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In dit boek beschrijven we alles wat te maken heeft met verlegenheid. 
We beschrijven wat verlegenheid precies is. Welke mensen er allemaal verlegen zijn. 

Verschillende vormen van verlegen zijn.  Wat er wetenschappelijk over bekend is. 
Hoe je er mee om kunt gaan. Tips en trucks over hoe je over je verlegenheid heen 

kunt komen. Organisaties die je kunnen helpen bij extreme verlegenheid. Stukjes uit 
eigen ervaring en stukjes van ervaringen van anderen mensen die verlegen zijn 

(geweest)   
 

En een stuk over meditatie. 
We hopen met dit boek jou te helpen. 

We zijn blij dat je dit boek wilt lezen en zo ook over je verlegenheid heen wilt komen. 
Veel lees plezier en leef je eigen proces!! 

 
Miranda en Linda 

 
Het gaat er in het leven niet om volmaakt te zijn. Het gaat er om dat je elke dag 

beter wordt. 
Deepak Chopra

http://www.houden-van-borderliner.nl/
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Voorwoord 
Mijn naam is Miranda Beck-van der Meer. Ik ben samen met Linda aan dit boek begonnen omdat we allebei 
verlegen zijn geweest. Mijn ervaring is dat ik al vanaf kind aan erg verlegen was. Dit uitte zich in niet durven 
praten met vreemden en me achter mijn moeder verstoppen, ook had ik weinig vriendinnetjes. Wel vond ik het 
makkelijk om contact te leggen met jongetjes en speelde daar dan mee.  
 
In de pubertijd kwam mijn verlegenheid zo extreem dat ik niks alleen durfde. Ik was bang om te falen en dat 
andere mensen me niet aardig of raar vonden. Ik wilde wel graag contact met anderen mensen en wilde graag 
met kinderen werken en ben daardoor al over een hele hoop angsten heen gestapt. Wel waren er hele moeilijke 
momenten en had ik moeite om niet over me heen te laten lopen.   
Op mijn 23ste ontmoete ik mijn man. Hij bracht mij in contact met meditatie en dit heeft heel mijn leven veranderd. 
Ik was extreem stil bij vreemde mensen wisten totaal niet wie ik was. Ik was ongelukkig en voelde mij eenzaam 
en buitengesloten.   
 
In het begin vond ik de meditatie maar raar en niks voor mij ik ben heel nuchter en dacht dat zweverige gedoe is 
niks voor mij. Uiteindelijk was ik wel geïnteresseerd ook door de verhalen van mijn man hoe hij  veranderd was en 
hoe meditatie hem had geholpen.  In het begin van de meditaties kon ik er totaal niet bij blijven en worstelde ik 
met dat ik totaal niet wist wie ik was. Als iemand me wat vroeg klapte ik helemaal dicht. Nu ben ik door de 
meditatie mezelf steeds meer gaan zien en ben ik heel open geworden.  
 
Wat 8 jaar geleden voor mij onmogelijk leek is nu gewoon. En natuurlijk heb ik ook nog mijn zwakke puntjes maar 
ik blijf doorwerken aan mezelf. Ik heb hier ook geleerd om van mezelf te houden en in te zien dat ik er mag zijn en 
dat ik er toe doe. Het proces is dus niet alleen mediteren maar ook jezelf ontdekken, jezelf leren accepteren en 
bewust worden van je gedachtes. Al het negatieve komt namelijk vanuit je gedachtes en als je negatief denkt 
straal je dat ook uit en krijg je moeilijk contact met mensen zo is het cirkeltje rond. Ik wil graag mensen helpen 
zodat zij ook van hun verlegenheid af komen en kunnen genieten van hun leven en al het mooie wat ieder 
moment ontstaat. 
Ook heb ik verschillende boeken gelezen over verlegenheid. Ook heb ik veel gehad aan het boek van Louise 
Hay. Met haar oefeningen ben ik steeds meer mezelf gaan zien en heb ik ook leren durven om mezelf in de 
spiegel aan te kijken en leren zeggen tegen mezelf ik hou van mezelf zoals ik ben en ik mag zijn zoals ik ben.  Dit 
zijn sterke en krachtige oefeningen. Die ook een hoop emoties los kunnen maken en dan kunnen oplossen.  
Tijdens mijn stage had iemand mij ook aangeraden om een cursus te volgen voor introverte mensen. Helaas heb 
ik daar toen niks mee gedaan. Voor mij kwam dus pas de omslag toen ik mijn man ontmoeten.  
 
Mijn naam is Linda van Zanten. Zoals Miranda al schreef ben ook ik bijna een leven lang verlegen geweest. 
Verlegenheid bepaalde hoe mijn leven eruitzag. Ik probeerde daar op allerlei manieren van af te komen. Lange 
tijd geloofde ik zelfs niet dat ik ooit van mijn verlegenheid af zou komen. Ik heb zelf ervaren dat er niets goed van 
de grond kwam toen ik nog niet doorhad dat verlegenheid niets te maken had met mijn uiterlijk, maar met mijn 
innerlijk.   
 
Ik had een houding van “laat maar zitten” ik verander toch niet. Toen ik ging beseffen dat dit mijn gedachtes 
waren voelde ik mij innerlijk dood, ik leefde niet meer, groeide niet meer. Jarenlang was ik het slachtoffer van mijn 
eigen denkwijze die mij verlegen maakte. Toen werd ik me ervan bewust dat ik geen verantwoordelijkheid nam 
om mijn verlegenheid de baas te worden. Onzekerheid bleef bepalen hoe mijn leven aan het verlopen was. Ik heb 
me duizendmaal afgevraagd hoe neem ik nu 100% verantwoordelijkheid?  
 
Toen ik in aanraking kwam met meditatie en persoonlijke ontwikkeling begon er wat te veranderen.  Al heel snel 
leerde ik dat je ook een leven kan opbouwen zonder verlegenheid, vrijheid dus. Vrijheid voor mij is dat ik bepaal 
wat er in mijn leven gebeurt en verlegenheid niet langer bepaalt hoe mijn leven er uit ziet. Eindelijk kon ik mijn 
verantwoordelijkheid nemen.  
 
Door te mediteren ging ik mij ook persoonlijk ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling kan heel pijnlijk zijn. Als je 
iets wil veranderen om je verlegenheid de baas te worden ga je buiten je comfortzone. Dat is best eng en niet 
comfortabel. Dan komen er stemmetjes in je hoofd die zeggen dat je moet blijven zitten waar je zit . Dan moet je 
zorgen dat je in het hier en nu blijft en niet luistert naar wat de stemmetjes zeggen. 
 
Nu ben ik er blij mee dat ik niet meer in de slachtofferrol zit en niet meer mijn kop in het zand steek door verlegen 
te blijven. Ik heb afscheid genomen van mijn verlegenheid. Natuurlijk gaat dit niet altijd goed, val ik terug en heb 
nog veel te leren. Voor mij blijft het echter van levensbelang om te groeien als mens. Achteraf gezien is mediteren 
en persoonlijke groei het beste wat ik ooit heb gedaan. Toen ik dat doorhad begon mijn ontwikkeling pas echt. 
Van mijn fouten leerde ik het meeste en ben blij dat ik ze gemaakt heb. Ze zijn hierom misschien wel het beste 
wat mij overkomen is. 
Omdat jij nu dit zit te lezen neem ik aan dat jij behoort tot die groep die van zijn verlegenheid voorgoed afscheid 
wil nemen. Dit e-book is er op gericht om je verlegenheid te overwinnen door meditatie en persoonlijke 
ontwikkeling.  

 
From our hearts Miranda en Linda  
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1. Wat is verlegenheid 

Verlegenheid ontstaat vaak uit angst. Denk maar eens aan een sollicitatiegesprek of een bijeenkomst. 
Tijdens deze gesprekken of bijeenkomsten ben je alleen maar bezig met stemmetjes in je hoofd die 
tegen je zeggen; 
 

 Iedereen kijkt naar mij: (doe ik het wel goed?) 

 In nieuwe situaties ervaar ik angst. 

 Je voelt spanning (daardoor voel je je niet vrij) 

 Als je ergens binnen komt heb je het gevoel dat iedereen naar je kijkt. 

 Je durft niemand aan te kijken tijdens het praten.  

 Je durft met niemand het gesprek aan te gaan. (stel dat je dicht klapt of iets zegt wat niet klopt.) 

 Zorg dat niemand mijn trillende handen ziet. Ik verstop ze maar. 

 Je blijft apart in een hoekje staan en je voelt je er niet bij horen. Je houdt je afzijdig en bent stil. 

 Mensen vinden mij raar, vreemd of misschien wel niet aardig. 

 Ik durf niet mijzelf te zijn, voel me ongemakkelijk in gezelschappen.  
 
Je wordt steeds angstiger. Je hebt een groot negatief zelfbeeld ontwikkeld, dat maakt het moeilijk om 
een sociaal leven op te bouwen. Je gaat je steeds meer afzonderen en kruipt helemaal in jezelf 
waardoor je op een eiland komt te zitten waar je je eenzaam en ongelukkig voelt. 
 
Verlegen zijn is dus eigenlijk: angst hebben in gezelschap van andere mensen. Een andere term voor 
verlegen  zou kunnen zijn angst in sociale situaties. Bang zijn voor wat anderen wel niet zouden 
kunnen denken over jou.  Faalangst bang zijn dat je het niet goed doet tegenover de anderen. 
Hierdoor kun je je pijnlijk bewust worden van jezelf en van wat je zegt en doet. Het kan lijken of je 
hierdoor minder betrokken bent bij een gesprek en je daardoor buiten gesloten voelen. Zo blijf je dus 
in het negatieve cirkeltje van verlegen zijn. 
 
Iedereen is weleens verlegen. Kijk maar als iemand een sollicitatie heeft of als iemand je mee uit 
vraagt. Dan is er een natuurlijke spanning die helemaal niet erg is. Als je extreem verlegen bent en 
daardoor je leven beperkt wordt dan is het tijd om er wat aan te gaan doen.  
 
Mensen die verlegen  zijn hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze zijn vaak bang voor het 
onbekende of hebben last van allebei. Verlegenheid ontstaat bij veel mensen doordat zij in hun jeugd 
hebben gehoord dat ze niet goed genoeg waren of door dat hun zelfvertrouwen  beschadigd is door 
anderen factoren.  Er zijn een hele hoop tips om hier aan te werken in het hoofdstuk verlegenheid en 
tips staat beschreven wat je er allemaal aan kunt doen.  Verlegen mensen herken je vaak aan hun 
houding. Ze lopen vaak met gebogen schouders, armen over elkaar en kijken naar de grond. Deze 
houding is dus ook niet echt uitnodigend voor anderen mensen. Hierdoor hebben verlegen mensen 
minder snel contact. Het is daarom belangrijk om te proberen je houding te veranderen zodat je meer 
een open houding krijgt als gesloten. Een gesloten houding komt vaak koel en afstandelijk over. 
Terwijl een openhouding warmte en gezelligheid uitstraalt. Als je houding open is zullen mensen veel 
sneller contact zoeken. Mensen die weten dat ze geen verlegenheid uitstralen zijn vaak ook minder 
verlegen.  Houdt er rekening mee dat verlegenheid een diepgewortelde emotie is waar je niet snel van 
afkomt. Sommige mensen doen er wel jaren over om van hun verlegenheid af te komen en dan 
kunnen er nog kleine momentjes zijn waarin verlegenheid ontstaat maar dat hoeft geen belemmering 
te zijn en is heel normaal.  
 
Wat wij zelf hebben ervaren is dat het makkelijker is om thuis te blijven zitten of alleen op visite te 
gaan bij mensen waarvan je zeker weet dat ze je aardig vinden. Zo blijf je redelijk in je comfort zone 
zitten, waardoor je je veilig voelt en je redelijk jezelf kan zijn. Onze gedachtes waren onze waarheden.  
Probeer eens te kijken of je ook andere waarheden kan bedenken. Je kunt zoveel meer, uiteindelijk 
kun je alles bereiken als je maar wil. Soms is het moeilijk maar dat geeft niet je mag bang zijn, je mag 
jezelf zijn.Van fouten kun je leren en zijn helemaal niet erg. Je bent niet raar, je bent gewoon een 
mens net als de rest. Het is belangrijk omdat nog vaak te horen. Zeker voor verlegen mensen is 
bevestiging en gezien worden erg belangrijk. Probeer uit je comfortzone te komen en je persoonlijk te 
ontwikkelen. Uiteindelijk  zal je vrij zijn want dat ben je eigenlijk al, alleen zie je dat zelf nog niet.  
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1.2 Oorsprong en definitie van verlegen zijn 
Het woord verlegen betekent oorspronkelijk; verkeerd gelegen, te lang gelegen en in het bijzonder 
krachteloos geworden. In 1974 is het woord toegepast op mensen en hun persoonlijke gedrag. Vanaf 
toen is er langzaam een definitie van dit woord gevormd.   
 
Mensen zijn verlegen als ze zichzelf verlegen noemen. Bij interviewen en observaties blijkt dat ze uit 
gewoonte last hebben van gevoelens van spanning en zich niet vrij voelen. Ze hebben 
gedragsproblemen, dit uit zich door het niet weten hoe ze zich moeten gedragen of niet durven te 
doen wat zij juist vinden, ze durven zich niet vrij te uiten.   
Ze hebben een negatief zelfbeeld en iedereen kent wel het beeld van een stereotype verlegen 
persoon. Het muurbloempje dat niets durft te zeggen of je niet aan kijkt als hij/zij spreekt. Verlegen zijn 
is juist niet een stereotype, bij iedereen uit het zich anders.  
 
Over het algemeen kun je zeggen dat verlegen mensen langzaam wennen aan nieuwe mensen, 
plaatsen en situaties. Ze voelen zich op een klein gebied op hun gemak. Het zijn ook vaak 
tegenstellingen waar je mee kan worstelen, een innerlijke strijd, je wilt mensen opzoeken en aan de 
andere kant het liefst uit de buurt blijven. Je wilt geaccepteerd worden maar durf jezelf niet bloot te 
geven. Je wilt een eerste stap zetten en daarvoor moet je een cirkel van angst doorbreken. 
 

1.3 Hoe kan een cirkel van verlegenheid ontstaan 
Er zijn vele theorieën over het ontstaan van verlegenheid. De wetenschap is het er nog lang niet over 
eens hoe het nou ontstaat. De ene zegt dat het door de opvoeding komt en de ander zegt weer dat 
het erfelijk is. Wat wel duidelijk is dat het allemaal op elkaar aansluit. Waarschijnlijk ontstaat het uit 
beide factoren samen en je eigen ervaringen vanaf je geboorte. 
 
Gedachten en gevoelens zitten in je hoofd. Het bepaalt zeker hoe je je gedraagt in bepaalde situaties. 
Verwachtingen ten opzichte van jezelf en anderen spelen daar ook een grote rol in. Hoe je over jezelf 
denkt vindt zijn oorsprong in wat je in je leven hebt mee maakt of hebt meegemaakt, wat anderen 
tegen je hebben gezegd en jouw verwachtingen ten opzichte van anderen. Al deze ervaringen positief 
of negatief gaan in je hoofd zitten en zijn medebepalend voor je gedrag in bepaalde situaties. 
 
Stel dat je vroeger nooit een compliment hebt gekregen of niet vaak bent uitgenodigd voor een feestje 
of spelletje. Dan bestaat de kans dat je al gauw gaat denken dat je onbelangrijk bent of saai. Stel dat 
je wel vaak bent uitgenodigd voor een feestjes of spelletjes dan zul je het vanzelfsprekend gaan 
vinden dat je erbij hoort. Nog een voorbeeld is, als je altijd van je ouders, broertjes/zusjes of andere 
familieleden hebt geoord dat je nooit iets goed doet, iets niet kan of niet zo slim bent zul je zelf ook 
gaan denken dat je niet zo slim bent. Stel dat je altijd bent geprezen en gestimuleerd bent dan zul je 
gaan denken dat je in veel dingen goed bent. Natuurlijk zijn dit extreme voorbeelden. Zo zwart /wit zal 
het meestal niet zijn. Dit is echter wel goed om als voorbeeld neer te zetten. Zoals je ziet heeft 
Iedereen zijn eigen ervaringen  meegemaakt in zijn/haar leven. 
 
Kun je je nu voorstellen dat al jouw gedachten, ervaringen en verwachtingen die je over jezelf hebt 
opgebouwd vanaf je geboorte verband houden met jouw verlegenheid. Door deze gedachtes hou je 
zelf je verlegenheid in stand. Verlegenheid en een negatief zelfbeeld gaan vaak hand in hand. Aan 
een negatief zelfbeeld kun je niet veel doen. Echter gedachten  die dit negatieve zelfbeeld in stand 
houden daar kun je zeker wat aan doen.  
 
Gevoelens van angst of geen durf komen steeds naar boven. Dit zorgt er mede voor dat er 
onzekerheid bij je naar boven komt en zul je negatief worden. Dit maakt dat je gevoelens van  
verlegenheid en onzekerheid bevestigd worden. Door de spanning die hier ontstaat ga je de dingen 
die je moet doen en deze spanning veroorzaken niet meer doen. Deze cirkel komt steeds terug en hoe 
langer je deze cirkel in stand houd hoe moeilijker het zal worden deze te doorbreken. Belangrijk is je 
van deze cirkel bewust te worden. Dat is eigenlijk de eerste stap met het helpen te aanvaarden.  
 
 

1.4 Verlegenheid en bloos(angst) 
Iedereen bloost wel in eens in bepaalde situaties. Dat is heel menselijk. Daar kun je niets aan doen 
dat gaat vanzelf doordat de aders in je gezicht gaan verwijden. Hierdoor worden ze rood, dit blozen 
(rood) komt snel op en verdwijnt gelukkig ook weer snel. Blozen wordt gereguleerd door het autonome 
zenuwstelsel. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van de andere verschillende spiergroepen in 
het gezicht in tegenstelling tot bv lachen, maakt dit het moeilijk om blozen te onderdrukken. Andere 
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mensen zien meestal wel snel dat je bloost. Grappen zijn dan niet van de lucht. Intussen voel jij je heel 
verlegen, opgelaten en vervelend.  
 
Vaak ontstaat blozen wanneer er een gevoelig of een persoonlijk onderwerp ter sprake komt. Stel je 
bent heimelijk verliefd op iemand. Niemand weet dit. En plotseling is deze persoon het onderwerp van 
gesprek. Dan kan het gebeuren dat je een blos op voelt komen en oeps alle aandacht gaat naar jou. 
Mensen denken door jouw blozen, dat je die persoon heel erg leuk vind.  
 
Dat is ook het geval als je ergens een klein ongelukje hebt veroorzaakt of je zegt iets verkeerds. Hup 
daar komt je blos op. En weer alle aandacht komt naar jou toe. Dat is vervelend want je kunt gaan 
denken dat andere je niet aardig vinden of je gaan negeren omdat je iets verkeerds hebt gezegd.  
Zo kun je ook een bloosangst ontwikkelen en daar zoveel last van kan krijgen dat je wellicht tot de 
keuze komt om hiervoor in therapie te gaan bij een psycholoog.  
 
Een andere manier is om een operatie te overwegen. Het zenuwstelsel is betrokken bij blozen 
vandaar dat het blokkeren of doorsnijden van de sympathische zenuw net boven de borstkas een 
oplossing kan bieden om minder te blozen. Op verschillende internetforums over blozen kun je lezen 
hoe erg mensen het vinden om te blozen en deze operatie overwegen. Daar kun je ook lezen dat 
mensen die een operatie hebben ondergaan soms klachten overhouden zoals overmatig zweten. 
Zaak is een goede afweging voor jezelf te maken voordat je een keuze maakt. 
 
http://www.esfbchannel.com 
http://www.erythrophobie.de 
 
1.5 Verlegenheid in je lichaam 
Verlegen zijn speelt niet alleen in je hoofd af. Er zijn ook veel lichamelijke uitingen. Deze uitingen 
worden vaak vervelender ervaren dan de gedachtes. Ze zorgen dat mensen er vaak nog meer 
verlegen van worden en zo komen ze in een spiraaltje terecht. Deze symptomen van het lichaam 
worden mooi beschreven in een oud artikel van een Engelse geleerde Harry Campbell: 
 

 Blozen, warm worden over het hele lichaam en het gevoel krijgen te stikken;  

 bleekheid zelfs van de lippen; het gevoel of er koud water over de rug loopt;  

 hartstoringen, zoals hartkloppingen, een trillend of bonzend gevoel bij het hart;  

 flauwte, duizeligheid;  

 zweten, met name van de handen;  

 een droge mond, stotteren, hoofdpijn;  

 geestelijke verwarring;  

 opwinding, de verkeerde woordkeus, belachelijke opmerkingen maken en belachelijke dingen 
doen;  

 stilzwijgen, spraakzaamheid, wiebelen schokkende bewegingen van het lichaam;  

 handen niet natuurlijk en rustig kunnen houden;  

 rusteloze vingerbewegingen, friemelen aan een voorwerp zoals een potlood of een broche, 
nagelbijten, trillen in het algemeen, bewegingen met de benen, zoals de benen over elkaar slaan 
en weer van elkaar halen - de benen, net als de handen niet in een natuurlijke houding kunnen 
zetten;  

 giechelen, 'nerveus lachen', 'schaapachtig' kijken, iemand niet recht in de ogen kunnen zien, de 
ogen omhoog wenden, neerslaan, opzij of schuin kijken. 

 
Als je al deze symptomen leest zou je kunnen denken dat al deze personen een groot probleem 
hebben. Maar dat is niet zo er zijn vele gradaties in verlegen zijn en niemand is altijd verlegen. Het zijn 
slechts symptomen die voorkomen bij verlegen mensen. Deze symptomen ontstaan door reactie van 
de mens op gevaar. Dit is een signaal van het lichaam om te vechten of te vluchten. Hierdoor wordt er 
even geen energie gebruikt voor processen  die niet nodig zijn tijdens gevaar of vluchtreacties. 
 
Praten was eeuwen terug niet nodig in gevaar daardoor werden mensen stil en hun lichaam kreeg dan 
meer energie om actie te ondernemen.  Hierdoor worden de zintuiglijke waarnemingen duidelijker, de 
hartslag werd sneller en bepaalde gebieden in de hersenen worden actiever en andere juist weer 
minder actief. Al deze processen kosten meer energie dan in een normale situatie. Ook de 
spijsverering word sneller voor meer energie in het lichaam. Verlegen zijn is dus niet alleen moeilijk 
maar ook een energievreter voor het lichaam.  
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2. Achtergronden van verlegen zijn 
 
2.1 Hoe verlegen ben jij?  
Miranda; Ik wil graag met jullie delen hoe verlegen ik altijd ben geweest. Als kind zijnde durfde ik niet 
met anderen te praten en al helemaal niet aan te kijken. Ik speelde veel alleen en voelde mij vaak erg 
eenzaam. Op de basisschool kon ik de eerste jaren niet zo goed mee komen. Daardoor ben ik mij 
minderwaardig gaan voelen. Ik had wel meestal één vriendin waar ik mee optrok en ging ook veel met 
jongens om. Ik had ook een negatief zelfbeeld die zich in de pubertijd extreem naar voren deed 
komen. Ik schold op mezelf vond mezelf lelijk en had het idee dat niemand me aardig vond. Als ik op 
stap ging dronk ik alcohol en had ik totaal geen last van verlegenheid en ging ik helemaal los. Zo was 
ik dus een heel ander persoon. Alleen het nadeel daarvan was dat ik veel meer ongeremd was en 
totaal niet meer bij mezelf.  
 
Op mijn 23ste zat ik tegen een depressie aan. Op dat moment ontmoette ik mijn man. Hij liet mij 
kennismaken met meditatie dat vond ik in het begin maar raar en zweverig (niks voor mij). Ik ben heel 
erg nuchter en had niks met geloof of iets wat daar in de buurt kwam. Toch was ik nieuwsgierig naar 
hem en ook door zijn verhalen raakte ik geïnteresseerd. Ik ben met hem mee gaan oefenen maar dat 
maakte mij juist nog onrustiger ik had zoveel gedachtes dat ik daar helemaal door in beslag werd 
genomen. Ik wist ook totaal niet wie ik was, wat ik wilde en hoe ik mezelf kon verwoorden.  
 
Maar ik werd wel bewuster van mezelf en ging zien waar mijn kracht ligt. Vrienden van ons geven 
interactieve meditatie workshops en die helpen mij om in het nu te leven en bewust te zijn van mijn 
gedachtes en ook om mijn gedachtes los te kunnen laten. Ik pieker bijna nooit meer wat heeft het voor 
zin het gaat toch niet zo als ik denk. En ik kan nooit weten wat andere denken alleen mijn eigen 
gedachtes kan ik horen en weten.  
 
Als ik mijn gedachtes gebruik om bijv. dit boek te schrijven is dat helemaal goed maar als mijn 
gedachtes mijn helemaal overnemen en maar door malen over dingen die er niet zijn of oordelen, 
veroordelen dan is dat nutteloos. Maar je kunt er niks aan doen dat je deze gedachtes hebt. Door de 
oefening word je bewust van deze gedachtes en kun je ze gaan loslaten zonder er mee te vechten.  
Dan kun je steeds meer in het nu gaan leven en steeds meer bewust van jezelf gaan worden en 
uiteindelijk weten wie je bent. Je mag er zijn, je bent ook belangrijk dit zijn woorden die mij helpen als 
ik weer eens in een dipje zit. Wat ik ook heb geleerd is dat al het negatieve uit mijn eigen gedachtes 
komt en dat ik zelf alles om me heen creëer. Het is een soort cirkeltje waar ik zelf uit moest stappen. 
 
Deze weg is wel een heel pad. Sommige dingen zitten zo diep in mij dat het tijd nodig heeft om er uit 
te komen ook mijn valkuilen liggen altijd op de loer. Voordeel is dat ik er nu weer makkelijk uitkom. Ik 
kom er ook steeds losser van en voel me steeds vrijer. Wat ik ook merk is dat ik veel makkelijker 
contact maak dan 7 jaar geleden en dat ik me veel minder ongemakkelijk voel bij vreemden. Voor mij 
is dit dus persoonlijke ontwikkeling. Je kunt natuurlijk ook op andere manieren van je verlegenheid 
afkomen en er zijn ook een hoop oefeningen voor. 
 
Verlegen mensen voelen zich vaak geremd en ongemakkelijk in sociale situaties. Bijna de helft van de 
mensen heeft er vaak last van. Er zijn ook sommige die er alleen in bepaalde situaties last van 
hebben. Meestal speelt verlegenheid op als je nieuwe mensen ontmoet, bij autoriteitsfiguren als je 
baas en bij nieuwe ontmoetingen met een man of vrouw waar je wel een beschuitje mee zal willen 
eten.  Maar 1 op de 20 mensen zegt zich nooit verlegen te voelen. Hoe verlegen ben jij? Hieronder 
staat een test waarin je kunt zien hoe verlegen je bent.  
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Test 
In hoeverre zijn de vragen op jou van toepassing?. Omcirkel per vraag 1,2,3,4, of 5 
 
1= Helemaal niet van toepassing. 
2=niet van toepassing 
3=Neutraal 
4=Van toepassing 
5= helemaal van toepassing 
 

Ik voel me gespannen als Ik bij mensen ben die Ik niet goed ken. 1 2 3 4 5 

Ik ben wel een beetje sociaal onhandig.        

Ik vind het niet moeilijk om anderen om informatie te vragen.      

Ik voel me vaak ongemakkelijk op feestjes en bij andere sociale 
gebeurtenissen. 

     

Als Ik met een groep mensen ben, vind Ik het lastig om te bedenken wat Ik 
moet zeggen. 

     

In nieuwe situaties duurt het niet lang voordat Ik mijn verlegenheid heb 
overwonnen. 

     

Ik vind het moeilijk om mezelf te zijn als Ik nieuwe mensen ontmoet.      

Als Ik met autoriteitsfiguur praat, voel Ik me zenuwachtig.      

Ik twijfel niet aan mijn sociale vaardigheden.      

Ik vind het moeilijk om iemand recht in de ogen te kijken.      

Ik voel me geremd in sociale situatie.      

Ik vind het niet moeilijk om met vreemden te praten.      

Ik ben meer verlegen bij leden van het anderen geslacht.      

      

Totaal      

 

 
 
 
Tel de score op: 
Uitslag: 

 

 33 punten of minder: Je hebt weinig last van verlegenheid. Houd er rekening mee dat anderen 
soms wel verlegen zijn en daardoor misschien afstandelijk kunnen overkomen. 
 

 34-49 punten: Je bent een beetje verlegen Wees gerust: je bent niet  de enige! Probeer eens wat 
tips om je beter op je gemak te voelen in sociale situaties. 
 

 50 punten of meer: je bent erg verlegen. Probeer een aan de slag te gaan met tips die in het 
hoofdstuk tips staan. Beheerst verlegenheid je leven ? Besef dat er manieren bestaan om ermee 
te leren omgaan. 
 

Bron; The revised cheek and buss shyness scale, copyright, 1983, Jonathan M. Creek. 
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2.2 Hoe kan verlegenheid zich uiten? 
Verlegenheid kan zich op verschillende manieren uiten. Dit hangt af van de persoon, maar ook van de 
leeftijd en omgeving. Er zijn mensen die zich het liefst terug trekken en contact met vreemde proberen 
te vermijden. Deze groep heeft kans om een sociale fobie te ontwikkelen. Er is ook een groep die hun 
verlegenheid probeert te verbloemen met stoer doen en zich heel zelfverzekerd te gedragen. Deze 
mensen hebben wel last van hun verlegenheid. De meeste verlegen mensen zitten vaak tussen deze 
twee uiterste in. De meeste hebben van tijd tot  tijd last van hun verlegenheid en soms in mindere 
mate en soms juist weer in meerdere mate.  Dit kan zich uiten in stotteren, blozen, niet meer uit je 
woorden komen. De meeste mensen lukt  het wel om zich over hun verlegenheid heen te zetten. 
Daardoor kunnen ze goed leven met hun verlegenheid. Verlegen zijn hoeft geen probleem te zijn. 
Mocht het verlegen zijn je wel belemmeren is het goed om hulp te zoeken. Deze drempel kan hoog 
zijn maar veel verlegen mensen kunnen goed geholpen worden. Je kunt jezelf trainen en soms kan 
deskundige hulp ook een uitkomst bieden.  
 

2.3 Wat is verlegenheid volgens een aantal mensen 
Volgens een enquête met daarin de vraag: Wat is voor jou verlegen zijn? kwam naar voren dat: 
 
Veel mensen beschreven dat ze verlegenheid zagen als zichzelf niet durven te uiten. In de 
antwoorden varieerde dat van niets durven te zeggen tot niet jezelf durven te zijn. Wat ook opviel was 
dat iedereen wel bekend was met gevoelens van verlegenheid maar de meeste vonden zichzelf niet 
verlegen. Maar ze herkende blijkbaar wel de gevoelens van verlegen zijn. Helaas is er weinig begrip 
en openheid over. Hierdoor worden verlegen mensen niet gezien voor hun gevoel en kruipen ze nog 
verder weg in zichzelf. 
 

3. Negatief zelfbeeld 
 

3.1 Negatief zelfbeeld en verlegenheid  
Iedereen heeft een bepaald beeld van anderen. Van mensen in je omgeving die je (goed) kent, vind je 
vaak iets van. Je kunt zeggen dat je iemand intelligent, saai, origineel, achterbaks, betrouwbaar of 
juist onbetrouwbaar enz. enz. vind. Hoe je over iemand denkt bepaalt voor een groot deel hoe je met 
iemand omgaat. Aan iemand in je omgeving die je onbetrouwbaar vind zul je niet gauw iets uitlenen.  
 
Zo heb je ook een (zelf)beeld van jezelf. Al zul je hier niet zo zeer van bewust zijn. Toch beïnvloed je 
zelfbeeld meestal wat je doet en laat. Vind je jezelf verlegen zul je niet vaak op de voorgrond treden. 
Vind je dat je dom bent zul je niet gauw aan een opleiding beginnen. Stel dat je jezelf lelijk vind zul je 
niet gauw opvallende kleren aantrekken maar liever op de achtergrond blijven. 
Hoe je over je zelf denkt versterkt dikwijls de spiraal naar beneden. Als je denkt dat je dom of lelijk 
bent ga je er ook naar gedragen. Je vraagt je niet af of het klopt dat je dom of lelijk bent, dus of je 
zelfbeeld wel klopt. Stel dat je denkt dat je heel slim bent zou je taken kunnen gaan doen die je niet 
aankan. Kortom van beide zelfbeelden word je niet erg gelukkig.  
 
Je zelfbeeld moet dus zo realistisch mogelijk zijn. Niet positiever of negatiever dan zou moeten. Hoe 
beter je weet wat je wel of niet kan des te beter kun je een realistisch zelfbeeld krijgen. Dit helpt je ook 
onder ogen te zien om je zwakke en sterke punten te leren kennen.  
 

3.2 Negatief zelfbeeld hoe ontstaat dit 
Vanaf je geboorte maak je dingen mee en/of  hoor je wat anderen zeggen of doen. Wie vroeger als 
laatste werd uitgekozen bij gym kan gaan denken dat hij niet goed is in gymnastiek of sport. Iemand 
anders die ook als laatste werd uitgekozen bij gym kan juist gaan denken dat hij niet zo goed is in 
gymnastiek maar wel een goede en betrouwbare vriend is. Deze ervaringen zitten in je hoofd en zijn 
medebepalend voor je zelfbeeld.  
 
Heb je meer negatieve ervaringen meegemaakt dan positieve ervaringen krijgen de negatieve 
ervaringen de overhand in je hoofd. Het resultaat hiervan is vaak dat een negatief zelfbeeld vast gaat 
zitten in je hoofd. Je gelooft alleen nog maar dit negatieve zelfbeeld. Het houd je tegen om te kijken 
naar wat wel zou kunnen of waar je goed in bent.  
Het negatieve zelfbeeld heeft zich zo stevig in je hoofd vastgezet dat ook al slaag je voor een examen 
je er minder blij mee bent, je blijft denken dat je niet zo slim bent want dat is wat je zelfbeeld toch 
tegen je zegt. 
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Mensen die last hebben van een depressie hebben ook vaak last van een negatief zelfbeeld. Ze kijken 
vaak negatief naar de wereld om hen heen, de toekomst en negatief naar zichzelf. Ervaringen worden 
door mensen met een depressie veel sneller gezien als negatief. Vaak komen er gedachten bij als; ik 
doe het niet goed, anderen vinden mij stom. Een negatief zelfbeeld is vaak een symptoom van een 
depressie. Het zelfbeeld wordt beter als de depressie minder heftig word.  
 

Ook hier zie je duidelijk dat het één het ander versterkt. Dit kan ervoor zorgen dat er onzekerheid op 
treed over het eigen kunnen (geen raad weten). Daardoor evalueer je jezelf negatief en worden je 
vermoedens vaak (onterecht) bevestigd. Door de spanning die hierdoor ontstaat ga je de zaken die 
spanning veroorzaken, de sociale situaties, vermijden. Door het tekort aan oefening ontstaat er een 
vaardigheidstekort. Je hebt je niet aangeleerd hoe je je in sociale situaties moet gedragen. Daardoor 
wordt je weer onzeker over jezelf en de cirkel is rond. De vicieuze cirkel begint vaak met iets kleins en 
het een zet het ander in werking. Hoe langer het duurt, hoe sterker de cirkel wordt en hoe moeilijker hij 
te doorbreken is. 
 
Deze vicieuze cirkel komt op alle gebieden terug bij verlegenheid. Het is moeilijk om ermee om te 
gaan. Maar wanneer je je ervan bewust bent hoe het werkt, is er al meer inzicht in het probleem. Dat 
helpt om het hanteerbaar te maken. 
 

3.3 negatieve gedachtes over jezelf 
Vind jij dat je het stereotype beeld bent van een verlegen persoon, het muurbloempje dat nooit iets 
durft te zeggen, dat je niet aankijkt als je spreekt. Die alleen maar negatieve gedachtes heeft over 
jezelf. Verlegenheid en negatieve gedachten zijn echter niet stereotiep, het is heel divers en uit zich bij 
iedereen anders. Natuurlijk zijn er wel algemene kenmerken die je zeker wel herkent.  
 
Ook iIn diverse boeken die wij gelezen hebben is men het niet altijd eens over de kenmerken. Het 
beste boek wat wij gelezen hebben is van Bernardo Carducci; Verlegen, nou en!. Wij vonden drie 
thema´s uit dit boek het beste samengevat. Het heeft ons geholpen negatieve gedachtes en 
verlegenheid beter te gaan begrijpen. Onderstaand geven wij deze drie thema´s weer. 
 

 Verlegen mensen zitten gevangen in een conflict tussen toenadering en ontwijking.  

 Verlegen mensen wennen over het algemeen langzaam aan nieuwe mensen, plaatsen en 
situaties.  

 Verlegen mensen voelen zich op een bepaald terrein op hun gemak (hun veilige terrein) en 
kunnen dit uitbreiden.  

 
Je kent zeker mensen die geen enkele moeite hebben met contacten te leggen, zij maken gemakkelijk 
een praatje met mensen die ze bv tegenkomen op een receptie. Door zo makkelijk een praatje te 
kunnen maken leren ze door sociale interacties zichzelf en anderen kennen. Verlegen mensen durven 
dit niet. Ze denken negatief over zich zelf en zijn het liefst alleen of met goede vrienden en bemoeien 
zich niet veel met anderen. 
 
Wat gebeurt er nou als je op dat moment echt iemand wilt aanspreken en/of ontmoeten? Het voelt 
gewoon zo dat je aan niets anders kan denken dan aan deze persoon te ontmoeten. Dan liggen 
toenadering en ontwijking bij die ene persoon.  Wat een innerlijke strijd krijg je dan bij jezelf. Je wilt 
naar die persoon toe maar je negatieve gedachten over jezelf belemmeren dat en blijf je het liefst uit 
de buurt.  
 
Het resultaat is dat je aan de grond genageld staat. Te onzeker en te negatief over jezelf om iets te 
doen. Zeker die eerste stap maken om te gaan is te moeilijk.  Je kunt gewoon je cirkel niet 
doorbreken.  
 
Als je op dat moment in staat bent te beseffen dat negatieve gedachtes en angst je tegenhouden, je 
gevangen zit in gevoelens van verlangen naar deze ontmoeting en tegelijkertijd bang bent voor deze 
ontmoeting. Belangrijk is om jezelf af te vragen of je een negatief zelfbeeld over jezelf hebt.  
 
3.4 Negatief zelfbeeld en wat nu? 
Om te leren hoe je negatieve zelfbeeld kan omkeren naar een positief zelfbeeld zou je je anders 
moeten gaan gedragen. Met andere woorden je gedrag veranderen. Soms kun je dat zelf voor elkaar 
krijgen door bewust en kritisch te leren kijken naar je positieve kanten. Door de positieve kanten van 
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jezelf te benoemen raak je ermee vertrouwd en krijg je een positiever beeld van jezelf. Lukt dat niet 
dan zou je hulp kunnen zoeken en een therapie kunnen volgen om dit te bewerkstelligen. 
 
Negatief zelfbeeld en zelf aan de slag 
Het is niet makkelijk doch wel belangrijk om op te schrijven hoe je over jezelf denkt. Meestal ben je 
niet bewust bezig met denken over jezelf. Laat staan dat je dit in een woord of zin kan beschrijven. 
Toch is het een belangrijke eerste stap. Onderstaand een voorbeeld van een paar gebieden waar de 
meeste mensen met een negatief zelfbeeld iets mee hebben: 
 

 Uiterlijk (Ik ben onaantrekkelijk en niet knap) 

 Succes in je werk en privé (Ik stel niks voor, ben niet belangrijk) 

 Omgaan met anderen (Ik ben saai en heb niets te vertellen, ik ben niet de moeite waard) 

 Intelligentie (Ik kan niet leren en ben dom) 
 
Het is belangrijk dat je goed onderzoekt of je negatieve zelfbeeld waar is. Als voorbeeld; iemand die te 
veel weegt en dik is kan zichzelf een dikzak vinden, lelijk en minderwaardig omdat het nooit is gelukt 
om af te vallen. Ondanks de vele diëten en bezoeken aan een diëtiste. In dit geval zou je er over na 
kunnen denk of je echt niet iets kan veranderen door af te vallen. Kom je echt tot de conclusie dat dit 
niet lukt dan kom je op een punt om te accepteren dat het zo is. Je bent te dik en het lukt niet om af te 
vallen. Je hebt je best gedaan je kan niet beter doen dan je hebt gedaan.  

Vaak blijven de gedachten; ik ben te dik en lelijk dus minderwaardig. Deze gedachten kun je ook 
omkeren en denken; ik ben te dik, echter ik ben goed zoals ik ben. Leren accepteren dat je goed 
genoeg ben zoals je bent. Vergelijk jezelf niet met een filmster die een prachtig lichaam heeft. Als je 
jezelf wil vergelijken met een filmster of iemand anders doe dat dan in alles en niet alleen op de maten 
van een lichaam. Dat is niet echt eerlijk tegenover jezelf. Wellicht heb jij een veel beter gevoel voor 
humor dan deze filmster. 

Vind jij jezelf dik en lelijk kun je ook op zoek gaan naar de mooie delen van je lichaam, je billen, 
borsten of benen. Je vind jezelf dan wel dik en lelijk maar is dit echt wel zo negatief als je denkt?. Je 
hebt prachtige billen, borsten of benen. Die zijn de moeite waard om extra aandacht aan te geven en 
daar de nadruk op te leggen. Vaak ben je geneigd om je dik zijn extra te benadrukken terwijl je niet let 
op je mooie billen. Dat is zonde.  

Natuurlijk kun je ook de hulp inroepen van mensen die je goed kennen. Ouders, partners, vrienden en 
familie. Vraag hen om je eigenschappen en kenmerken te benoemen. Zij hebben het goed met je voor 
en kunnen je verder helpen op deze zoektocht om je negatieve zelfbeeld goed in kaart te brengen en 
om te keren. Uiteindelijk is het fijn als je kunt zeggen; oké ik ben dik echter mijn billen zijn mooi, ik zou 
het fijn vinden als meer mensen zulke mooie billen hebben als ik. 

3.5 Negatief zelfbeeld en tips vinden positieve kenmerken en eigenschappen 
Onderstaand tref je tips aan die je kunnen helpen om voorbeelden te vinden van jouw positieve 
kenmerken. Heb je wat gevonden probeer deze situaties dan zo goed mogelijk te beschrijven. Dus 
niet alleen opschrijven;  ik heb mooie billen maar er een verhaaltje van maken. Zo blijft het positieve 
goed hangen in je mind en kun je het later, als je het nodig hebt gelijk aan terugdenken. 
 

 Wanneer voelde jij je belangrijk? 

 Wanneer voelde jij je interessant voor anderen? 

 Wanneer heb jij je belangrijk gevoeld? 

 Hoe heb je bedacht dat je billen het mooiste zijn aan je lichaam? 

 Wat ging in je kindertijd goed? 

 Wanneer kun of heb je anderen gesteund? 

 Heb je anderen kunnen steunen toen iedereen hem/haar liet vallen? 

 Wanneer was je blij met jezelf? 

 Voor wie ben je een trouwe vriend? 

 Waar word je blij van bv muziek? 

Als je de situaties op schrift hebt gezet kun je ze voorlezen aan iemand die je vertrouwd. Vraag dan 
aan die persoon of hij/zij wil letten op hoe je kijkt en/of staat tijdens het vertellen over je positieve 
ervaringen. Je zult versteld staan wat de ander ziet als jij verteld over je ervaringen.  
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3.6  Positief zelfbeeld 
Stel dat je word overvallen door negatieve gedachten. Je voelt je weer helemaal in je negatieve 
zelfbeeld gezogen. Plotseling ben je toch weer dom en niet belangrijk. Je schouders gaan hangen en 
je voelt je onzeker worden. Wat dan helpt is je gedachten over te schakelen naar positieve gedachten.  

Denk daarbij aan één van je positieve ervaringen die je aan een ander vertrouwd iemand hebt verteld. 
Voel dat je weer stevig op de grond stond met beide benen, je gezichtsuitdrukking is blij  en je 
gedachten worden ook blij, je bent er en mag gezien worden. Voel het moment diep in jezelf en hou dit 
vast. Dit zijn de momenten die je kunt oefenen en blijven oefenen. Elke keer dat je voelt weer te 
worden overvallen door negatieve gedachten probeer dan heel bewust te denken aan het positieve. 
Zo leer je om positief over jezelf te gaan denken 
 
4. Irreële gedachten 
 
4.1 Ontstaan van irreële gedachten   
In je hele leven komen en gaan er mensen die in meer of mindere mate invloed op je hebben of 
hebben gehad. Het heeft soms zin om te kijken naar de mensen die volgens jou de meeste invloed op 
je hebben gehad. Als kind al heb je geleerd van deze mensen en je bootst dit na. Natuurlijk horen 
eigen ervaringen als kind ook bij dit geheel. Stel dat je hele stille ouders hebt gehad die vaardigheden 
mistte om korte gesprekjes met mensen aan te gaan zul jij deze ook niet hebben ontwikkeld.  Kom je 
later in bepaalde situaties bv op een verjaardag zul je je angstig gaan voelen. Deze angst kan leiden 
tot het vermijden van verjaardagen.  
 
Bedenk eens vanaf wanneer je tot de ontdekking kwam dat je verlegen bent. In veel gevallen was dit 
al voordat mensen naar de basisschool gingen.  
Ga je als verlegen kind naar de basisschool zullen je klasgenootjes haarfijn weten dat je een zwakke 
kant hebt die verlegen is. Je loopt de kans om gepest te worden. Hierdoor kan je verlegenheid en 
zelfvertrouwen een aardige deuk oplopen. Bedenk ook dat er ook een kans is dat je aardige 
klasgenoten treft. Dan zul je leren dat er een basis van vertrouwen is en zul je hier later positief op 
kunnen terugkijken. 
 
Zoals je ziet zijn er in de eerste jaren tal van mensen in je omgeving die invloed op je uit kunnen 
oefenen. Vaak meer dan je zelf denkt. Zet ze maar eens op schrift mensen die je kent vanaf je vroege 
kinderjaren tot nu.  
 
Een ander aspect zijn mensen die je autoriteiten zullen worden in je leven. Denk daarbij aan leraren, 
werkgevers of mensen die macht over je hebben. Gebleken is dat verlegen mensen vaak bang zijn 
voor deze mensen. Dit is wel lastig en kan veel invloed hebben op beslissingen die je neemt of moet 
nemen als je verder wilt komen. Je voelt je vaak niet op je gemak bij deze mensen en het is extra 
moeilijk om dan goed voor jezelf op te komen. Wellicht durf je daardoor net niet te vragen om 
promotie, salarisverhoging of wat ook belangrijk is feedback. Dat kan ook leiden tot een stilstand in je 
ontwikkeling. 
 
Als volwassene kun je ook je verlegenheid ontwikkelen als je bv een scheiding meemaakt of je baan 
verliest. Je leven gaat dan heel erg veranderen. Door deze combinatie van factoren kun je er ook heel 
onzeker en verlegen van worden.  
 

4.2 Irreële gedachten uitdagen 
Bij verlegen mensen speelt een negatief zelfbeeld en gedachten dagelijks een grote rol; 
 

 Ik kan het toch niet 

 Ik ben niet leuk genoeg 

 ze vinden me vast niet aardig 
 
Doordat je deze gedachten hebt zul je je ook zo gaan gedragen. Door je gedachten en gedrag zul je 
merken dat het ook negatief afloopt en kun je tegen jezelf zeggen zie je wel ik kan het echt niet. Dan 
bevestig je weer aan jezelf dat je het niet kan dit had je immers ook verwacht. 
 
Al deze negatieve ervaringen maken dat je irreële denkpatronen gaat ontwikkelen of al hebt. Irreële 
denkpatronen zijn patronen waarbij je er absoluut zeker van bent dat je dat nooit zal kunnen of dat je 
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altijd weinig vrienden zal hebben. Wat jammer is want door zo te blijven denken en je irreële 
denkpatronen vast te houden zul je altijd blijven denken dat anderen jouw negatief blijven beoordelen.  
 
Je kunt echter niet weten of het waar is of anderen jouw negatief beoordelen. Je trekt eigenlijk veel te 
snel een conclusie. stel dat er iets mis gaat tijdens een gesprek zul je gelijk denken dat het het 
misloopt omdat jij geen gesprek kunt voeren. Echter bij gesprekken zijn meer mensen betrokken en 
het is nou eenmaal zo dat gesprekken regelmatig mis lopen. Dat ligt echt niet aan jou kun je dat 
geloven? 
 
Je kunt ook je irreële gedachten uitdagen en omzetten naar rationele alternatieven.  
Stel je heb de volgende overtuiging; Ik ben waardeloos als ik iets stoms doe. 
 
Daag het uit en laat eens de onderstaande vragen op deze irreële gedachte los; 
 
Gebaseerd op de werkelijkheid; 

 Is deze gedachte waar?, is deze gedachte gebaseerd op feiten? 

 Kun je me uitleggen waarom dit zo is? 

 Geldt dat voor iedereen of geldt dat alleen voor jou of persoon x 
 
Doelen bereiken; 

 Helpt deze gedachte mij om mijn doel te bereiken? 
 
Ongewenste gevoelens gedragingen voorkomen; 

 Helpt deze gedachte mij om mij zo te voelen en gedragen als ik wil? 

 Helpt deze gedachte mij om ongewenste gevoelens te voorkomen of te verminderen? 
 
Conflicten voorkomen of er goed mee omgaan; 

 Helpt deze gedachte mij om ongewenste conflicten met mijn omgeving te voorkomen? 

 Helpt deze gedachte mij om noodzakelijke conflicten adequaat aan te pakken? 
 

Stel dat je verlegen bent en alleen dingen doet die je makkelijk afgaan en ook je eigen 
verantwoordelijkheid om er iets aan te doen liever uit de weg gaat dan dit onder ogen te zien. Dat lijkt 
makkelijk toch? Echter dit is irrationeel en wel om de onderstaande redenen; 
 

 Door de makkelijke weg te kiezen, voel je je voor het moment prettig, echter dit blijkt op de lange 
duur de moeilijkste weg. Je lost je problemen niet op waardoor je je ongelukkiger zult voelen; 

 Het lijkt makkelijk om moeilijke dingen te vermijden echter je creëert daarmee alleen maar 
ongemak in je hoofd. Beter is moeilijkheden onder ogen te zien en op te lossen. 

 Door te mijden leef je een makkelijk leven toch zal dit ten koste gaan van je zelfvertrouwen.  Je 
zelfvertrouwen kan alleen groter worden door succeservaringen. Je leert door moeilijkheden op te 
lossen beter bestand te worden tegen toekomstige problemen. 

 Feit is dat je het meest gelukkig bent wanneer je doelgericht en met plezier ergens mee bezig 
bent en niet wanneer je passief bent en niets doet; 

 Door de makkelijkste weg te kiezen of te mijden zal je je bevrediging in het leven gaan missen, 
daar het leven uiteindelijk een creatieve bezigheid is. 

 
4.3 Irreële gedachten en schaamte  
Het is jammer dat een groot aantal verlegen mensen zich schaamt voor het feit dat ze verlegen zijn. 
Dat is een hobbel die ze niet makkelijk kwijt raken. Deze schaamte maakt dat het moeilijker kan zijn 
om met je verlegenheid te leren omgaan. Het kan je zelfs tegenhouden om professionele hulp te 
zoeken. Iemand vertelde ons het volgende; 
 
`Ik wilde graag iets doen aan mijn verlegenheid en na lang aarzelen heb ik besloten om  Korrelatie te 
bellen om informatie te krijgen waar ik het beste hulp kon vinden. Tijdens het telefoongesprek durfde 
ik toch niet te zeggen dat het voor mijzelf was. Heb gezegd dat ik voor mijn zusje informatie wilde 
zodat zij niet zou denken dat ik verlegen was` 
 
Dit is een mooi voorbeeld van schaamte en je verlegenheid verbergen. Deze persoon was zo bang dat 
degene aan de andere kant van de lijn zijn verlegenheid niet zou accepteren. Mijn vraag aan hem was 
;accepteer jij zelf je verlegenheid wel?. Zijn antwoord was dat dit voor hem moeilijk was. Hij was lid 
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geworden van de VVM (Vereniging Verlegen Mensen) zelfs zijn partner met wie hij samenwoont had 
hij nog niets verteld van zijn lidmaatschap van de VVM. Hij gaf wel aan dat hij binnenkort toch aan zijn 
partner wilde vertellen van zijn lidmaatschap. Deze zaken houden hem wel dagelijks bezig. 
 
Deze man is terecht gekomen in een vicieuze cirkel van schaamte en angst. Deze cirkel doorbreken is 
niet makkelijk. Deze man stelt dit steeds uit en schuift het voor zich uit. Daardoor wordt het steeds 
moeilijker om te vertellen aan zijn partner dat hij verlegen is.  Het zou zo maar kunnen dat zijn partner 
zich gekwetst voelt als hij het uiteindelijk vertelt en denkt dat hij hem niet vertrouwd. 
  
Uit dit voorbeeld blijkt weer hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je Irreële gedachtes, emoties 
en hoe je in elkaar zit. Pas dan kun je proberen vat te krijgen op je gedachtes, ze om te keren en 
controle krijgen op de stappen die je wilt nemen.  
 
4.4. bang zijn voor afwijzing 
Ook dit zijn vaak irreële gedachten. Zoals we al eerder hebben beschreven hangt je gedrag af van je 
gedachten, ideeën, verwachtingen en opvattingen over de werkelijkheid en wat je denkt in een 
bepaalde situatie. Zeker ten opzichte van jezelf en anderen.   
Bij je ontmoetingen met andere mensen zul je vaak angstig voelen en onzeker over je eigen kunnen. 
Hierdoor kom je in een negatieve spiraal terecht en wordt je bang voor een afwijzing van de ander en 
de cirkel is rond. Hoe langer het duurt, hoe sterker de cirkel wordt en hoe moeilijker hij te doorbreken 
is. Probeer ook hier eens jouw irreële gedachten uit te dagen.  
 

4.5 Empathisch vermogen 
Mocht je twijfelen aan je empatisch vermogen is het fijn om de onderstaande test te doen. Dit helpt 
zeker in je onderzoek naar je Irreële gedachten. Verlegen mensen zijn vaak hele goede luisteraars en 
erg empathisch zodra ze iemand goed kennen. Vrienden rondom verlegen mensen geven vaak aan 
dat zij goed kunnen luisteren, bedachtzamer zijn waardoor ze er niet zo snel iets zomaar uitflappen. 
Dat wordt erg op prijs gesteld.  
 
Vraag je jezelf wel eens af hoe empatisch je echt bent of hoe je jezelf tijdens een gesprek goed kunt 
verplaatsen in een ander, doe de test en wellicht verrast de uitkomst jou en ben je veel meer 
empathisch dan jezelf denkt. 
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Volgens de Amerikaanse sociaal-psycholoog Mark Davis bestaat inlevingsvermogen uit verschillende 
eigenschappen. Onderstaand een ingekorte versie van de interpersonal Reactivity Index die Mark 
Davis opstelde. De oorspronkelijke versie bestaat uit 28 vragen.  
 
Vragen A = 

Helemaal  
niet van 
toepassing 

B = 
Nauwelijks 
van 
toepassing 

C= 
Neutraal 

D =  
Beetje van 
toepassing 

E = 
Helemaal 
van 
toepassing 

1)   Ik maak me zorgen om mensen die het minder 
goed hebben dan ik. 

0 1 2 3 4 

2)   Ik vind het soms moeilijk om de dingen te zien 
vanuit het standpunt van een ander. 

4 3 2 1 0 

3)   Soms heb ik geen medelijden met andere mensen 
wanneer ze problemen hebben. 

4 3 2 1 0 

4)    In noodsituaties voel ik me gespannen en slecht 
op mijn gemak. 

0 1 2 3 4 

5)    Als ik zie dat iemand misbruik maakt van een 
ander, voel ik de neiging de ander in bescherming 
te nemen. 

0 1 2 3 4 

6)    Als ik midden in een emotionele situatie terecht 
kom, voel ik me vaak hulpeloos. 

0 1 2 3 4 

7)    Ik probeer soms mijn vrienden beter te begrijpen 
door me voor te stellen hoe dingen zijn vanuit hun 
perspectief. 

0 1 2 3 4 

8)    Wanneer ik zie dat iemand gekwetst wordt, 
probeer ik kalm te blijven. 

4 3 2 1 0 

9)    De ellende van anderen is niet erg van invloed op 
hoe ik me voel. 

4 3 2 1 0 

10)  Als ik zeker weet dat ik gelijk heb, verspil ik niet 
veel tijd aan het luisteren naar argumenten van 
anderen. 

4 3 2 1 0 

11)  Heftige emotionele situaties schrikken mij af. 0 1 2 3 4 

12) Ik ben meestal behoorlijk effectief in het omgaan 
met noodsituaties. 

4 3 2 1 0 

13) Ik ben vaak geroerd door de dingen die ik zie 
gebeuren. 

0 1 2 3 4 

14) Ik geloof dat er twee kanten zijn aan elke vraag en 
probeer om naar beide te kijken. 

0 1 2 3 4 

15) Als ik boos op iemand ben, probeer ik me voor te 
stellen hoe het is om in zijn/haar schoenen te 
staan. 

0 1 2 3 4 

16) Als ik getuige ben van een noodgeval waarin 
iemand hulp nodig heeft raak ik erg van streek. 

0 1 2 3 4 

17) Voordat ik kritiek op iemand geef, vraag ik me altijd 
af hoe ik mezelf zou voelen als ik die kritiek zou 
krijgen. 

0 1 2 3 4 
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Score 
I 
Kunt u zich verplaatsen in een ander? 
Tel de punten op van de stellingen 2,7,10,14,15 en 17   Totaal ....... 
 
II 
Hoe sterk voelt u mee met andersmans ellende? 
Tel de punten op van de stellingen 1,3,5 en 9    Totaal........ 
 
III 
Brengt andermans pijn u snel van streek? 
Tel de punten op van de stellingen 4,6,8,11,12,13 en 16  Totaal...... 
 

 
 
 
5. Je verlegenheid de baas 
 
5.1 Acceptatie van verlegenheid 
Het is een belangrijke stap om je verlegenheid te gaan accepteren. Als je ergens heen gaat waar je je 
niet op je gemak voelt of weinig mensen kent weet je dat je tijd nodig hebt om te wennen. Voor de 
meeste mensen is het moeilijk om ergens zich gelijk op hun gemak te voelen. Vaak is het eerst even 
binnen komen en na een paar minuutjes ontstaat er contact met anderen en beginnen mensen met 
elkaar te praten. Houdt er rekening mee dat jij waarschijnlijk iets meer tijd nodig hebt om los te komen 
en je op je gemak te voelen. 
 
Als je ergens nieuw komt bijvoorbeeld bij een nieuwe baan of school stel je er dan op in dat je iets 
langer nodig hebt om daar te wennen en op je gemak te voelen. Het is niet erg dat je daar meer tijd 
voor nodig hebt maar stel je er wel op in. 
 
Het is uit onderzoek gebleken dat mensen die verlegen zijn meer tijd nodig hebben. Het kan dus zijn 
dat jij later begint met uitgaan of als je een baan hebt minder snel dingen uit jezelf oppakt. Geef jezelf 
de ruimte. Als je kan accepteren dat je er langer over doet om ergens aan te wennen kun je beginnen 
om nieuwe situaties op te zoeken. Door je persoonlijk te ontwikkelen bereik je uiteindelijk vrijheid 
 
Wat je uiteindelijk kan bereiken als je dat zelf wilt is: 
 

 Geen strijd meer met je innerlijke zelf; 

 Niet meer druk maken over het stemmetje in je hoofd en daar op ingaan; 

 Gemakkelijk contacten met anderen leggen; 

 Gemakkelijk praten met anderen en vreemden; 

 Door met anderen om te gaan jezelf leren kennen en anderen; 

 Contact maken met mensen; 

 Jezelf open te stellen; 

 Bij jezelf te zijn en bij jezelf te blijven; 

 Over je angsten heen komen; 

 Durven om risico’s te nemen; 

 Aangaan van conflicten en er mee om leren gaan.  
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5.2 Wat is mindset 
Je mindset bepaald welke beslissingen je neemt en daarna welke actie. Je mindset is vanaf je 
geboorte gevuld door wat je ouders, school, mensen om je heen gezegd en gedaan hebben en je 
eigen ervaringen. Op grond hiervan wordt je mindset een bol gevuld met je eigen gedachten, 
opvattingen en overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld. 
 
Als je een leuke dag hebt en een tevreden en fijn gevoel neem je een andere beslissing dan op een 
dag dat je boos bent of verdrietig. De acties die je daarna doet zal je dus nemen met een positief of 
negatief gevoel. 
Weet dat als je stemmetje in je hoofd zegt  “ik ben verlegen” dat dit een vibratie is die je uitzend naar 
anderen. Je hebt dan geen mindset om uit deze situatie te komen. En blijf je in je cirkeltje hangen. Als 
je dus met kleine oefeningen uit je comfort zone komt zal je zien dat mensen anders op je gaan 
reageren en dat je mindset ook weer veranderd.  
 
5.3 Nee zeggen versus grenzen stellen 
Niemand vind het leuk om nee tegen iemand anders te moeten zeggen. Het is makkelijker om toe te 
geven en ja te zeggen. Het gevolg van ja zeggen is wel vaak dat jij je in allerlei bochten wringt om het 
iedereen naar de zin te maken.  En tenslotte zit jij met een rotgevoel dat je ja hebt gezegd en geen 
nee. 
 
Je buurvrouw zorgt voor je hamsters als je op vakantie bent. Op een avond als je moe thuiskomt van 
je werk en de trap oploopt kom je haar tegen. Dag buurman klinkt het en meteen begint ze te praten.  
Je wilt haar niet voor het hoofd stoten dus start je met luisteren. Ondertussen heb je erg behoefte aan 
rust.  
 
Dit zijn situaties waarin je grenzen moet stellen. Anders raak je ondergesneeuwd door anderen. 
Eigenlijk zou je tegen de buurvrouw willen zeggen dat je moe bent en een andere keer graag naar 
haar verhalen luistert. Dit durf je niet. Wellicht uit angst om niet aardig gevonden te worden.  
Dit soort situaties kost je heel veel energie. Je kunt niet doen wat je zelf wilt en je komt niet toe aan 
dingen die je belangrijk vind. Jouw buurvrouw weet dus ook niet wat zij aan jou heeft. Je komt niet 
genoeg op voor jezelf. Je hebt het idee dat de buurvrouw jou totaal afkeurt als je nee tegen haar zegt.  
 
Het is belangrijk dat je leert om op een goede manier nee te zeggen. Zet je over je angst voor 
afkeuring heen. Je zult zien dat de reacties meevallen als je nee zegt. Je krijgt veel meer respect 
hierom. Wetenschappelijk onderzoek heeft al uitgewezen dat assertieve mensen het gewoon beter 
doen. Ze hebben minder last van angsten, zijn minder eenzaam, voelen zich beter op hun werk, 
kunnen beter met conflicten omgaan. 
 
5.4 Manipulatie 
Vaak word je zonder dat je dit herkend gemanipuleerd. Mensen kunnen er heel goed in zijn. Het is 
leuk om hier voor jezelf aandacht aan te schenken. Herken je het sneller leer je beter om je grenzen te 
bewaken. 
 

 Het is in jouw voordeel hoor! Dus ik zou dit doen. 

 Wil je het aub nog 1x doen? 

 Dat valt me tegen van jou. Had gedacht dat je dit voor mij zou doen. 

 Kun je mij echt niet helpen? 

 Als je echt om mij geeft doe je dit wel voor mij. 

 Als je dit voor mij doet, doe ik iets voor jou. 
 
 
5.5 Hoe assertief ben jij? 
Kruis bij de onderstaande situaties aan wat het beste bij je past.  
Tel na het beantwoorden van alle vragen het totaal aantal punt op en kijk bij de uitslag hoe assertief je 
bent. 
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Vraag Nooit Soms Regel- 
matig 

Vaak Altijd 

Als iemand mij in een groep een onverwachte vraag stelt, kan ik rustig 
antwoord geven. 

⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Als iemand in de bioscoop steeds tegen de leuning van mijn stoel zit te 
schoppen, zeg ik daar iets van. 

⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Ik heb er moeite mee om een gesprek te beginnen met mensen die ik niet 
ken. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Ik kan altijd anderen om hulp of advies vragen. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Ik krijg het spaans benauwd als ik voor een groep een presentatie moet 
geven. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Als ik mij verontschuldig over mijn gedrag begin ik te blozen en te stotteren. ⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Ik laat mij overbluffen door de reacties van anderen. ⃝₈ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Als mijn baas mij extra werk geeft, dan doe ik dat. ⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Kom ik te laat binnen op een bijeenkomst, blijf ik staan en kies niet voor 
een vrije plaats vooraan. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Een compliment beschouw ik als een onverwacht cadeau. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

In een groep zeg ik vaak niets, uit angst dat ik niet genoeg van het 
onderwerp afweet of domme dingen ga zeggen. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Je kunt mij bellen, al is het midden in de nacht. ⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Bij de gedachte dat ik om opslag zou moeten vragen voel ik mij zeer 
ongemakkelijk. 

⃝₈ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Als ik wil weten wat mijn collega's van mij vinden vraag ik dat aan hen. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Als er iemand voordringt zeg ik daar gelijk wat van. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₈ 

Iemand die ik niet zo goed ken, toch aardig, vind maak ik makkelijk een 
praatje mee. 

⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Ik ben bang mensen te kwetsen als ik eerlijk mijn mening geef. ⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Als ik iemand iets wil weigeren zeg ik gewoon nee. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₈ 

Ik kijk op tegen mensen die op de voorgrond treden en met iedereen een 
praatje maken. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Ik vraag geen uitleg als iemand moeilijke woorden gebruikt. omdat ik denk 
dat iedereen mij dan dom zal vinden. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Ga ik naar een receptie waar ik niemand ken verheug ik mij op nieuwe 
contacten. 

⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Wanneer ik ben afgewezen voor mijn droombaan, voel ik mij waardeloos. ⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Een collega die steeds te laat komt spreek ik hierop aan. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₅ 

Iemand die luid belt in de trein verzoek ik om wat zachter te praten. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₈ 

Vraag iemand aan mij iets te doen, omdat ik er goed in ben voel ik mij 
gevleid. 

⃝₈ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Als ik boos ben klap ik dicht. ⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 
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Mijn uitgeleende reisgids krijg ik terug vol met ezelsoren. Ik berg hem op 
zonder commentaar te geven. 

⃝₅ ⃝₄ ⃝₃ ⃝₂ ⃝₁ 

Als ik hoor dat iemand over mij roddelt ga ik dat uitzoeken. ⃝₁ ⃝₂ ⃝₃ ⃝₄ ⃝₈ 

Totaal      

⃝⃝⃝ Onderstaand de uitslag 

28-49 Niet assertief 
Je vind het moeilijk om grenzen aan te geven. Door altijd voor anderen klaar te staan en andermans 
belangen voor eigen belang te laten gaan weet je niet eens meer wat je zelf wel of niet wilt. En dat is 
echt een voorwaarde om goed grenzen te kunnen stellen. 
Je kunt er tegenop zien om een ander te vertellen wat je niet leuk vind. Krijg je zelf kritiek dan ben je 
gelijk van slag en kun je hier nog een tijd over piekeren. Nieuwe contacten aangaan of zomer een 
praatje te maken met onbekende mensen is iets waar je tegen op ziet en hierdoor niet gauw aangaat. 
Sterker nog je krijgt het aardig benauwd als je voor een groep mensen moet gaan praten. 
 
Je zelfvertrouwen is niet heel erg groot en in onbekende situaties maak je je het liefst onzichtbaar.  
Dat is jammer want ook jij bent belangrijk. Je mening doet er ook toe. Je bent echt de enige die voor 
jezelf kan zorgen. Probeer de altijd klaar staan voor een ander cirkel te verbreken. Stop met jezelf weg 
te cijferen. Denk er eens over na of je een assertiviteitscursus wilt volgen. Het is vaak de eerste stap 
naar meer zelfwaardering en steviger op je benen staan.  
 
50-90 Soms assertief 
Afhankelijk van waar je bent treedt je sms wel en soms niet assertief op. Ben je in een veilige 
omgeving zul je makkelijker je grenzen aangeven. Ben je in een onbekende of zakelijke omgeving zul 
je niet gauw je grenzen aangeven. Dat is jammer want dan zakt je zelfvertrouwen en steekt twijfel de 
kop op. In die situatie ben je kwetsbaar en kan gauw overbluft worden door andermans reactie. Je 
zoekt dan snel de oorzaak bij jezelf.  
Je vindt vaak andermans belangen belangrijker dan die van jezelf. Je kunt je echt helemaal 
wegcijferen en daardoor met jezelf in de knoop raken.  
 
Probeer eens bewust te zijn dat je soms in bepaalde situaties wel assertief bent. Dus in principe kun je 
wel assertief zijn je weet hoe dit voelt. Probeer eens uit te zoeken in welke situaties het moeilijk is om 
assertief te zijn. Probeer vervolgens met kleine stapjes veranderingen aan te brengen. Lukt dit niet zelf 
is ondersteuning van een assertiviteitscursus wellicht een optie.  
 
90-130 Assertief 
Je bent heel goed in staat om voor jezelf op te komen. Je wit wat je wilt en kan dit ook op een goede 
manier aan anderen duidelijk maken. Je mening aan anderen kenbaar maken zie je echt niet tegenop. 
Je raakt zeker niet van slag als iemand kritiek op je heeft.  
Het aangaan van nieuwe contacten is geen probleem voor je. Een gesprek aangaan met onbekende 
draai je je hand niet voor om. Ook in een groep ben je zeker aanwezig en kun je jouw mening prima 
verwoorden. Je staat positief in het leven en weet een compliment te waarderen.  
 
Zolang je in de gaten houd dat je in verbinding blijft met jouw omgeving is het perfect. Wat daarmee 
bedoeld word is datje niet voorop gaat lopen met een vlag, achterom kijkt en dan merkt dat je alleen 
loopt. Ga lekker door op de ingeslagen weg en blijf vooral genieten van jouw leven.  
 
130-152 Assertief of agressief? 
Je hebt de neiging om door te slaan in agressiviteit. Zelf vind je waarschijnlijk dat je assertief bent. Ga 
eens na, als je opkomt voor jezelf gaat dit dan ten koste van alles doordat je altijd je eigen zin 
doordrijft?. Kun jij water bij de wijn doen? En neem je genoegen met een compromis?. 
Natuurlijk is het prima om goed voor jezelf op te komen echter misschien maak je soms onbedoeld 
een botte indruk bij anderen waardoor er gauw misverstanden ontstaan. Inventariseer eens bij 
vrienden, partner of familie hoe je overkomt in sommige situaties.  
 
Niet alles is zwart/wit. Ook als je grenzen aangeeft is er niks mis mee om mee te denken met een 
andere oplossing. Het is zo door open te staan voor een ander je veel terug krijgt. Is dat moeilijk 
overweeg dan een communicatietraining te volgen.  
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6. Verlegenheid en de wetenschap 
 
6.1 Vogels 
Voor wie veel met dieren bezig is, is het geen verrassing, maar omdat de Journal of Experimental 
Biology een opvallende studie presenteert, wordt het toch nieuws: dieren hebben niet alleen een 
persoonlijkheid, maar die bepaalt ook hun gezondheid.  
 
Onderzoekers evalueerden op basis van een proef met een nieuw type voedsel in een volière het 
karakter van 22 groenvinken. Drieste vogels hadden doorgaans maar een paar seconden nodig voor 
ze zich aan de nieuwigheid waagden, bangere dieren lieten er soms een half uur overheen gaan.  
Vervolgens werd de persoonlijkheid van de diertjes gelinkt aan concrete metingen van hun weerstand 
tegen stress, met name de concentratie van potentieel voor de gezondheid schadelijke 
zuurstofderivaten in het bloed. Veel derivaten impliceert een lage weerstand tegen stress, en 
omgekeerd.  
 
De tests wezen uit dat durvende en nieuwsgierige vogels veel minder last hadden van stress dan 
andere diertjes. De bedoeling is nu het experiment over te doen met dieren in de vrije natuur. Want 
voorzichtige vogels mogen in een volière dan wel in het nadeel zijn, in vrijheid krijgen ze te maken met 
sperwers en andere roofdieren, zodat ze er voordeel uit kunnen halen om wat minder driest te zijn. 
Van koolmezen is al aangetoond dat in sommige omstandigheden waaghalzen meer succes hebben, 
maar in andere voorzichtige individuen.  
Van mensen is al langer bekend dat hun persoonlijkheid een sterke invloed heeft op hun gedrag en 
hun gezondheid, waarbij verlegen types dikwijls ook slechter op stress reageren dan andere.   
 
http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/durvers-hebben-minder-last-van-stress/article-normal-
22951.html 
 

6.2 Wat is er wetenschappelijk bekend? 
Er is helaas nog niet zo heel veel bekend over verlegenheid. Er wordt wel onderzoek naar gedaan. 
Om dit onderzoek goed te doen is er veel geld nodig. Het is namelijk belangrijk om de hele familie van 
de verlegen personen te onderzoeken maar ook de niet verlegen familie leden. Verlegen heeft toch 
vaak wel met de genen te maken en ook met de omgeving. Er is ook niet zoveel over bekend omdat 
verlegen mensen zich vaak liever niet laten zien en ook anderen niet tot last willen zijn.   
 
Vaak komt de verlegenheid (sociale angst) in hele families voor. Het Leiden Social Anxiety Network 
doet hier onderzoek naar. Met hele families en schoonfamilies en het onderzoeksteam wordt er van 
alles uit de kast getrokken om duidelijk te krijgen wat de risicofactoren en beschermende factoren zijn. 
Ze doen dit doormiddel van hersenscans, bloedonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, 
omgevingsonderzoek en statistiek. En vanuit daaruit willen ze een manier bedenken om verlegenheid 
( sociale angst) te voor komen.  
 
Familieonderzoek is erg duur en gecompliceerd het is daarom ook wereldwijd erg zeldzaam. Voor dit 
onderzoek heb je wel heel de familie nodig om de genen te kunnen vinden. Er is namelijk wel bekend 
dat bij agressie en depressie de interactie tussen genen en omgeving belangrijk is.  Als je meer wilt 
lezen over dit onderzoek kun je terecht op deze site:    
 
http://www.fsw.leidenuniv.nl/onderzoek/nieuws/extreem-verlegen-met-je-hele-familie-naar-het-lab.html 

 
6.3 Technologie 
Er is onderzoek gedaan in de verenigde staten en andere westerse landen naar wat voor invloed de 
technologie heeft op verlegen zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat het percentage van verlegen 
mensen is gestegen van 40% tot wel bijna 50%. Door de nieuwe mogelijkheden van de computers 
wordt het echte contact meer naar de achtergrond geschoven.  Hierdoor worden de vaardigheden om 
een echt gesprek te voeren  minder goed aangeleerd. Er zijn steeds meer mensen die hun voorkeur 
geven aan contact via het internet dan het echte contact.  Mensen zitten steeds meer achter de 
computer of t.v. hierdoor raken ze minder geoefend in sociale situaties en worden  dan onzeker in 
sociale situaties. Er zijn steeds meer dingen die via het internet gaan zoals de bankzaken, 
treinkaartjes, boeken verlengen enz. Zo worden steeds meer mensen vervangen door computers en is 
er geen echt contact meer. Er zitten ook voordelen aan het internet zo kunnen mensen makkelijk via 
forums, facebook en andere sites contact zoeken met mensen die ook verlegen zijn. Daarbij voelen 

http://www.fsw.leidenuniv.nl/onderzoek/nieuws/extreem-verlegen-met-je-hele-familie-naar-het-lab.html


Pagina 22 niet meer verlegen 

 

verlegen mensen zich op hun gemak. Het gevaar is dat ze dus hun echte contacten gaan vervangen 
door deze contacten. Zo raken mensen dus hun contacten kwijt en raken ze nog verwijderd van het 
sociale contact met anderen wat juist belangrijk is zeker voor verlegen mensen. Internet kan ook heel 
leuk en leerzaam zijn maar het is het beste om het naast de echt sociale contacten te gebruiken.   
 

6.4 Verlegenheid en erfelijkheid 
Volgens de meeste wetenschappers is verlegenheid niet erfelijk. Een verlegen persoon is namelijk 
vaak over bewust van zichzelf en denkt negatief en heeft een negatief zelfbeeld. De vraag is dus of we 
zijn geboren met een negatief zelfbeeld. Uit een onderzoek is gebleken dat kinderen onder de zes 
maanden zichzelf nog niet herkennen in de spiegel. Als je hun ervoor zet zullen ze het gene wat ze in 
de spiegel zien aanraken alsof ze het zelf niet zijn. Vanaf zes maanden gaan ze zichzelf wel 
herkennen. Vanaf die leeftijd zullen ze als ze bv een rode geschminkte hebben en die zien in de 
spiegel hun eigen neus aanraken ipv de neus die ze in de spiegel zien. Op dat moment is er dus zelf 
besef. Hieruit blijkt dus dat het zelfbeeld pas later ontstaat.  
 
Het is wel bewezen dat sommige kinderen gevoeliger geboren worden dan anderen kinderen. Zij 
reageren sterker op prikkels en kunnen daar last van hebben en daarom te veel prikkels gaan mijden. 
Er lopen wel onderzoeken naar invloeden van de genen maar daar is nog niet veel uit gekomen. Het 
enige wat eruit is gekomen dat het ene mens sneller angstig is dan de ander.  Het hoeft niet zo te zijn 
dat iemand die gevoeliger is ook verlegen wordt als hij/zij volwassen is. Verlegen zijn ontstaat door 
invloeden van buitenaf en is dus meestal niet erfelijk.   
 
Verlegen zijn kan niet helemaal los gekoppeld worden van erfelijkheid wat het is meestal wel een 
persoonlijkheidstrek.  Iedereen is geboren met een bepaald temperament. Een aspect van dit 
temparament is geremdheid of het ontbreken van geremdheid. Dit heeft te maken met hoe de 
hersenen op bepaalde prikkels reageren. Zelfs voor je geboren wordt bestaat er al verschil in.  20% 
van de baby’s worden geboren met een geremd temperament en kunnen slecht tegen nieuwe 
prikkels. Dit is overigens maar  aspect van je persoonlijkheid.  Je persoonlijkheid wordt aan 4 
aspecten gekoppeld. Biologie het temperament, omgeving het gezin, de cultuur etc., ervaring de 
opvoeding, verwachtingen van buitenaf, psychologie de motivatie, zelfachting.  Uit ervaring blijkt dat 
de wetenschap van biologie het lot niet bepaalt. Maar het temperament heeft wel invloed. Het is dus 
wel interessant om bij baby’s hun geremdheid te onderzoeken. Dat is namelijk wel instinctieve reactie 
en dan kun je wat zeggen over de biologische processen in de hersenen.      
.  
6.5 Verlegenheid en de hersenen 
De hersenstam is het primitiefste deel van de hersenen. Wat in dit stuk gebeurd van de hersenen is 
onbewust. Van hieruit worden de ademhaling en de reflexen geregeld.  Een gedeelte van de 
hersenstam is het Ras (Reticular Activating System). Dit gedeelte reageert op omgevingsinformatie en 
geeft hier prikkels over door. Bij de één is dit deel gevoeliger dan bij de ander. Als dit deel gevoeliger 
is heeft diegene meer last van deze prikkel. Dit kan een reden zijn waarom sommige zich terug 
trekken. 
 
In het middelste deel van de hersenen heb je het limbische systeem. Dit systeem is niet alleen bij 
mensen. Alle gewervelde dieren hebben dit systeem. Dit systeem is voor het eerst bij reptielen 
ontstaan tijdens de evolutie. Het systeem zorgt dat we beter gevaar in kunnen schatten zodat we 
makkelijker kunnen overleven.  Onderzoekers hebben bij verschillende gewervelde dieren onderzoek 
gedaan naar verlegenheid en daarbij hebben ze soortgelijke gedragspatronen gevonden. 
Het Systeem ligt diep in de hersenen net boven de hersenstam. Het is gebleken dat dit deel van de 
hersenen een belangrijke rol speelt bij verlegenheid. Het zorgt dat bepaalde prikkels worden 
gekoppeld aan angstige reacties. Als je bijvoorbeeld ergens gekwetst bent in het verleden zorgt het 
systeem ervoor dat in een gelijk soortige situatie er een signaal komt voor gevaar. Dit Systeem 
bestaat uit: Hypothalamus, Hippocampus, Amygdala, Bed Nucleus van de Stria Terminalis (BNST). Dit 
zijn allemaal moeilijke benamingen. Hieronder een uitleg van alle delen van dit systeem. 
 
Hypothalamus is het regelsysteem dit gedeelte zorgt voor beheersing van de lichaamsfuncties en voor 
hormonen. Dit gedeelte zorgt dat we honger krijgen, het zorgt voor onze lichaamstemperatuur en dat 
we in onzekere situatie alert en actiebereid worden. Dit deel zorgt voor de 
stressreacties.Hypothalamus is niet bij ieder mens even actief. Bij verlegen mensen is dit deel 
waarschijnlijk actiever en hierdoor krijgen verlegen mensen meer stresshormonen door hun lichaam.  
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Hippocampus slaat de emotionele herinneringen op. Dit deel koppelt nieuwe ervaringen aan oude 
informatie. De oude informatie is contextueel wat betreft de emotionele sfeer. Als er een nieuwe 
situatie voordoet vraagt dit deel zich af heb ik dit al eerder gedaan? Ook ontstaan de vragen hoe 
voelde ik mij in deze situatie, Waar  was ik toen dit gebeurde en hoe stond ik toen tegenover mijn 
omgeving? Deze vragen ontstaan in dit gedeelte van het systeem.  Het probleem van dit systeem is 
dat een specifieke herinnering en de context over een kam worden geschoren. Als er bijvoorbeeld iets 
naars is gebeurd in een grote groep mensen ga je grote groepen mensen koppelen aan nare 
ervaringen en krijg je nare gevoelens. Het Systeem begint te werken als je zo half jaar oud bent 
daarvoor zijn er nog te weinig ervaringen geweest. 
 
Amygdala kun je zien als het schakelbord. Het geeft signalen door van stress en emoties. Dit deel 
speelt een grote rol bij bedeesd gedrag en schat namelijk de mate van dreiging in. Als je dit gedeelte 
manipuleert bij bedeesde dieren verdwijnt het bedeesde gedrag.  Dit systeem stuurt signalen door 
naar de rest van de hersenen en heeft daardoor heel veel invloed.  Het is heel moeilijk om dit deel te 
beïnvloeden omdat er weinig verbindingen naar dit gedeelte toe zijn de meeste verbindingen lopen 
ervan af.  
 
BNST (Bed Nucleus van de Stria Terminals) Dit deel speelt waarschijnlijk een grote rol bij angst 
gevoelens. Maar hier is weinig over bekend. Wat we wel eten is dat dit orgaan informatie stuurt naar 
de hypothalamus en de hersenstam en dat het informatie krijgt van de amygdala en hippocampus. Dit 
systeem kan een sluimerend angstig gevoel veroorzaken.  Het kan de sociale angst verergeren.   
 
6.6 Verlegenheid en de hogere hersenen  
Wat hierboven beschreven staat zijn allemaal onbewuste reacties. We worden ons bewust van deze 
reacties door observatie en interpretaties van ons gedrag en door de processen die we in ons lichaam 
waarnemen. Maar niet alle reacties die met verlegenheid te maken hebben zijn onbewust. Verlegen 
zijn lijdt vaak tot terug trekken deze beslissing wordt gemaakt in de hogere hersenen.  
 
In de hogere hersenen zijn structuren die redeneren, spraak voortbrengen en moeilijke informatie 
analyseren. Dit deel is evolutionair gezien de laatste toevoeging aan de hersenen. De 
voorhoofdskwabben zijn het meest actieve deel bij verlegenheid. Dit gedeelte krijgt informatie van het 
limbische systeem en nemen van daaruit een beslissing. Dit gedeelte is verantwoordelijk voor de 
interpretaties van emoties en de gedachten die daarbij samenhangen. Als er een signaal komt van de 
amygdala kunnen de hogere hersenen dat negeren. Zo is het mogelijk dat een brandweerman een 
brandend huis in kan lopen en een verlegen persoon een menigte in kan stappen. We kunnen dus de 
reacties van het limbische systeem opzij zetten en er andere gedachtes voor in de plaats zetten. Dit 
kan door je bewust te zijn van je eigen gedrag en denkpatronen.  
 
De hogere hersenen bestaan uit 2 helften. De rechterhelft is creatiever en de linker rationeler. Ze zijn 
wel allebei betrokken bij emoties maar er zijn wel verschillen. De rechterhelft houdt zich bezig met 
ongerustheid, angst en verantwoordelijkheid. De linkerhelft met vreugde, plezier en lachen. Het lijkt 
dus dat de rechter helft meer te maken heeft met verlegenheid.  
 
Uit proeven bij kleine kinderen is gebleken dat er inderdaad meer activiteit is in de rechterhelft bij 
kinderen die geremd zijn. Ze hebben deze proeven ook bij volwassen gedaan maar daarbij waren de 
resultaten niet overtuigend. Reacties van verlegen mensen zijn te complex er zijn teveel zaken bij 
betrokken. Misschien zullen we wel nooit de reacties van verlegen mensen helemaal begrijpen.  
 
Wat ook een interessante wetenswaardigheid is: Ze hebben behalve de hersenhelften ook autonome 
functies onderzocht zoals de hartslag. Hierbij kwam naar voren dat verlegen mensen een snellere 
hartslag en stabielere hartslag hebben dan mensen die niet verlegen zijn.  
 
Bij anderen onderzoeken kwam er ook uit dat introverte kinderen een smaller gezicht hebben dan 
extraverte kinderen. Ze hebben dat verder onderzocht , een mogelijke conclusie is dat kinderen met 
een smaller gezicht moeilijker adem halen en daardoor sneller verlegen zijn. Het kan zijn dat verlegen 
mensen situaties vermijden waarin ze van streek raken om hun ademhalingsmoeilijkheden te 
voorkomen.  
 
Als je naar alle processen in de hersenen kijkt kun je zien dat ze allemaal sterk met elkaar verbonden 
zijn. Daarom is het ook moeilijk om te leren met verlegenheid om te gaan, Je moet hiervoor tegen de 
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biologische processen ingaan.  Maar het is wel mogelijk door greep te krijgen op je gedachtes en ze 
dan los te laten door bijvoorbeeld meditatie. Zo kun je meer grip krijgen op je verlegenheid en heeft 
het jou niet langer in zijn greep. 
 
Bron; Site van het Shyness Research Institute, verschillende onderzoeken over verlegenheid (Engels) 
Shyness.com (Engels) 
 
6.7 Feiten 
7 tot 13 procent van de samenleving krijgt last van een angststoornis. Het kost de samenleving 
ongeveer ca.12.000 euro per persoon per jaar. Vaak wordt sociale angst pas laat opgemerkt omdat 
extreem verlegen mensen zich niet laten zien en anderen niet tot last willen zijn. Ze leven vaak een 
terug getrokken bestaan. Verlegenheid gaat vaak vooraf aan een depressie en hangt ook samen met 
alcohol en drugs gebruik. Mensen die verlegen zijn hebben vaak weinig relaties en volgen vaak een 
opleiding onder hun niveau. Ze hebben ook vaak een baan onder hun opleidingsniveau.  
 
Cijfers van verlegen mensen 
Chronisch verlegen is 25 procent van de bevolking. Van deze 25 procent heeft 4 procent een sociale 
angst. Van deze 25 procent  heeft 1 procent een extreme sociale fobie. Deze is zo extreem dat het 
dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. 
 

7. Tip en Trucks  
We hebben het al eerder aangegeven de gouden tip om van verlegenheid af te komen bestaat niet. 
Van verlegenheid zal je altijd een beetje last houden echter met verlegenheid kun je wel leren leven. 
Tevreden zijn met wie je bent is goed genoeg.  
 
Wat belangrijk is te beseffen dat je heel gauw door je verlegenheid de neiging hebt om je af te gaan 
sluiten van andere mensen. Voorkom dat je daardoor in een sociaal isolement terecht komt. Probeer 
je aan te zetten om op zoek te gaan naar nieuwe mensen en daar contact mee te maken. Belangrijk 
hierbij is dat je jezelf blijft ontwikkelen. Voel je zelf comfortabel in het oncomfortabele. Je kunt je 
verlegenheid steeds beter aan door dit toe te passen.  
 
Onderstaand belangrijke tips die ons hebben geholpen om verlegenheid de baas te worden. Wellicht 
kunnen zij  jou ook verder helpen. 
 
7.1 Aanwezig zijn op een feestje 
Als je naar een feestje gaat en je weet wie er ongeveer komen is het handig om er bij stil te staan wat 
voor soort mensen bij jouw op het feestjes zijn. Hebben jullie iets gemeenschappelijks. Je kunt dan 
van te voren een paar open vragen bedenken die je kunt stellen als je bekende tegenkomt.  
 
Als je binnenkomt neem dan even de tijd om tot rust te komen en te wennen aan je omgeving. Niets 
vreemds want de meeste verlegen mensen hebben tijd nodig om op gang te komen. In je hoofd zul je 
gedachtes krijgen dat het gezellig moet zijn en dat je gelijk contacten moet gaan maken door zomaar 
iets tegen iemand te zeggen. Daar word je bang en onzeker van. Bedenk dat dit slechts gedachte zijn 
ze hoeven niet waar te zijn. Denk ook niet gelijk dat je slecht bent in sociale vaardigheden. Neem de 
tijd om te wennen ga dit rustig wennen met jezelf aan. Blijf je zelf. 
 
Neem ook de tijd om te kijken of er nog meer mensen zijn die rust uitstralen en alleen zitten of staan. 
Bedenk dat er meer verlegen mensen zijn die hetzelfde voelen als jij. Probeer jezelf niet te vergelijken 
met mensen die druk in gesprek zijn of in een groep staan. Door bij jezelf te blijven zul je niet gaan 
denken dat je minder bent dan een ander. 
 
Als je rustig bent kun je besluiten om actie te nemen en iemand aan te spreken. Focus je op een 
ander daardoor word je minder bewust van jezelf en je verlegenheid. Een gouden tip is wel dat je 
uitstraalt geïnteresseerd te zijn in degene tegenover je. Probeer te onthouden wat iemand je verteld 
zodat je bij een eventuele volgende ontmoeting er weer iets over kan vragen of zeggen.  
 
Een andere tip is wellicht het ontwikkelen van emotionele ankers voor jezelf. Denk eens terug aan een 
moment waarop je heel blij of je zelfverzekerd voelde. Probeer dat gevoel opnieuw te beleven en 
tegelijkertijd je vingers te kruisen. Na enige oefening zul je bemerken dat het blije gevoel naar boven 
komt en je dit kunt voelen als je je vingers kruist. Heb je dit onder de knie zul je merken dat het fijn is 
tijdens een gesprek of situatie terug te vallen op het kruisen van je vingers en het blijde gevoel naar 

http://homepages.ius.edu/Special/Shyness/
http://www.shyness.com/
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boven te halen. Zo bouw je even rust in voor jezelf. Vergeet niet jezelf op de schouder te slaan als dit 
gelukt is. Dat helpt om je emotionele anker meer en meer te gaan gebruiken. 
 
7.2 De supermarkt 
Een andere manier om contact te maken is in een supermarkt aan iemand te vragen waar chocolade 
staat. Wellicht zie je hier tegenop maar door te starten met het vragen van kleine dingen kun je leren 
steeds meer te vragen aan anderen zonder dat je bang hoeft te zijn dat er iemand niet reageert op 
jouw vraag. Waardoor je zou kunnen gaan denken dat je een domme vraag hebt gesteld.  
Het is leuk om jezelf te trainen om dit soort kleine uitdagingen aan te gaan. Dit zijn juist de uitdagingen 
die voor jou zin hebben. Bedenk als je loopt in een supermarkt dat hoe langer je uitstelt om naar 
iemand toe te gaan en deze vragen te stellen hoe moeilijker het voor je wordt. Dus het beste kun je 
gelijk actie nemen in de eerste seconden nadat je iemand hebt uitgekozen om een vraag aan te 
stellen. Probeer dit zo snel mogelijk te doen.  
 
7.3 De straat 
Probeer ook eens in de lift of gewoon op straat wat te zeggen tegen iemand die je niet kent. Al is het 
maar 1x per dag; goedemorgen, goedemiddag of gewoon over het weer. Natuurlijk zie je er de eerste 
dagen echt tegenop. Echter als het je lukt om 1x iets te zeggen tegen iemand geeft dat je een gelukkig 
gevoel. Bedenk dan dat je het goed hebt gedaan. Zomaar contact gemaakt met een onbekende. 
Hierdoor leer je het snelst. 
 
7.4 Open vragen stellen 
Een ander belangrijk iets is het stellen van open vragen. Als je uit je hoofd leert dat je elke zin start 
met het woord; 
 

 Hoe gaat het met je? 

 Wat vind je ervan? 

 Welke munt kies je? 

 Waar ga je heen met vakantie? 

 Wanneer neem je een beslissing? 

 wie helpt jou? 

 Waarom ben je het er niet mee eens? 
 
Als je open vragen stelt concentreer je hier dan op. Let niet op de vragen die niet goed gingen. Je bent 
al gauw geneigd om bezig te zijn met gedachten over een vraag die niet goed ging. Had ik dit of dat 
maar anders gezegd ze vinden mij vast dom. Niet doen, probeer te kijken wat er wel goed ging. Je 
mag er zijn, je bent meer dan een verlegen persoon. Niet elke gesprek is perfect hoeft ook niet. Als je 
aardig bent voor je gesprekspartner maak je al een hele prettige indruk. Ook wordt er niet van je 
verwacht dat je geen fouten maakt. 
 
7.5 Leren luisteren 
Als het  je gelukt is om open vragen te stellen is het daarna belangrijk om te leren luisteren. Voor 
verlegen mensen extra belangrijk want dan hoef jezelf niet te praten en kun je door het stellen van 
open vragen zeker je gesprek aan de gang houden. 
Weet dat bijna alle mensen het leuk vinden om te praten of vertellen. Echt luisteren kunnen maar 
weinig mensen. Luisteren kun je niet zomaar. Het is lastig om je aandacht erbij te houden zeker als je 
bezig bent met je eigen gevoel van onzekerheid. Probeer dan wel te luisteren vanuit je gevoel en met 
echte interesse. Niet doen alsof want je loopt het risico om snel door de mand te vallen. Als je goed 
luistert komen er gaandeweg het gesprek steeds meer vragen bij je boven.  
 
7.6 Vergaderen 
Bereid je goed voor op een vergadering, weet wat er speelt en waar over gesproken gaat worden. Stel 
dat je meerdere ideeën hebt maar je durft het niet te delen met anderen. Probeer dan om één idee te 
delen zodat je met een blij gevoel de vergadering verlaat. Staar je niet blind op mensen die de meeste 
wilde ideeën hebben. Pas als je een idee hebt gedeeld met andere kun je voelen wat een warm 
gevoel dit geeft dat je wordt gezien. Al krijg je een rode blos en klamme handjes je hebt wel verteld 
over je idee en dat telt. 
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7.7 Lid worden van de Toastmasters 
Een Toastmasters bijeenkomst is een leren-door-doen-workshop. Waarin deelnemers hun spreek- en 
leidinggevende vaardigheden in een vriendelijke sfeer verbeteren. Een groep heeft 20 tot 40 leden die 
wekelijks of tweewekelijks bijeenkomen om het spreken in het openbaar te oefenen. De gemiddelde 
bijeenkomst duurt een uur of twee uur. 
 
Er is geen instructeur in een Toastmasters vergadering. Integendeel, de leden beoordelen elkaars 
presentaties. Deze feedback is een essentieel onderdeel van het succes van het programma. 
Deelnemers oefenen ook improvisatie gesprekken over onderwerpen, leiden vergaderingen en 
bijeenkomsten, dienen als bestuurslid in diverse leidinggevende functies en leren de regels met 
betrekking tot de timing, de grammatica en de vergader procedures. 
 
De Toastmastersavond start met een Round-Robin rondje. De Round-Robin leider bedenkt het 
onderwerp. Vervolgens krijgt iedereen die dit wil 30 seconden de tijd om Iets over een onderwerp te 
vertellen. Het voordeel is dat je zelf kunt beslissen wanneer je er aan toe bent om mee te doen met de 
Round-Robin ronde. Durf je eenmaal mee te doen zal je merken dat je geen tijd hebt om angstig te 
worden voordat je het weet ben je bezig om iets over het onderwerp te vertellen.  
 
Zodra je voelt dat je het aandurft kun je starten met je eerste speech “The Ice Breaker”. Deze speech 
duurt tussen de 4 en 6 minuten waarin je jezelf voorstelt aan de rest van de Toastmasters. Eén van de 
Toastmasters evalueert en geeft je feedback . Alle Toastmasters schrijven een heel kort briefje van 
een paar regels hoe ze je speech vonden. Geloof me het is leuk om iets over jezelf te vertellen. Zelf 
dacht ik dat het trillen van mijn lijf en handen zichtbaar was voor iedereen. Maar toen ik de feedback 
hoorde sprak ik rustig en keek rond naar iedereen. Ook was ik goed verstaanbaar en duidelijk. Voor 
de eerste keer een perfecte speech.  Ik hoef je niet te vertellen wat dat met mijn zelfvertrouwen deed. 
Het helpt in ieder geval een stap verder te komen. 
http://toastmasters.nl/ 
 
7.8 Verjaardag 
Het is altijd fijn als je helpt met  koffiezetten of uitdelen. Je kunt aan mensen vragen hoe ze de koffie 
drinken en/of koffie uitdelen. Het geeft jou een kans om iets aan mensen te vragen. Je bent dan 
gewend voordat je er erg in hebt. 
 
7.9 Tuin 
Ben je bij mensen op visite en voel je opkomen dat je dichtklapt kan het ook helpen om te vragen of je 
in de tuin kan helpen en hoe dat moet. Dit werkt goed daar je dan met elkaar bezig bent. Jij kan dan 
langzaam de kat uit de boom kijken en proberen je verlegenheid de baas te worden. 
 
7.10 Vrijwilliger worden 
Het doen van vrijwilligers werk helpt mee om je verlegenheid de baas te worden. Je helpt andere 
mensen waardoor je steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Mensen hebben jouw hulp nodig en zijn 
dankbaar dat je ze wilt ondersteunen. Er zijn heel veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Wat het beste bij je past kun je uitzoeken via de vrijwilligers Zelfkennistest op de onderstaande 
webpagina. 
 
http://www.schitterendemensen.nl/ 
http://www.wehelpen.nl 
 
Na het afloop van de test krijg je een advies welk vrijwilligerswerk het beste bij je past. Ook kun je zien 
wat bij jou in de buurt mogelijk is om dit werk op te pakken. 
 
7.11 Ziekenhuis 
Een andere mogelijkheid is om als gastheer of vrouw bij een ziekenhuis of medisch centrum als 
vrijwilliger te gaan werken. Je wijst de weg of brengt mensen zelf naar de juiste plek. Koffie schenken 
of zomaar een praatje aanknopen met mensen kan natuurlijk ook. Mensen gaan ook vanzelf 
terugpraten en je vragen stellen. Daar zul je versteld van staan. Zo werken als vrijwilliger kan ook je 
neerwaartse spiraal doorbreken en een gedragsverandering op gang brengen. 
 
 
 

http://www.schitterendemensen.nl/
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7.12 Werken bij een Callcenter 
Door te gaan werken bij een callcenter leer je om telefonisch mensen te woord te staan. Vaak geeft 
een callcenter je eerst nog een telefooncursus. Dit werkt makkelijk daar je niemand aan hoeft te kijken 
tijdens het gesprek. Nog een ander voordeel is dat je dit in je eentje doet.  
 
7.13 Muziekinstrument bespelen 
Muziek maken is voor veel mensen een uitlaatklep als je minder goed in je vel zit maar ook als je blij 
en gelukkig bent. Het geeft je een gevoel van vrijheid als je muziek kunt maken. Je kunt alleen spelen 
of wellicht is het leuk om lid te zijn van een muziekvereniging spelen tezamen met anderen. In een 
groep spelen lijkt het net of je met elkaar een gesprek hebt met de muziek als taal. Deze taal deel je 
weer met mensen die komen luisteren. Het is tijd investeren om muziek te leren maken echter als je 
de basis onder de knie hebt en de afzonderlijke noten aan elkaar kunt koppelen kun je echt vrij zijn en 
gaan spelen. Je maakt andere blij door te spelen. Echter je speelt in een groep en iedereen vind het 
even spannend om een uitvoering te geven. 
 
Peter vertelde mij eens het volgende;  "Eén tot twee keer per week speel ik in een café jamsessie met 
anderen. Daar heb ik veel van geleerd. Van nature ben ik verlegen. Daar heb ik me overheen moeten 
zetten. Bij de sessies moet ik de mensen erbij betrekken, ze enthousiasmeren. In een café ontkom je 
niet aan een wisselwerking met je publiek. Mensen komen er om een leuke avond te hebben. Dan kun 
jij niet een beetje schuchter staan te toeteren." Musiceren is een sociale bezigheid. Ik wil mensen er 
blij mee maken."  
 
7.14 Boeken 
Je kunt je meer gaan verdiepen in verlegenheid door bv meer zelfhulpboeken te gaan lezen. Je maakt 
een goede keus met de onderstaande boeken; 

 Verlegen, nou en! van Bernardo Carducci  

 Verlegen van Pieternel Dijkstra  
 
7.15 Toneellessen 
Voel je aangetrokken tot toneel? Toneellessen nemen vergroten je zelfvertrouwen enorm. Door het 
volgen van deze lessen werk je gelijk aan je stemgebruik en houding. Om te weten of je toneellessen 
leuk vind kun je een workshop of korte cursus volgen. Ook groeit hierdoor het aantal mensen wat je 
leert kennen. Toneel spelen is ook een vorm van vrijheid, het kan je heel veel vreugde geven als je 
merkt dat je op toneel staat en je zelfvertrouwen groeit. 
 
7.16 lotgenoten 
Het is fijn als je kunt praten met lotgenoten. Je kunt elkaar helpen om verlegenheid beter te begrijpen, 
jezelf te accepteren en uiteindelijk goed met je verlegenheid kunnen omgaan 
(www.verlegenmensen.nl) 
 
De vereniging voor verlegen mensen strijdt tegen de angst van verlegen mensen. Verlegen mensen 
hebben schaamte deze heeft grote impact op hun leven. 40 % van de Nederlanders bloost. De helft 
daarvan is zo verlegen dat het hun leven domineert. Deze cijfers zijn ruw genomen maar de impact is 
wel groot. Bij sommige mensen is de impact zo groot dat ze niet eens meer naar buiten durven omdat 
ze bang zijn voor het oordeel van anderen. 
 
Een vrouw van 31 en een man van 32 jaar kennen deze angst maar al te goed. Ze vinden het moeilijk 
om met hun verhaal naar buiten te komen. Maar ze hebben bij deze vereniging geleerd om hun angst 
onder ogen te zien. Ze bikkelen dapper door om hun lotgenoten te helpen om hun te laten zien dat ze 
hun eigen gedachtes zelf in de hand hebben. Van verlegenheid zal je nooit helemaal genezen maar je 
kunt er prima mee leven. Het hoeft je leven niet te beheersen.  
 Beide zijn al van jongs af aan verlegen. Hun verlegenheid kwam vooral in de pubertijd heel erg naar 
boven. Ze konden moeilijk aansluiting vinden. Veel van hun pauzes en tussenuren brachten ze alleen 
door. 1 van de twee werd ook daarbij nog eens gepest. Zijn eigenwaarde is daarbij flink beschadigd. 
Hij is nu nog aan repareren wat daardoor allemaal is stuk gemaakt. 
Tijdens zakelijke gesprekken redden ze zich prima. Deze gesprekken zijn redelijk vaste 
gesprekstoffen. Maar informele gesprekken hebben beide moeite mee.  
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De man is nog steeds ongetrouwd in tegenstelling van zijn lotgenoot. Hij heeft veel moeite om een 
date te regelen. Hij durft wel een mooi meisje de tijd te vragen maar daarna klapt hij dicht. Dat werkt 
enorm frustrerend. Er zijn ook een hoop lotgenoten die een baantje nemen onder hun niveau.  
 
Ze hebben nu wel allebei leren omgaan met hun verlegenheid. De vereniging voor verlegen mensen 
heeft hun daarbij geholpen. Ze zijn allebei geslaagd voor een zelfhulpcursus ‘Hallo, hier ben ik’ Zo 
leren ze weer langzaam onder de mensen te komen.  De vrouw wil geen brutaal mens worden maar 
wel tevreden zijn met wie ze is. 
 
7.17 De trein 
Wat leuk is om uit te proberen is te kunnen kiezen naast wie je gaat zitten. Als je reist in de spits is het 
niet te doen. Reis je buiten de spits kun je deze tip uit proberen. Stap als laatste in de trein bij de stop 
op een station. Als de mensen zijn ingestapt en allemaal een plek hebben gevonden kun jij kiezen 
naast wie je wilt gaan zitten.  Ga ook echt zitten naast de persoon die je hebt uitgekozen. Dit is voor 
jou een nieuwe situatie en leuk om uit te proberen of je het echt durft. Goed voor je zelfvertrouwen. 
Natuurlijk hoef je niets te zeggen tegen degene naast wie je zit. Lukt het je om dit te doen wees je dan 
ook bewust van het fijne en leuke gevoel wat deze situatie je heeft gegeven. 
 
7.18 http://badoo.com/ 
Ontmoet nieuwe mensen. 214 miljoen mensen gingen je al voor. Een geweldige plek om te chatten, 
vrienden te maken, interesses delen en misschien te daten.  
 
7.19 Vragen die je aan jezelf kunt stellen 
Vaak hoor je allerlei stemmetjes in je hoofd. Sommige klinken als je vader, andere klinken als je vriend 
of vriendin en weer andere stemmetjes als je buurman. Sommige stemmen geven je een lekker 
gevoel, andere stemmen totaal niet. Geen van deze stemmen is jouw eigen innerlijke stem. Je 
innerlijke stem is een combinatie van de gedachten en gevoelens die je ervaart samen met de 
gebeurtenissen om je heen. En dit alles vormt de feedback op jouw eigen leven.  
 
Een mooie vergelijking is een glazen bol met daarin sterretjes. Als je die heen en weer schudt gaan de 
sterren opdwarrelen. De sterretjes zijn jouw gedachten die de hele dag door jouw hoofd razen en het 
is moeilijk om er door heen te kijken. Het is erg troebel. De hele dag vindt je steeds van alles, je hebt 
verwachtingen, je hoopt op iets, je bent bang voor weer andere dingen. Je raakt pas ontspannen als je 
in staat bent om de sterretjes te laten neerdalen op de bodem van de glazen bol. Pas dan wordt alles 
helder. Probeer geen nieuwe gedachte in je hoofd te laten komen, wees even stil. 
 
Ook als je een levensvraag hebt die je graag wil beantwoorden neem de tijd en dwing jezelf niet tot 
een antwoord. Probeer de vraag eens te zien als een raam wat je openzet. De frisse lucht stroomt 
binnen en op een gegeven moment voel je zelf wat het antwoord is of kan zijn. Vaak komen er 
gedachten op die je in de richting laten denken die jou het meest blij maakt. Het antwoord op je 
levensvraag komt dan vanzelf. 
 
Probeer de vragen niet meteen te beantwoorden, dat is niet nodig. Laat ze eerst even op je inwerken. 
Waar het om gaat is dat je na het lezen van deze vragen eens om je heen kijkt en ziet wat er gebeurt. 
Denk de komende dagen eens aan de vraag terug en kijk wat de vraag dan met je doet. 
 

 Wat  voel je precies als je om je heenkijkt? 

 Welke mensen zijn er om je heen? 

 Welke ervaringen en/of gebeurtenissen deel je met anderen? 

 Als er een moeilijke tijd aanbreekt wat doe je dan voor je vrienden alles? 

 Wanneer ben je blij? 

 Wie inspireert jou? 

 Wie maakt dat jij je op je gemak voelt? 

 Voor wie voel je echte vriendschap? 

 Adresboek in je mobiele telefoon. Wie kost je energie en wie geeft je energie? 

 Wie zijn het langst je vrienden? Wat maakt dat deze vriendschap al zo lang duurt? 

 Hoe belangrijk is het hebben van een relatie voor jou? 

 Wat is de meest bijzondere relatie tot nu toe in je leven? 

 Waar geloof je precies in? 

 Wat is het beste wat je ooit is overkomen? 
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 Wat is het belangrijkste in je leven? 

 Waar ben je het meest dankbaar voor? 

 Wat moet er op je grafsteen komen te staan? 

 Als je leven een film zou zijn hoe zou je deze film dan noemen? 

 
8. Verlegenheid en kinderen 
 
8.1 Geliefd 
Mijn introversie werd vaak verkeerd uitgelegd. Op de lagere school vonden leraren dat ik verlegen was 
en faalangst had. Achteraf was dat een verkeerde conclusie. Het was helemaal niet zo!. Die reacties 
hebben er wel voor gezorgd dat ik onzeker werd over mijn 'zijn'. Ook mijn ouders maakten zich zorgen 
over mij. Ik werd mij ervan bewust dat ik probeerde alles te doen en praatjes ging maken met echt 
iedereen die in mijn buurt kwam. Zo wilde ik laten zien dat ik helemaal niet verlegen was en zeker 
geen faalangst had. Onze maatschappij is echt gericht op extraverte mensen. Extravert-zijn is sociaal 
wenselijk en ik viel regelmatig buiten de boot. Ben ik zielig? Nee. Ik heb mezelf leren liefhebben en 
waarderen. Ik heb nu de kennis, die ik als kind niet had.  
Dank dat wij jouw stukje mochten plaatsen Jeanet. 
 
8.2 Traumatische ervaringen 
Verlegenheid kan al vroeg in een kinderleven ontstaan. Zelfs in de babytijd al. Veel situaties kunnen 
lijden tot angst en onzekerheid. Een langdurig honger gevoel kan al een traumatische ervaring zijn 
voor een baby, het brengt onzekerheid mee in het jonge leven van het kind. De eerste levensbehoefte 
van een kind zijn dan namelijk niet meer vanzelf sprekend en kan daardoor een stuk vertrouwen weg 
nemen. Er zijn nog veel meer factoren waardoor kinderen verlegen kunnen worden. Alles waar je het 
woordje te voor zet kan verlegenheid veroorzaken zoals te weinig aandacht, te beschermend 
opvoeden of teveel verantwoordelijkheid geven.  Bij al deze factoren kunnen kinderen uitgroeien tot 
verlegen personen.  Toch kan het ook zo zijn dat een gebeurtenis later in het leven tot verlegenheid 
kan leiden.  Dat kunnen dingen zijn zoals een scheiding of het verliezen van een baan.  Dit brengt 
negatieve ervaringen met zich mee en kan leiden tot een negatief zelfbeeld en onzekerheid. Dit kan 
ervoor  zorgen dat verlegenheid ineens de kop op steekt en een moeilijkheid wordt. Meestal ontstaat 
verlegenheid door meerdere factoren en is er niet een duidelijke oorzaak te noemen. 
 
8.3 Traumatische ervaringen kinderen 
In een kinderleven zijn veel situaties die kunnen leiden tot angst of onzekerheid, zelfs in de babytijd. 
Een langdurig hongergevoel is bijvoorbeeld traumatisch voor een baby, het brengt onzekerheid in het 
jonge leven van een kind. De primaire levensbehoeftes van een kind zijn dan namelijk niet meer 
vanzelfsprekend en daardoor ontbreekt een stuk vertrouwen. 
Er zijn nog veel andere factoren die in een kinderleven veel invloed hebben. In ieder geval alles waar 
je het woordje te voor zet, teveel verantwoordelijkheden, te weinig aandacht of een te beschermende 
opvoeding. Bij al deze factoren kan een kind uitgroeien tot een verlegen persoon. 
 
Toch kan een plotselinge gebeurtenis later in het leven ook een oorzaak zijn voor het ontwikkelen van 
verlegenheid. Dat kunnen incidenten zijn als een scheiding of het verlies van een baan. Dit brengt 
dramatische veranderingen met zich mee en kan leiden tot een negatief zelfbeeld en onzekerheid. 
Zoiets kan ervoor zorgen dat verlegenheid ineens de kop opsteekt en een moeilijkheid wordt. 
 
Meestal is verlegenheid ontstaan door een combinatie van enkele van de bovengenoemde factoren en 
is er niet één duidelijke oorzaak te noemen. In de enquête waren er ook maar weinig mensen die de 
oorzaak van hun verlegenheid zomaar konden noemen. De meeste mensen noemden onzekerheid, 
angst om zich bloot te geven of faalangst. Maar dat zijn echter ook al uitingen van een dieper liggende 
oorzaak van verlegenheid. 
 
8.4 Pesten 
Pesten hoort niet per definitie bij verlegen zijn maar verlegen kinderen worden vaak wel sneller 
gepest.   
Door pesten kan verlegenheid verergeren. Kinderen die gepest worden zijn vaak ook verlegen.  Deze 
kinderen zijn een makkelijke prooi. Ze zijn minder sterk verbaal en stralen onzekerheid uit. Ze worden 
vaak gezien als anders. Vaak wordt er gezien dat ze weinig zeggen en dat ze nooit iemand aankijken. 
Anderen kinderen weten daar vaak niet mee om te gaan en proberen deze kinderen uit de tent te 
lokken door te pesten.  Het komt zelfs voor dat kinderen die eerst wel optrokken met de verlegen 
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persoon mee gaan pesten uit angst voor de kinderen die pesten of omdat ze erbij willen horen.  
Pesten is slecht voor het zelfbeeld en kan het verlegen zijn verergeren. 
 
8.5 Verlegen kinderen  
De meeste leerkrachten geven verlegen kinderen geen extra ondersteuning. Dit blijkt uit een 
onderzoek van Psycholoog pedagoog  Jochem Thijs.  Dit onderzoek werd in 39 klassen ( met kleuters 
van 5 tot 6 jaar) in groep 2 van de basisschool gehouden. Leerkrachten zeggen dat  ze meer aandacht 
geven aan zeer drukke en verlegen kinderen. Maar in de praktijk blijkt dat ze alleen meer aandacht 
geven aan de drukke kinderen.  Een eerder onderzoek van een Amerikaanse psycholoog Kenneth 
Rubin heeft volgens deze onderzoeker aangetoond dat verlegen, angstige teruggetrokken kleuters 
een sociaal-emotioneel risico lopen. Hiermee wordt bedoeld dat ze later meer kans hebben op 
problemen zoals angst, onzekerheid en afhankelijkheid. 
 
8.6 Verlegen kinderen hebben aandacht nodig 
Thijs liet leerkrachten van 487 kleuters in 39 klassen vragenlijsten invullen. Op deze vragenlijsten 
moesten ze invullen welke kwalificaties op de kleuters van toepassing waren.  2  toepassingen 
daarvan waren: zegt niets uit zichzelf of probeert belangstelling te mijden. Zo selecteerde hij het meest 
verlegen kind, het minst verlegen kind en een kind wat daar precies tussen in zat.  De 117 kinderen 
die overbleven werden op video vastgelegd zodat ze hun konden bestuderen. De kinderen kregen in 
groepjes van 3 elke keer de opdracht om een puzzel op te lossen binnen een uur. Thijs turfde daarbij 
on de 10 sec. welke kinderen het meeste aandacht kregen. Zo werd duidelijk dat de drukke kinderen 
meer aandacht kregen en de verlegen juist minder dan het gemiddelde. Thijs maakte in de onderzoek 
een onderscheidt tussen een solitair en een verlegen kind. Allebei vertonen teruggetrokken gedrag 
maar alleen de verlegen kinderen meiden uit angst of onzekerheid. De verlegen kinderen zijn volgens 
thijs het meest schadelijk voor het kind.  In een vervolg onderzoek bleek dat de solitaire kinderen wel 
extra ondersteuning kregen maar de verlegen kinderen niet. Hij heeft een trainingsprogramma 
gemaakt voor leerkrachten hoe ze kunnen omgaan met verlegen kinderen.  In eerste instantie leekt 
deze training negatief te werken. Leerkrachten vonden dat ze een slechter e band kregen met hun 
verlegen leerlingen maar volgens Thijs werden ze meer bewust van de mogelijke problemen en viel 
het daarom op dat ze een slechte band hadden met de verlegen kinderen. 
 
8.7 Trainingen voor kinderen 
Er zijn trainingen opgezet voor kinderen die niet durven te spreken in groepen, niet durven te reageren 
op anderen, Niet durft te zeggen hoe hij/zij zich voelt of hun mening niet durven te geven. Op internet 
kunt u kijken waar in u omgeving een cursus wordt gegeven voor kinderen die verlegen of introvert 
zijn. In deze training wordt u kind getraind in assertief communiceren. Verlegen kinderen hebben vaak 
moeite met goed communiceren doordat ze een gebrek hebben aan assertiviteit. Kinderen kunnen 
ook door bijvoorbeeld stotteren of blozen verlegen worden . Ook kinderen die gepest worden kunnen 
sneller verlegen worden.  
 
8.8 Hoe help je een verlegen kind? 
Verlegenheid is lang niet altijd zorgelijk. Maar zodra een kind erdoor belemmerd wordt, is het zaak het 
kind zo snel mogelijk te helpen. Verlegenheid is angst voor andere mensen. Er zijn veel situaties 
waarin kinderen geconfronteerd worden met vreemden waar ze bang voor zijn, of waar ze onzeker 
van worden. 
 
Vooral oudere kinderen beseffen dat anderen hen kunnen beoordelen op van alles en nog wat: hun 
uiterlijk, hun gedrag, hun kleding, hun prestaties, enzovoorts. Een complimentje krijgen, voor de klas 
staan, of in het middelpunt van de belangstelling staan, is voor verlegen kinderen een gruwel. Maar 
ook jonge kinderen kunnen heel verlegen zijn. Soms zo erg dat ze in gezelschap van anderen niet 
eens meer praten. 
 
8.9 Verlegenheid is cultureel bepaald 
"Verlegenheid is een cultureel bepaald gegeven" legde de psycholoog Alfred Lange ooit uit op Ouders 
Online. "Wat sommigen 'verlegen' noemen, noemen anderen 'de kat uit de boom kijken'. In onze 
cultuur neemt assertiviteit een wat al te hoge plaats in en lijkt het alsof kinderen die wat afwachtend of 
voorzichtig en bescheiden zijn, een probleem hebben. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn." 
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8.10 Verlegenheid en Peuters 
Verlegenheid hoort soms bij de ontwikkeling van een peuter. Wanneer een peuter van zichzelf bewust 
begint te worden  kan een peuter verlegen of heel tegendraads worden.. deze vormen van gedrag 
komen in de fase voor  waarin ze hun eigen 'ik' beginnen te ontdekken. Ze gaan dan ontdekken dat 
nee zeggen heel veel kracht heeft In deze periode ontdekken ze ook hoe klein ze zijn in hun 
omgeving. Een peuter die thuis tegendraads is en flink nee kan roepen kan in vreemde situaties of 
omgeving juist onder moeders rokken verstoppen en verlegen zijn. 
 
Het moet niet de bedoeling zijn dat we alle bedeesde kinderen gaan proberen om te vormen tot 
assertieve peuters.  Kinderen die op het kinderdagverblijf niet voor zichzelf opkomen hoeven niet 
meteen een weerbaarheid cursus. 
Het wordt natuurlijk wel anders als een kind bepaalde situaties gaat mijden en daardoor zichzelf te 
kort gaat doen, of als de peuter angsten gaat ontwikkelen. Als een peuter zo last heeft van 
verlegenheid is hij/zij de hele dag erg gespannen. Dit kost de  peuter zoveel energie dat hij geen 
energie meer heeft voor anderen dingen. Vaak zijn deze kinderen zo verlegen dat ze geen vriendjes 
hebben of zich aan 1 vriendje vast klampen en dan bij geen ander kind durven te spelen. Als u kind  
zo verlegen is moet u er wel wat aan doen. Het is niet zo dat ze hier vanzelf overheen groeien wat wel 
vaak wordt beweerd. 
 
"Zo'n kind kun je leren zijn gevoelens te begrijpen, zijn remmingen te overwinnen en 'succesvol 
verlegen' te worden", zegt Bernardo Carducci, een verlegen psycholoog en vader, die een boek 
schreef over het opvoeden van verlegen kinderen. "Het gaat erom dat je kind leert de baas en niet de 
slaaf van zijn verlegenheid te zijn", aldus Carducci. 
 
8.11 Tips 
Volgens Carducci is het zaak om zo vroeg mogelijk te beginnen een verlegen kind te trainen in het 
omgaan met zijn verlegenheid. Het gaat er niet om zijn persoonlijkheid te veranderen – verlegenheid 
kun je niet behandelen – maar het gaat erom dat een kind zijn eigen kracht leert gebruiken om 
problemen op te lossen. Dus wel verlegen zijn, maar niet meer zo geremd dat je er last van hebt. 
Sommige kinderen zijn nature verlegen. Ze zijn gevoeliger en kruipen sneller in hun schulp dan 
leeftijdsgenootjes. 
Verlegen peuters hebben meer tijd nodig om zich ergens vertrouwd te voelen. Verlegenheid heeft ook 
een positieve kant. Verlegen kinderen luisteren goed en kunnen heel raak uit de hoek komen. 
Mag jouw peuter toch iets minder verlegen zijn, dan kun je hem of haar proberen te helpen. 
 

 Kinderen worden vaak te laag ingeschat door leerkrachten op school. Praat hierover met de 
 leerkrachten en spreek je zorgen uit. Wees niet te overbezorgd. 

 Zeg niet tegen u kind dat hij/zij verlegen is en laat anderen dat ook niet zeggen. Het kind kan 
 gaan lijden onder dit etiket. 

 Dwing je kind niet tot dingen die hij/zij niet durft. Maar bereid u kind voor op deze situaties en 
 biedt de nodige bescherming. 

 Daag u kind uit om dingen te doen in plaats van te dwingen. Dit kun je doen door u kind van 
 tevoren voor te bereiden op moeilijke situaties en ze nieuwsgierig te maken.  

 Praat met je kind over zijn angsten en gevoelens. Geef woorden aan zijn gevoelens zo leert u 
 kind zijn angsten en gevoelens te benoemen en te herkennen. 

 Maak onbekende mensen bekend door over ze te vertellen. 

 Geef je kind een compliment als hij iets goeds heeft gedaan en bespreek de dingen die niet zo 
 goed gingen en hoe ze het volgende keer zouden kunnen aanpakken. 

 Gun je kind de tijd om zich op zijn gemak voelen. 

 Laat hem of haar altijd zelf reageren op vragen, ook als dat wat langer duurt 

 Bereid je peuter goed voor op nieuwe en onwennige situaties. 

 Versterk zijn of haar zelfvertrouwen door regelmatig een complimentje te geven. 

 Laat duidelijk merken dat je waardeert wat hij of zij allemaal al kan. 
 
Een tip uit eigen ervaring. Kinderen voelen zich vaak afgewezen of niet gezien als ze altijd als laatst 
gekozen worden. Ik heb dat zelf ervaren als kind zijnde. Daarom als tip naar volwassenen 
(leerkrachten, pedagogisch medewerkers.) Laat  niet altijd dezelfde kinderen groepjes kiezen. Wissel 
af met zelf groepjes maken door alle kinderen willen keurig een nummertje te geven en zo groepjes te 
vormen. Bijvoorbeeld alle kinderen met nummer 1 samen alle kinderen met nummer 2 samen. Zo 
leren kinderen met elkaar om te gaan ook met kinderen die ze zelf niet zouden kiezen. Geef ook eens 
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een beurt aan een kind wat stilletjes is en laat blijken dat het niet erg is als hij/zij niet het juiste 
antwoord weet. Help deze kinderen en laat ze niet links liggen. Laat blijken dat je ziet. Simpele 
complimentjes kunnen kinderen al meer zelfvertrouwen geven. Zoals wat heb jij dat goed gedaan. Of 
wat heb jij getekend? Ik zie dat je het moeilijk vind maar we kunnen het ook samen doen. Voor 
verlegen kinderen is het heel belangrijk dat ze gezien worden en dat ze geholpen worden om hun 
zelfvertrouwen op te bouwen. Vaak is het helaas een feit dat verlegen kinderen juist gepest worden of 
buitengesloten. Dit is onbewust. Zowel volwassenen als kinderen hebben geen idee hoeveel invloed 
zij hebben op deze verlegen kinderen. 
 
9. Jongeren 
 
9.1 Jongeren en verlegenheid 
Jongeren kunnen ook verlegen zijn sommigen hebben er zo extreem last van dat ze niet naar feestjes 
durven of niks durven te zeggen op school omdat ze bang zijn dat ze stom overkomen. Jongeren die 
extreem verlegen zijn kunnen moeite hebben met telefoneren, met het openbaar vervoer gaan, 
uitgaan, naar feestjes gaan. Eigenlijk alles waarin er sociaal contact is. Ze gaan zich vaak hierdoor 
afzonderen en sociale contacten vermijden. Hierdoor kunnen ze zich heel eenzaam gaan voelen.  
Verlegen jongeren willen wel contact maar durven die niet te leggen. Er is een online cursus van 5 
weken voor verlegen jongeren. Deze is voor jongeren van 12 tot 21 jaar. (www.Prezens.nl/verlegen) is 
de link naar deze cursus 
 
9.2 Internetcursus voor verlegen jongeren 
Bijna iedereen is wel eens verlegen of voelt zich wel eens onzeker in een groep mensen. Zo kan je je 
bijvoorbeeld zorgen maken om ‘af te gaan’ in ogen van anderen; of dat je bang bent dat mensen ‘op je 
neer kijken’, je ‘raar’ vinden, of je ‘afkeuren’. Soms is dit niet zo hevig en zul je mee blijven doen, maar 
het kan ook zijn dat het wel hevig is en je minder meedoet op school, sport of uitgaan.  
 
Als je hier last van hebt, heb je waarschijnlijk ook moeite met alle andere dingen waarbij je aandacht 
van andere mensen kan krijgen, zoals telefoneren, uitgaan, reizen met openbaar vervoer, feestjes etc. 
Elke vorm van sociaal contact of zelfs het idee aan sociaal contact kan dan al een angst oproepen 
waardoor je dit soort situaties zo veel mogelijk gaat vermijden. < Hierdoor kun je je veel minder in 
sociale situaties vertonen en daardoor heel eenzaam worden. Deze vorm van extreme verlegenheid 
komt veel voor in de bevolking, naar schatting bij ongeveer 12% van alle mensen in Nederland. Heb jij 
ook last van een paar van de bovengenoemde dingen? 
 
Dan is dit onderzoek misschien wat voor jou. 
 
9.3 Verlegenheid Onder Controle 
De afdeling Klinische Psychologie ontwikkelde een cursus “Verlegenheid Onder Controle”. We 
verwachten dat het kan helpen om verlegenheid en/of angstige gevoelens te overwinnen. Wij willen 
ook vragen beantwoorden als: hoe kunnen we jongeren het beste helpen? wat vinden jongeren van 
een internet cursus om verlegenheid te overwinnen?Hoe ervaren ze de cursus? Helpt het hen om hun 
verlegenheid en angsten te verminderen? 
 
De cursus bestaat uit zelfhulpmateriaal dat op internet geplaatst is en via een website kan worden 
bekeken. Het is gericht op situaties waarin de verlegenheid optreedt en de gedachten die je daarbij 
hebt. Je krijgt oefeningen waarmee je kunt werken aan het overwinnen van de verlegenheid en de 
angstopwekkende gedachten. Dat hoef je niet helemaal alleen te doen want je krijgt een coach die jou 
via e-mail helpt de opdrachten door te werken. 
Iedereen kan meedoen die: 
 
• tussen de 13 en 18 jaar oud is 
• last heeft van verlegenheid 
• graag iets aan deze klachten wil doen 
• bereid is hier dagelijks gedurende 5 weken tijd aan te besteden 
• beschikt over een computer met internet 
• toestemming heeft van ouders 
 
 
 

http://www.prezens.nl/verlegen
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9.4 Hoe ga je om met verlegen jongeren 
Verlegenheid is niet alleen een probleem van de persoon zelf maar ook van de maatschappij. 
Mensen kunnen zich meer tolerant opstellen tegenover verlegen mensen. En meer acceptatie tonen 
naar mensen die niet altijd haantje de voorste zijn. Mensen accepteren moeilijk gevoelig gedrag en 
samenwerking ze hebben meer met agressief en dominant gedrag. We kunnen nou eenmaal niet 
allemaal leiders zijn en hebben verlegen mensen nodig om de onbezonnen impulsen van de meeste 
mensen af te remmen.  
    
9.5 Omgeving van verlegen jongeren 
In onze maatschappij wordt verlegenheid vaak als een probleem gezien. Dat is wel begrijpelijk in een 
maatschappij waar contact erg belangrijk is maar aan de andere kant onnodig en erg lastig. Hierdoor 
hebben verlegen mensen weinig kansen. Je ziet dat de mensen de maatschappij bepalen en de 
maatschappij  weer de mensen. Deze wisselwerking is goed te zien. 
 
9.6 Hoe kun je iemand die verlegen is op zijn gemak stellen? 
Probeer er voor te zorgen dat er geen lange stiltes vallen. Probeer met de verlegen persoon te blijven 
praten. Ook als de verlegen persoon  niks terug zegt. Stel ook simpele vragen aan de verlegen 
persoon. Hierdoor laat je blijken dat je interesse hebt in die persoon en dat je het leuk vind om met 
diegene te praten. Vaak komt de verlegen persoon dan vanzelf los en gaat dan terug praten. Je kunt 
ook deze personen laten helpen in de keuken of tuin. Als je verlegen mensen laat helpen vinden ze 
dat vaak fijn want ze kunnen onder de mensen zijn zonder dat ze ingewikkelde gesprekken hoeven te 
voeren. Het geeft ze een opzetje om simpele dingen te vragen zoals;  wat wil jij drinken en hoe drink jij 
je koffie?. 
 

 Probeer rustig te blijven ga niet heel druk lopen doen.  

 Ga niet de verlegen persoon direct de hele tijd aan kijken. 

 Stel makkelijke vragen 

 Neem de tijd, een verlegen persoon moet eerst de kat uit de boom kijken en komt niet direct 
 los. 

 Laat gewoon blijken dat je interesse hebt. 

 Ook is het belangrijk om te kijken of iemand wel echt verlegen is. Er zijn ook mensen die het 
 fijn vinden om stil en rustig te zijn en genieten van de drukte van anderen. 

 Vraag eerst aan de persoon waarvan je denkt dat hij/zij verlegen is of dat zo is. Of diegene 
 zich op zijn gemak voelt. Als iemand verlegen is probeer hem dan op zijn gemak te stellen. 
 Veel mensen groeien over hun verlegenheid heen of hebben net een duwtje in de rug nodig 
 om met hun verlegenheid om te kunnen gaan.  
 
9.7 Hoe maak je contact met een verlegen klasgenoot? 
De meeste mensen gaan praten over dingen die ze interesseren. Probeer als deze persoon  alleen zit 
aan een tafeltje naast diegene te gaan zitten.  Stel dan eerst bijvoorbeeld vragen over school dan 
komt deze persoon vast wat losser. Stel daarna vragen over vakantie en dat soort algemene 
onderwerpen. Zo kun je deze persoon leren kennen en raakt deze persoon gewend aan jou. Als jij niet 
verlegen bent kun je diegene ook complimentjes geven over bijvoorbeeld de kleding die de persoon 
draagt. Vertel iets korts over jezelf, stel vragen over hobby’s. Vraag of de persoon een keer iets met je 
wil gaan drinken dan merk je snel genoeg of deze persoon jou ook aardig en leuk vind. 
 
9.8 Voorbeelden contacten maken van verlegen mensen 
Op deze manier durven sommige verlegen mensen wel contact te leggen. Hier onder een voorbeeld 
van een vrouw van 26 jaar. Deze vrouw is erg verlegen. Ze durft geen contact te maken met mannen. 
Ze is niet naar iedereen verlegen.  
 
Hoi !! ja mijn titel verraad me al hé. ik ben echt verschrikkelijk verlegen. nou niet naar iedereen toe, 
maar wel naar mannen waarmee ik contact wil leggen. vandaar op deze manier. Mijn naam is Mieke  
en ik woon in Zuid-Holland. ik zoek een leuke man voor een serieuze relatie. denk jij door mijn 
verlegen muurtje heen te komen dan zou ik het leuk vinden als je mij een mail stuurt en mij meer over 
jezelf verteld. de man die mij het meeste aanspreekt zal ik dan ook terug mailen. groetjes van Mieke 
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9.9 Voorbeelden van verlegenheid 
Ga je weleens naar een feestje? Heb je dan ook het gevoel dat je het liefst in de muur zou willen 
verdwijnen? Houdt er rekening mee dat je daar niet alleen in bent en dat de rest zoveel lawaai maakt 
dat het niet opvalt dat er meerdere mensen zijn die verlegen zijn. Je wilde eigenlijk niet naar dit feestje 
gaan maar bent toch overgehaald om te komen. Je wilt je voegen tot een groepje mensen maar weet 
niet hoe. Dan neem je maar alcohol want dan komt je waarschijnlijk wel los. Je gaat dan bij een 
groepje bekende staan en wil wat gaan zeggen iedereen kijkt naar je maar en dan weet je opeens niks 
meer te zeggen en je krijgt een rode kleur. Verlegenheid is eigenlijk bang zijn in sociale situaties. Veel 
mensen hebben daar last van. Sommige hebben het alleen in bepaalde situaties en andere hebben 
het juist weer bij bepaalde personen. 1 op de 20 mensen zegt nooit verlegen te zijn.  
 
Verlegen mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze voelen zich vaak minder aantrekkelijk en 
denken dat ze vreemd overkomen. Ze onthouden veel meer de negatieve dingen over zichzelf dan de 
positieve dingen. Als iemand ze kritiek geeft blijft dat veel langer hangen dan als ze een compliment 
van iemand krijgen. Verlegen mensen zijn vaak eenzaam, sociaal geïsoleerd, en pessimistisch. Ze 
drinken vaak alcohol om los te komen. 
 
Een onderzoeker Jonathan Cheek ontdekte gelukkig dat verlegen mensen minder negatief overkomen 
dan ze zelf denken. De meeste verlegen mensen hebben goede sociale vaardigheden zoals andere 
mensen. Ze zijn alleen bang om deze vaardigheden te gebruiken. Als verlegen mensen op hun gemak 
zijn hebben ze net zo veel sociaal vaardig als anderen. Mannen die verlegen zijn worden vaak door 
anderen als prettige luisteraars ervaren. Als verlegen mensen zich prettig en geaccepteerd voelen 
laten ze prima sociaal gedrag zien. 
 
Verlegen mensen willen wel contact maken maar voelen zich geremd omdat ze bang zijn om een 
negatieve indruk te maken. Verlegen mensen zitten vaak gevangen in een innerlijke strijd van wel 
contact zoeken en niet contact willen zoeken. Je hart wil wel contact zoeken maar je hoofd zegt 
contact te vermijden. Verlegen mensen hebben behoefte aan contact maar twijfelen of ze daar in staat 
toe zijn. Verlegen mensen zijn bang voor het oordeel van anderen en durven zich daarom niet bloot te 
geven. Er is een behoefte aan sociaal contact maar een verlegen persoon durft zichzelf niet helemaal 
te geven en wordt daardoor belemmert.  
 
9.10 Positieve punten van verlegen zijn 
 
Voorzichtig zijn: 
Verlegen mensen zijn vaak voorzichtig. Dit kan soms niet handig zijn als er een snelle beslissing 
genomen moet worden. Maar wel als het gaat om problemen te voorkomen er wordt goed nagedacht 
over een beslissing en van meerdere kanten bekeken zo kun je problemen voorkomen. 
 
Zachtaardig zijn: 
Mensen zullen het vaker prettig vinden om in jouw buurt te zijn dan bij die persoon die agressief is en 
een sterke eigen mening heeft. Ook al wordt zachtaardig zijn niet altijd gezien als een voordeel in 
deze westerse maatschappij heeft deze eigenschap een grote sociale kracht.  
 
Rustig zijn: 
Veel verlegen mensen worden als rustige mensen gezien. In onze drukke maatschappij worden deze 
mensen gezien als mensen die rust en kalmte uitstralen en stabiliteit. Daardoor hebben ze een hele 
positieve werking op anderen personen. 
 
Kwetsbaar zijn: 
Dit heeft voordelen voor veel beroepen in de zorg. Mensen kunnen zich prettig voelen bij deze 
zorgverleners en zich daardoor makkelijker openstellen.    
 
Verlegen mensen komen vaak goed en onschuldig over: 
Vaak is het beter om onschuldig, betrouwbaar en goed over te komen. Mensen zullen zich sneller 
open stellen dan voor mensen die extravert zijn en een agressieve houding hebben met een eigen 
mening. Voor een leider is eerlijk en onschuldig overkomen een hele goede eigenschap. 
 
Verlegen mensen komen geloofwaardig over: 



Pagina 35 niet meer verlegen 

 

Verlegen mensen komen meer geloofwaardig over dan mensen die extravert zijn en heel duidelijk 
naar buiten treden. Daarom kunnen verlegen mensen ook hele goede leiders zijn alleen durven ze dat 
niet. 
 
9.11 Therapie ja of nee? 
Meestal verteld je intuïtie je wanneer je met je onzekerheid en verlegenheid aan de slag moet.  Je 
voelt het vaak langzaam aankomen dat het niet oké is en dat je verder de weg kwijt raakt. Je hoopt dat 
het uiteindelijk toch weer goed komt. Je gaat verder met je leven totdat je het gevoel krijgt onzekerder 
te worden. Dan is het tijd om actie te nemen en een steuntje in de rug te zoeken. 
 
Maar wanneer is dat moment er nou echt? De onderstaande checklist psychische problemen kan je 
helpen om vast te stellen hoe erg is het nu echt? Ga ervan uit dat hoe meer onderstaande gevoelens 
en problemen je herkent, hoe groter de kans is dat er echt iets aan de hand is en je er zelf niet meer 
uitkomt. Het is dan echt raadzaam om naar de huisarts te gaan.  
 

 Dagelijkse bezigheden zijn door problemen sterk beperkt. Zelfs voor eenvoudige activiteiten heb 
je veel tijd, kracht en energie nodig. 

 Problemen duren al vrij lang, worden niet snel minder. 

 Alle pogingen om je problemen te verminderen werken niet. Je vraagt je af of je het nog wel redt 
alleen. 

 Je voelt je steeds vaker somber, futloos en hebt geen energie. 

 Je denkt er wel eens over om uit het leven te stappen. 

 Je merkt dat er lichamelijke klachten komen die zich op hopen en niet verdwijnen. De arts kan 
niets vinden. 

 Mensen in je directe omgeving gaan ook merken dat je problemen hebt. 

 Wellicht merk je dat je steeds meer in conflict komt met een ander. 

 Op je werk presteer je minder dan je zou willen, je meldt je vaker ziek. 

 Je gaat steeds meer twijfelen en stelt beslissingen uit. 

 Je gebruikt meer alcohol en/of andere genotsmiddelen dan je zelf wilt. 

 Je gaat steeds meer contacten met anderen uit de weg, je wilt je meer terugtrekken. 

 Je ziet het gewoon niet meer zitten en denkt dat er geen betere tijden komen. 

 Als er niets veranderd ben je bang dat je jezelf of anderen iets gaat aan doen. 

 Je moet van jezelf alles doen volgens een vast patroon en telkens herhalen. 

 Je komt in financiële problemen door je eigen acties. 

 Je bent steeds vaker uitgeput. 

 Je slaapt steeds slechter. 

 Je voelt je steeds vaker nerveus, onrustig, gespannen of agressief. 

 In bepaalde levensgebieden ben je voortdurend gespannen, ontspannenheid voel je hier bijna niet 
meer in.  

 
10. meditatie en Awernes 
 
10.1 Meditatie 
De kennis die in het vorige hoofdstuk staat, is grotendeels ontstaan door de inzichten die opgedaan 
zijn met meditatie, meditatietrainingen en het lezen van boeken. Meditatie oefeningen hebben een 
praktisch en een theoretisch aspect. Veel meditatie oefeningen zijn duizenden jaren geleden 
ontwikkeld. De mens is qua natuur in die tijd weinig veranderd, maar de omgeving en het de manier 
van leven zijn niet meer te herkennen in vroegere tijden. Daarom zijn in dit boek alleen de praktische 
elementen weergegeven.  
 
Mocht je jezelf extra willen ontwikkelen of meer willen weten over de achtergrond waar dit vandaan 
komt, dan is dit hoofdstuk extra belangrijk voor je! Hieronder vertellen wij hoe meditatie en 
mindfulness deel uit kan maken van je dagelijks leven en dagelijks handelen. 
 
Door te oefenen met mediteren ontwikkel je meer Mindfulness (aandachtgerichtheid). Mindfulness is 
het bewustzijn dat ontstaat tijdens het mediteren. Je leert aandacht geven aan jezelf en je omgeving. 
Wat er opkomt in je hoofd tijdens het mediteren is goed en je accepteert je gedachten zoals ze 
opkomen in je hoofd. Eigenlijk is het leven in het hier en nu, op dit moment. Hierdoor leer je die 
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stemmetjes in je hoofd los te laten door er geen aandacht meer aan te schenken. Als dit je lukt zul je 
innerlijke rust en kalmte vinden. 
 
Veel mensen starten hun zoektocht naar geluk en liefde als hun leven in scherven ligt. Dit kan komen 
doordat ze te maken krijgen met verdriet, woede en angsten, in hun leven of dat van hun naasten. Op 
dat moment dat ze het niet meer zien zitten en het niet meer weten, beginnen ze vaak hun innerlijke 
zoektocht. 
 
Tegenwoordig zoeken we geluk in vakanties, nieuwe relaties, lekker eten en geld. Dit maakt ons vaak 
tijdelijk gelukkig, maar we slagen er niet in om dat specifieke gelukkige gevoel vast te houden. Telkens 
als we denken het gevonden te hebben, blijven we zitten met een leeg gevoel. 
 
Als je begint met je zoektocht naar innerlijke ontwikkeling is het vaak lastig om een start te vinden. 
Iedereen is anders en bij iedereen past een andere manier. Jouw manier is misschien anders dan die 
van de buurvrouw, je zult je eigen weg hierin moeten zoeken.  
 
Hierna staat een eenvoudige meditatie oefening die je kunt gebruiken om wat rustiger te worden, je 
kunt hiermee zelf aan de slag. 
 

10.2 Zelf mediteren 
Misschien vraag je jezelf af wat het gevoel van stilte kan bijdragen aan het oplossen van je problemen. 
Door de stilte in jezelf te ervaren ben je al bezig met meditatie. Leren mediteren is niet moeilijk en heb 
je zo aangeleerd. Door elke dag 5 minuten lang te beginnen met mediteren zul je heel snel merken dat 
je gevoelens zoals onzekerheid en angsten durft los te laten. Er komt ruimte voor andere gedachten 
en gevoelens, je leert jezelf steeds beter kennen.  
Naarmate je langer op het meditatiepad bent zul je merken dat er een bepaalde liefde ontstaat in jou 
ontstaat voor jezelf en anderen, dit is wat wij bedoelen met spirituele liefde. Meditatie helpt je te 
ontspannen. Belangrijk hierbij is de voorbereiding voor jezelf om rustig te leren mediteren. 
  

 Zoek een rustige plek op in je huis of buiten; 

 Trek de stekker van je telefoon eruit en zet je mobiel af; 

 Zoek elke dag een tijdstip uit wat voor jou het beste uitkomt; 

 Ga rechtop zitten op een stoel en ontspan je helemaal; 

 Zet je beide voeten plat neer op de grond; 

 Concentreer je op je ademhaling; 

 Adem in en uit en benoem ook dat je dat doet in gedachten; 

 Wanneer er een gedachte opkomt, laat je die rustig gaan en probeer je er geen aandacht aan te 
schenken; 

  
Lukt het niet om je te concentreren op de ademhaling kun je ook kiezen om tot honderd te tellen bij 
iedere in- en uitademing. In het begin zul je merken dat je niet verder komt dan tot 10 tellen. Dan ben 
je al de tel kwijt. Wees streng voor jezelf en start in dit geval opnieuw. Door dit telkens te doen als je 
de tel kwijt bent kun je de vooruitgang merken. Na een tijdje ben je pas de tel kwijt bij 40. 
  
Mocht je dit moeilijk vinden, kun je ook proberen tijdens een wandeling telkens stil te staan en te 
luisteren naar vogels en het ruisen van de wind door de bomen heen. Als je dit regelmatig oefent, ga 
je ook de stilte van de natuur waarderen. 
Door dit vaak te oefenen, zul je merken dat je steeds vaker gaat verlangen naar de stilte die mediteren 
jou kan geven. Door het ervaren van de stilte kan jij het leven beter aan! 
 

10.3 Verder met mediteren en awareness 
Mocht je bovenstaande oefening aangenaam vinden of juist helemaal niet, maar wil je toch verder met 
mediteren, dan staan in dit hoofdstuk een aantal handvatten. 
 
De informatie in dit boek is gestoeld op de hierna genoemde methoden, hoewel de methode 
uiteenlopen zijn ze allemaal bruikbaar voor de zoektocht naar jezelf. De kern van de alle methode zijn 
hetzelfde. De methode zelf zijn wel verschillend, je kan dus kijken welke methode je het best bij je vind 
passen en waar je je goed bij voelt. 
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Door aan de gang te gaan met deze methodieken ontstaat er ruimte in je hoofd en zal je merken dat je 
minder wordt bestuurd door je gedachten en je gevoel. Jij bent weer vaker in controle over jezelf. Het 
is geen wondermiddel, pijn en ellende zullen blijven bestaan, maar de manier waarop je het draagt 
veranderd, je zal er beter mee om kunnen gaan. Je wordt een completer mens! 
 
Uiteraard kun je jezelf ook tegen komen in dit proces. Het zal niet altijd even makkelijk zijn en je zult 
ook dingen van jezelf zien waar je niet trotst op bent. Er kan pijn en verdriet opkomen. Je kan het zien 
als het wassen van een vieze sok, eerst komt het vuil eruit, dan wordt de sok schoon.  
 
Verlegen mensen ondervinden in hun relaties vaak problemen, door die problemen zullen zij meer met 
hun emoties en gedachten moeten leren omgaan dan mensen die die problemen niet hebben. Dit kan 
hierbij helpen. 
 
Het is elke keer weer wonderlijk om te zien hoe mensen, die zich met de onderstaande methode 
bezighouden, tot de kern van hun zijn doordringen en ruimte creëren om verder te groeien 
veranderen. Ook verlegen mensen hebben hun leven positief kunnen veranderen. 
 
Hieronder staat een overzicht van personen en instellingen die jouw verder kunnen helpen met je 
zoektocht naar innerlijke vrede. De invalshoeken zijn verschillend, het doel is bij allemaal hetzelfde, 
namelijk innerlijke vrede! 
 

10.3 Louise Hay 
Eén van de vele boeken die Louise Hay heeft geschreven is “Je kunt je leven helen”. Dit boek heeft 
ons veel gebracht en was het begin van onze persoonlijke ontwikkeling. Als je een verlegen mens 
bent , kan dit boek je ook veel brengen. Je kunt bv leren bepaalde negatieve (onbewuste) aannames 
om te zetten.  
 
Louise heeft een hele aparte zienswijze, echter haar boodschap is heel duidelijk. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor je leven en de manier waarop je je leven invulling geeft. Hoewel wij een beetje 
moesten wennen aan de hier en daar Amerikaanse aspecten in het boek is het toch zeker de moeite 
waard om daar doorheen te lezen en de boodschap voor jezelf duidelijk te krijgen. 
 
Tijdens het lezen van het boek ga je begrijpen dat ons onderbewustzijn alles accepteert wat we 
geloven over onszelf en ons leven. Een inzicht wat je hierdoor krijgt is dat er diep in ons een gevoel 
aanwezig is dat we niet goed genoeg zijn en altijd last hebben van een schuldgevoel. Hoe kun je ooit 
een liefdevol en gezond leven hebben als je de overtuiging hebt dat je nooit goed genoeg bent en 
vaak last hebt van een schuldig gevoel. Je komt misschien tot de conclusie dat negatieve gedachte 
diep in ons zitten. 
 
Als je kijkt in de ogen van baby’s zie je een bepaalde leegte. Een baby eet, slaapt en ontvangt veel 
liefde. Alles is goed. Zodra de baby groter wordt zullen de ouders en de omgeving de baby dingen 
leren en zal de baby positieve en negatieve boodschappen ontvangen. Positieve boodschappen zijn 
prima maar door de negatieve boodschappen ga je al heel jong leren dat de ook dingen niet goed kan 
doen. Deze gevoelens blijven je leven lang bij je en voelen aan als bekend.  
Als je later volwassen bent behandel je jezelf op dezelfde manier als je ouders je behandelden. Je 
straft, beloont en houdt van jezelf op de zelfde herkenbare manier als je ouders deden van jou. 
 
Louise kan als geen ander uitleggen dat je jouw gedachten over het verleden kan veranderen. Je gaat 
beseffen dat je zelf gedachten oproept. Het verleden is voorbij, we moeten leren het verleden los te 
laten door bereid te zijn om te vergeven. Alleen dan komt er een proces van mentale vrijheid op je 
pad. Als je haar boek leest kom je de volgende affirmatie (zelfbevestiging) tegen: 
 
“Ik vergeef je dat je niet bent, zoals ik wil dat je bent. 
Ik vergeef je en laat je los” 
 
Het is nog altijd zo dat degene waar je het meeste van houd moeilijk voor je is om los te laten. 
Vergeven betekent loslaten.  
Door het boek kunnen wij ook gaan begrijpen als wij er een gedachte opkomt er een gevoel aan 
gekoppeld is. Dit kan een verdrietig, blij of een ander gevoel zijn. Vaak laten wij ons leiden door dit 
gevoel. Makkelijker gezegd dan gedaan. Meditatie is een middel om dit onder de knie te krijgen.  
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10.4  3-daagse workshop “levendgewaarzijn” 
Paraj is een teacher die jarenlange ervaring heeft met meditaties. Hij volgt intensief de Boeddhistische 
en Hindoeïstische tradities. Vanuit zijn gedachtegoed en ervaring heeft hij een 3-daagse workshop 
ontwikkeld waar mensen de kans hebben om te ontdekken wie ze werkelijk zijn en welke potentie je in 
je hebt.  
 
Miranda en ik gaan regelmatig naar oefendagen en workshops van “Levendgewaarzijn” .Zo zijn we 
bezig met onze innerlijke groei. Wij weten inmiddels dat je dagelijks leven daardoor verandert,  
doordat je bewuster in interacties met andere personen staat. 
 
Door zijn beoefening kom je diep bij jezelf en kom je te weten waar je staat in interacties met andere 
mensen. Je krijgt ook de ruimte om volledig jezelf te zijn en dat kan af en toe pijnlijk zijn. 
 
Onderstaand tref je een ervaring aan van iemand na het bijwonen van de eerste workshop.  
 
Op de eerste dag merkte ik dat door deze beoefening mijn mind zich steeds verder ging afpellen. Ik 
kwam hierdoor steeds dieper in mijzelf. Zelf kwam ik een enorm verdriet tegen. Toen ik daar tegenaan 
liep wilde ik opstaan en weggaan. Ik durfde er niet doorheen te gaan. Paniek brak uit. Na een tijdje 
besefte ik dat ik weer wilde weglopen voor mijn verdriet. Daarop ben ik gaan zitten en heb het 
helemaal over me heen laten komen. Mijn lichaam voelde strak en pijnlijk aan, alle spieren deden 
zeer. Ik kreeg een enorme huilbui die ik lekker heb laten komen. Na verloop van tijd werd ik rustig en 
voelde een intense gelukzalige leegte diep in mij. Het wonderlijke was dat ik voelde dat er een hobbel 
in mijn lijf weg was. Dat gaf een vrij gevoel.  
 
De tweede en derde dag kwam ik erachter dat ik vooral mijzelf in de weg zat en zelf mijn grootste 
vijand ben. Met dit inzicht in mijn gedrag kan ik verder op weg om mijzelf te veranderen.  
 
Het is ook een mooie ervaring om samen met een groep deze drie dagen te beoefenen. Tijdens deze 
dagen is er een mooie band ontstaan tussen mensen vanuit spirituele liefde. 
 www.levendgewaarzijn.nl 
 
10.5 Rigpa Nederland 
Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme en staat onder leiding van Sogyal 
Rinpoche.  Bij dit centrum kan je verschillende meditatiecursussen volgen gericht op de leer van de 
Boeddha. Sogyal Rinpoche heeft deze leer van de Boeddha zo ontwikkeld dat het voor beginnelingen 
heel goed te begrijpen is. Wat prettig is dat er verschillende meditatie methodes aan bod komen 
tijdens de cursus. Zo word je heel goed in staat gesteld te onderzoeken welke stroom bij jou past. 
Inmiddels is het in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een internationaal netwerk met centra en groepen in 41 
landen verspreid over de hele wereld.  
  
Wij zijn bevoorrecht regelmatig readings van Sogyal Rinpoche te mogen volgen. Meestal bezoekt 
Sogyal Rimpochee 1xper jaar Nederland.  
Als je wat verder bent in deze meditatie is het wellicht van belang na te denken over de mogelijkheid 
een weekend met hem door te brengen. Tijdens een weekend worden theorie en praktijk afgewisseld 
door middel van meditatie en gesprekken. Ook op deze manier hebben we ons zelf kunnen 
ontwikkelen. 
Wat een waardevolle aanvulling is op deze meditatie is het door Sogyal Rinpoche geschreven boek 
'Het Tibetaanse boek van leven en sterven' waar  meer dan twee miljoen exemplaren van zijn 
verkocht. 
 

http://www.levendgewaarzijn.nl/
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Sogyal Rinpochee 

 
Een overzicht van de diverse activiteiten van Sogyal Rinpoche over de gehele wereld vindt u in het 
Wereldprogramma op de Internationale site. Via deze link vind je een cinematografisch portret van 
Sogyal Rinpoche, zoals die in 2008 op de Nederlandse televisie is uitgezonden door de 
Boeddhistische Omroep Stichting. 
Bron: www.rigpa.nl/ 
 
10.6 Vipassana meditatie 
Ook deze meditatie hebben Miranda en ik een aantal keren gevolgd. Het Vipassana centrum Dhamma 
Pajjota ligt in Dilsen-Stokkum (belgië). Het hele jaar door kun je daar in verschillende talen 10-daagse 
Vipassana meditatie cursussen volgen. Het is niet nodig om ervaring met meditatie te hebben. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, je kunt er ook voor kiezen eerst de cursus te volgen voordat je 
wel of geen bijdrage geeft. Zo wordt er bijgedragen door hen die voor zichzelf het nut van de meditatie 
hebben ondervonden en dit met anderen willen delen. 
 
Door het volgen van deze cursus leer je door mediteren en zelfobservatie zelfkennis eigen te maken. 
Door het oefenen leer je het toe te passen op jezelf en zul je merken dat eventuele mentale 
spanningen oplossen en er een positief, evenwichtig en gelukkig gevoel voor in de plaats komt. 
Kortom je leert er de kunst om te leven. 
 
Hoe belangrijk deze meditatie kan zijn voor mensen blijkt uit het feit dat er sinds 1995 in India 
verplichte tiendaagse vipassanaprogramma’s voor gevangenen en personeel zijn geïntroduceerd in 
vele gevangenissen. Gevangenen en bewaarders vallen elkaar huilend in de armen na afloop van 
deze cursus. Gevangenen gaan begrijpen hoe hun gedachten werken en samenhangen met je 
gevoel, lichaam en waarnemingen. Men beseft wat er is gebeurd en waarom. 
Op dit moment zijn de cursussen ook in gevangenissen in Amerika, Engeland en Europa met groot 
succes gegeven. 
 
Diverse afkickcentra van drugs en alcohol gebruiken met succes deze 10 daagse cursus. Ook is 
bekend dat in India politiemensen de cursus verplicht moeten volgen. Sommige bedrijven bieden 
betaald verlof, aan hun werknemers om de cursus te volgen om zo beter met stress te kunnen 
omgaan. 
Bron: www.pajjota.dhamma.org 
 
10.7 Vipassana meditatie verslag 10 daagse cursus 
Zondag ben ik teruggekomen van een retraite van 10 dagen in België.  
De eerste 3 dagen is het de bedoeling dat je continue de ademhaling in het gebied van de neus 
observeert, hierdoor wordt je geest scherper en dwaalt die minder snel af (allerlei gedachtes).  
Ik merkte dat de geest soms rustig was en soms druk, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd dit te 
observeren en dit lukte wisselend.  Na 3 dagen is je geest scherp genoeg om met het volgende deel 
van de cursus verder te gaan. Ik was nog maar een paar keer per uur even afgeleid door een 
gedachte.  
  
De volgende 6 dagen ging de cursus verder met Vipassana meditatie, deze vorm van meditatie is erop 
gericht om de geest te zuiveren van al zijn onzuiverheden. Kort samengevat komt het erop neer dat de 

http://www.rigpa.org/#_blank
http://www.boeddhistischeomroep.nl/uitzending.aspx?lIntEntityId=1014&lIntType=0&lIntYear=2008
http://www.rigpa.nl/
http://www.pajjota.dhamma.org/
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onzuiverheden naar boven komen als sensaties (trillingen, pijnen, trekjes, prikkels, kriebels enz) op de 
huid of in het lichaam. Als deze sensaties met een evenwichtige geest (geen afkeer of verlangen) 
worden waargenomen, lossen deze op en wordt de geest zuiverder. 
 Deze meditatie ging ook wisselend, ik heb hele goede heldere zittingen gehad en zittingen waar mijn 
geest voortdurend afdwaalde en niet scherp was. Tijdens de negende dag had ik een drukke geest 
omdat er een verlangen was naar het einde van de cursus, waardoor het langer duurde voordat mijn 
geest rustig was en de meditatie minder diep ging. 
 
De laatste dag mag er weer gepraat worden en wordt er een techniek geleerd waarmee je wezens de 
verdienste van je meditatie kunt geven (metta). Iedereen loopt dan met een glimlach rond en de diepe 
operatie van de geest is voorbij, deze dag is een voorbereiding om weer in de maatschappij terug te 
gaan.  
 
Dag 10 praat je met veel mensen en gaat je meditatie iets minder diep, de geest is vol van de 
gesprekken die je hebt gehad en springt weer iets meer van de hak op de tak. Ik heb interessante 
mensen ontmoet. Sommige mensen stralen zo een intens geluk uit ongelofelijk wat die 10 dagen kan 
doen met een mens.  
 
Ik heb er weer veel aan gehad. Ik ben mezelf goed tegen gekomen, soms kwam de geest in opstand 
tegen het lange stil zitten. Tegen het einde van de cursus merkte ik dat de geest zwakker was 
geworden en dat ik door evenwichtig te blijven wel kon blijven zitten(zonder veel te bewegen of op te 
staan). Ook heb ik lekker diep kunnen mediteren. Ik mooie ruime heldere momenten gehad. Ik heb het 
idee dat ik mijn geest weer iets gezuiverd heb en voel me lichter en vrolijker dan toen ik er kwam 
Ik ben van plan om elke ochtend meteen na het opstaan een uur te mediteren omdat ik zodoende 
deze techniek beter in mijn leven kan integreren. Ik zie steeds meer in hoe het mijn geest is met zijn 
verlangen en afkeer die weer keer op keer lijden veroorzaakt. Door Vipassana meer in mijn leven te 
integreren hoop ik meer evenwichtig in mijn leven te staan en me los te maken van alle 
afhankelijkheden. Martin dank dat we jouw stukje mochten plaatsen.  
  

10.8 Thich Nhat Hanh 
   

 
 

Thich Nhat Hanh is van oorsprong een Vietnamese Boeddhistische monnik en zenmeester die in Frankrijk 
de spirituele community “Plum Village” aanstuurt. De basis van zijn leer is dat de mens een is met alles wat 
om je heen is. Dit betekent dat een ander dus ook een deel is van jou. Hij draagt uit dat het daardoor 
vanzelfsprekend is dat je ook een ander helpt om nieuwe inzichten te krijgen om zo verder te kunnen 
ontwikkelen.  
Van hem hebben we onder andere geleerd ons bewust te worden dat woede een sterke negatieve emotie is 
die je geluk in de weg staat. Het is dus van het grootste belang je woede om te zetten in positieve energie. 
Hij heeft daar een boek overgeschreven: “Omarm je woede” 
Af en toe komt Hhich Nhat Hanh naar Nederland om een paar daagse retraite te geven. Tijdens het 
wandelen en eten worden er meditatieoefeningen gedaan. Het wonderlijke is dat door je aandacht voor het 
lopen je voelt dat je mind en lichaam één worden.  
Bron: www.aandacht.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aandacht.net/
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10.9 Eckhart Tolle 
  

 
 

Eckhart Tolle zijn bekendste boek is: “De kracht van het nu”, in dit boek legt hij op een herkenbare 
manier uit hoe onze gedachten en gevoelens werken en hoe we door niet te denken aan andere 
dingen ons geluk kunnen vinden door in het huidige moment te blijven. 
 
Eckhart Tolle heeft leert ons, dat wij onszelf niet gelukkig maken door ons te identificeren met ons 
ego. Net als een ieder ander zijn wij voortdurend bezig aardig gevonden te worden door anderen. De 
heftige emoties komen voort omdat we niet begrijpen waar ze vandaan komen. Door elke bezig te zijn 
met zijn uitleg over hoe wij als mens samen met onze mind functioneren, ontstaat er verdieping en 
begrip over het leven. 
 

Bron: http://www.eckharttolle.com 
Oprah heeft ook een aantal afleveringen gemaakt met Eckhart Tolle, deze 10 afleveringen zijn terug te 
zien op deze link. Leuk om Eckhart Tolle te horen praten en uitleggen! 
 
De kracht van het Nu, van Eckhart Tolle 
De reden dat ik dit boek aanbeveel is omdat ik er zelf veel steun aan heb, in echt moeilijke tijden. Het 
gaat er over dat je alleen over het Nu moet nadenken, en de toekomst en het verleden alleen gebruikt 
voor praktische zaken, en niet om pijnlijke herinneringen op te halen of doemscenario's voor de 
toekomst te bedenken. Het boek is wel enigzins spiritueel, maar totaal niet religieus, het legt je geen 
dingen op ofzo, het is puur voor je eigen bewustzijn. Daarbuiten staat het vol met kritische vragen die 
de schrijven gekregen heeft en zo beantwoord. Op de achterkant van het boek staat; 
 
Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de indentificatie me je 
analytische geest en het daardoor gecre?rde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken 
niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd 
door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te 
omarmen. 
Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit 
boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de 
manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot 
verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we 
daardoor in staat zijn meer liefde te geven. 
Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de 
werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we 
onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu. 

 
Stukje uit het boek: 
Het enige waar je in het echte leven ooit tegen opgewassen moet zijn - in tegenstelling tot de 
verzonnen verwachting van het verstand - is dit moment. Vraag jezelf welk 'probleem' je nu hebt, niet 
volgend jaar, morgen of over vijf minuten. Wat iser nu verkeerd aan dit moment? Je kunt het Nu altijd 
aan, maar tegen de toekomst kun je nooit op - dat hoef je ook niet te kunnen. Het antwoord, de kracht, 
het juiste optreden of de juiste hulpmiddelen zijn er als je ze nodig hebt, niet eerder en niet later.  
'Op een dag ben ik binnen.' Eist je doel zo veel van je aandacht op dat je van het huidige moment een 
middel maakt om een doel te bereiken? Ontneemt dat de vreugde aan wat je doet? Wacht je om met 
leven te beginnen? Als je zo'n denkpatroon ontwikkelt, maakt niet uit wat je bereikt of verwerft - het 
heden is dan nooit goed genoeg. De toekomst komt je altijd voor als beter. Een volmaakt recept voor 

http://www.eckharttolle.com/
http://www.oprah.com/article/oprahsbookclub/anewearth/pkganewearthwebcast/20080130_obc_webcast_syllabus


Pagina 42 niet meer verlegen 

 

permanente ontevredenheid en onvoldaanheid, vind je ook niet? 
 
Ben je een 'wachter' uit gewoonte? Hoeveel tijd besteed je met wachten? Wat ik 'wachten op kleine 
schaal' noem is in de rij staan bij het postkantoor, in een verkeersopstopping, op het vliegveld of 
wachten op iemands komst, tot je klaar bent met je werk, enzovoort. 'Wachten op grote schaal is 
wachten op de volgende vakantie, op een betere baan, tot de kinderen groot zijn, op een echt 
waardevolle relatie, op succes, tot je veel geld verdient, tot je een belangrijk persoon wordt, tot je 
verlichting bereikt. Het is niet ongewoon dat mensen hun hele leven wachten met beginnen te leven.  
Wachten is een toestand van het verstand. In wezen betekent het dat je de toekomst wilt, het heden 
wil je niet. Je wilt niet wat je hebt en je wilt wel wat je niet hebt. Met elke vorm van wachten schep je 
onbewust een conflict in jezelf tussen het hier-en-nu, waar je niet wilt zijn, en de verwachte toekomst, 
waar je wel wilt zijn. Dat vermindert de kwaliteit van je leven enorm, omdat je zo het heden verliest. 
 
Er is niets mis aan het streven naar verbetering van je levenssituatie. Je kunt je levenssituatie 
verbeteren, maar je leven kun je niet verbeteren. Leven is primair. Leven is je diepste innerlijke Zijn. 
Het is al heel, volmaakt, compleet. Je levenssituatie bestaat uit je omstandigheden en je ervaringen. 
Het is helemaal niet verkeerd, om jezelf doelen te stellen en te proberen te bereiken. De vergissing 
berust op het verwarren daarvan met het gevoel te leven, met Zijn. De enige toegangspoort daarvoor 
is het Nu. Je bent net een architect die helemaal geen oog heeft voor de fundering, maar wel veel tijd 
besteedt aan de bovenbouw. 
 

10.10 Amma 
Elk jaar zijn Miranda en ik te vinden bij Amma. Amma komt uit India en staat aan het hoofd van een 
grote organisatie die zich voor het welzijn van mensen inzet. Haar organisatie voert tal van 
liefdadigheidsprojecten uit dmv vrijwilligers. De organisatie heeft zelfs een ziekenhuis in India (geleid 
door vrijwilligers).  
 

 
 
De boodschap die Amma brengt is liefde. Amma komt 1x per jaar 3 dagen naar Nederland. Zeker voor 
mensen die in contact willen komen met hun liefde kan het mooi zijn om Amma een keer op te 
zoeken. Wie in de nabijheid van Amma is, ziet hoe ze al deze dagen lang onafgebroken mensen 
liefdevol omhelst. Je ziet niet aan haar of het haar energie kost of niet. Haar ogen blijven stralen als 
diamanten en elke omhelzing voelt als de eerste. Je kijkt in een spiegel als Amma je omhelst, je voelt 
je volstromen met liefde heel veel liefde. De liefde die wij daar hebben ervaren is niet uit te drukken op 
papier 
  
Het is ook bijzonder dat het hele evenement in Nederland en al haar andere projecten over de wereld, 
door vrijwilligers wordt gerund. Een heel leger van vrijwilligers staat elk jaar klaar in Nederland om 
haar te helpen. Ze hoeft niets te zeggen of aan te sturen; alles gaat vanzelf en vanuit een diep gevoel 
van liefde. Alles is goed zoals je bent en je doet wat je kan doen uit liefde. 
  
Bron: www.amma.nl 
  

http://www.amma.nl/
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10.11 De weg naar vrede en geluk 
 
Wat is er mooier dan dit boek af te sluiten met de zienswijze van de Dalai Lama (Tibetaanse 
Boeddhisme). 
 
We moeten leren inzien dat het idee dat wij afzonderlijke, solide individuen zijn, eigenlijk een illusie is. 
Het is als een bioscoopfilm; je kunt je erin verliezen, maar het is niet de waarheid. Uiteindelijk bestaan 
we alleen in verbondenheid met anderen. Wie dit kan ervaren hoeft niet op jacht naar telkens nieuwe 
bezittingen en nieuwe sensaties, die al snel hun glans verliezen.  
 
Naast dit besef van verbondenheid moeten we onze compassie vergroten. E wie kunnen ons daar 
beter mee helpen dan onze vijanden?. Juist mensen die we niet kunnen uitstaan of die ons hebben 
doen lijden, kunnen ons de uitdaging verschaffen om kwaliteiten als vergevingsgezindheid en 
mededogen te ontwikkelen. Hopeloze ex-partners, collega's, chefs, vrienden, je partners je vijanden 
vergeven is niet alleen effectief in vredesprocessen, het is ook cruciaal voor je eigen spirituele 
ontwikkeling. 
 
De Dalai Lama brengt deze levenshouding zelf prachtig in praktijk. Zijn vergevingsgezinde maar zeker 
niet onderworpen opstelling tegen over de Chinese bezetters van Tibet is in dit opzicht een voorbeeld. 
En het is zeer hoopvol dat steeds meer Chinese kunstenaars en denkers zich tot het Tibetaanse 
boeddhisme wenden. 
 
10.12 Zes lessen uit het boeddhisme 
 
1. Leef in het moment. Dit  ene moment is onze beste leermeester, hij vergezelt ons altijd. 
Beleef alles van zich in je leven aandient ten volle. Door te piekeren of te denken over dingen die zijn 
geweest hoor je de zingende merel in de boom niet als je onder de boom doorloopt. Het boeddhisme 
geeft aan dat je je leven verslaapt op deze manier. Door werkelijk aandacht voor dit moment ontwaak 
je. 
 
2. Mediteer. Instrument om wakker te leren leven.  
Door op een stoel te gaan zitten en je aandacht te richten op het in en uit ademen zul je merken dat er 
meteen veel gedachten door je hoofd gaan. Eigenlijk ben je overal behalve in het hier en nu. Zodra je 
dit bewust bent ga rustig terug naar de ademhaling. Het doel hiervan is niet om vrij van gedachten te 
worden maar om te leren telkens weer terug te komen in het huidige moment. De aandacht voor de 
adem is daarbij een hulpmiddel. Na een tijdje mediteren zul je merken dat er meer ruimte ontstaat in je 
hoofd. Je hoeft er alleen maar te zijn en openstaan voor alles wat zich aandient. 
 
3. Loop niet weg voor pijn.  
Het boeddhisme benadrukt dat we voor een gelukkig leven juist moeten leren de omgekeerde 
beweging te maken. In plaats van je af te wenden van verdriet kun je leren de pijn te doorleven en te 
aanvaarden. Stel dat je een naar bericht krijg of iemand heeft je erg gekwest. Probeer dan de pijn in je 
lichaam te ervaren. Laat deze pijn er zijn, omarm de pijn. Niet makkelijk en het maakt ook niet minder 
verdrietig. Toch zul je uiteindelijk merken dat de pijn beter te dragen is dan je dacht.  
Het is niet de pijn zelf waar je het meest verdriet van hebt, maar de angst voor pijn en het verzet 
ertegen maakt het zwaar. Kun je dit aan dan ga je merken dat je steeds minder angst en afweer krijgt 
in je leven. En dat is een voorwaarde voor werkelijk geluk. 
 
4. Leer van lastige momenten.  
Het liefst ben je altijd in evenwicht, tevreden niet meer verlegen en vol vertrouwen. Dat is niet altijd zo. 
Je bent ook wel eens onzeker, boos, verdrietig of jaloers. Juist op die vervelende momenten kun je 
oefenen om een andere levenshouding te ontwikkelen. Als je bv onzeker voelt zet dan alles even stil, 
voel of er sprake is van een pijnlijk gevoel of een leegte diep in jezelf. Accepteer je gevoel het mag er 
zijn. Leef je vervelende gevoel. In het begin lukt dit misschien maar een paar seconden, echter na een 
tijdje zul je merken dat je steeds beter deze gevoelens kunt verdragen. 
 
5. Wees vriendelijk voor jezelf 
Op het moment dat je probeert te leren van boze en/of verdrietige momenten zul je merken dat je ook 
na een dag, maand of een jaar oefenen nog steeds niet het evenwicht en tevreden gevoel hebt wat je 
zoekt. 
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Weet dat in het Boeddhisme perfectie niet het doel is. Belangrijk is jezelf onvoorwaardelijk te 
accepteren zoals je op dat moment bent. Dit heet Maitri. Vanuit dit onvoorwaardelijk gevoel kan de 
innerlijke jij zich gaan ontspannen en kan de verandering in gang worden gezet. 
 
6. Begrip voor anderen 
Op het moment dat je jezelf kunt aanvaarden zoals je werkelijk bent in alle momenten ontstaat er 
ruimte voor een liefdevolle houding voor jezelf en anderen. Lukt het je om jezelf steeds minder te 
veroordelen ontwikkel je ook begrip voor anderen mensen die net zulke gevoelens ervaren als jijzelf. 
Zo ontstaat dat je jezelf minder verheven boven of ondergeschikt aan andere voelt.  
 
 
 
 


