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Bijlage 1 Persoonlijkheidsstoornissen in
DSM-IV-TR

Tabel I Indeling persoonlijkheidsstoornissen in DSM-IV-TR

Classificatie Persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-IV-TR
Paranoı̈de (301.0)

cluster A

Schizoı̈de (301.20)

vreemd en excen-

Schizotypische (301.22)
Antisociale (301.7)

gekenmerkt door

triek gedrag
cluster B

gekenmerkt door

Borderline (301.83)

instabiliteit, heftig

Theatrale (301.50)

emotioneel, over-

Narcistische (301.81)

dreven of onconventioneel gedrag

Ontwijkende (301.82)

cluster C

gekenmerkt door

Afhankelijke (301.6)

gespannen of ang-

Obsessieve-compulsieve (301.4)

stig gedrag

Niet Anders Omschreven (301.9)
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Bijlage 1 Persoonlijkheidsstoornissen in DSM-IV-TR

Tabel II Criteria voor persoonlijkheidsstoornissen in DSM-IV-TR

Criteri-

Omschrijving

um
A

Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen
die duidelijk binnen de cultuur van betrokkene afwijken van de
verwachtingen

B

Het duurzame patroon is star en uit zich op een breed terrein van

C

Het duurzame patroon veroorzaakt in significante mate lijden of

persoonlijke en sociale situaties
beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren of het
functioneren op andere belangrijke terreinen
D

Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden
teruggevoerd naar ten minste de adolescentie of de vroege volwassenheid

E

Het duurzame patroon is niet eerder toe te schrijven aan een uiting
of de consequentie van een andere psychische stoornis.

F

Het duurzame patroon is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel (bijv. drugs of een geneesmiddel) of
een somatische aandoening (bijv. een schedeltrauma)
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Bijlage 2 Schaalscores voor assessment van
letaliteit van Bongar

Tabel III Schaalscores voor assessment van letaliteit van Bongar

Snijden: lichte krassen.
Slikken: milde overdosis medicatie of
0.0 De dood is een onmogelijk resul-

inslikken van kleine voorwerpen.

taat van het suı̈cidale gedrag.

Ander: ineffectieve acties die door
cliënt aan anderen getoond worden.
Snijden: oppervlakkige snedes.

1.0 De dood is zeer onwaarschijnlijk.
Als het gebeurt, is het een resultaat
van een secundaire complicatie.

Slikken: relatief milde overdosis pillen, inslikken van onscherpe voorwerpen.
Ander: touw of lus om de nek binden
en dit laten zien.
Snijden: mogelijk medische inter-

2.0 De daad is een onmogelijk gevolg

ventie nodig, maar dit is niet nood-

van de actie. Als het gebeurt is het

zakelijk om te overleven.

door onvoorziene secundaire effecten.

Slikken: idem.

Actie vaak in openbare setting.

Ander: niet dodelijke, impulsieve
methode.

Snijden: diepe snedes die het weefsel
3.5 De dood is onmogelijk zolang door

beschadigen, mogelijk schade aan

de jongere of iemand anders eerste

zenuw of bloedvat.

hulp wordt ingeroepen. Jongere com-

Slikken: duidelijk overdosis.

municeert de actie publiekelijk of

Ander: mogelijk ernstige acties die

neemt geen maatregelen de verwon-

snel onder aandacht van een ander

ding te verbergen.

worden gebracht zoals touw strak
ombinden en ander waarschuwen.
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Snijden: ernstig snijden dat resulteert in flink bloedverlies met enige
kans op de dood. Snijden kan in
combinatie met alcohol of drugge5.0 De dood heeft een directe of indi-

bruik, waardoor verhaal vertroebeld

recte kans van 50% en de methode

is.

heeft een ambivalente uitkomst.

Slikken: vage, maar mogelijk grote
hoeveelheid dodelijke medicatie
geslikt. Onbekend hoeveel.
Ander: potentieel dodelijke acties
met reddingskans.
Snijden: de snedes zijn ernstig, zoals
nek openhalen met scheermesje,
beschadigt halsslagader, maar
grijpt daarna (zelf) in.

7.0 De dood is de mogelijke uitkomst

Slikken: potentieel dodelijke medi-

tenzij er onmiddellijke, daadkrachtige

cijnen en aantallen die zonder in-

hulp komt.

terventie dodelijk zouden zijn.
Ander: zeker dodelijke acties die op
zo’n manier uitgevoerd worden dat
de kans op ingrijpen wordt vergroot.
Snijden: ernstige snedes met veel en
snel bloedverlies.

8.0 De dood wordt gewoonlijk als re-

Slikken: duidelijk dodelijke dosis en

sultaat van de actie beschouwd, tenzij

geen contact maken.

de jongere door een ‘ingecalculeerde

Ander: ophanging, verstikking waar-

ander’ gevonden wordt.

bij het te verwachten was dat er iemand op de plek van de daad zou
komen.
Snijden: ernstige en meerdere snedes
met veel bloedverlies.

9.0 De dood is de hoogstwaarschijn-

Slikken: duidelijk dodelijke overdo-

lijke uitkomst: alleen een verande-

sis.

rende interventie of onvoorziene om-

Ander: zeer dodelijke middelen ge-

standigheid kan de jongere redden.

bruiken zoals plastic zak over hoofd,
getaped, ophanging op gesloten
toilet.
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Snijden: even ernstige snedes als bij
9.0, maar kans op interventie is veel
minder groot. Bloedverlies is groot
en gaat snel.
Slikken: de meeste overdoses werken
10.0 De dood is zo goed als zeker, ongeacht de omstandigheden of interventies van anderen. Na een dergelijke
poging sterft de persoon snel.

langzamer, dus bereiken niet dit letaliteitsniveau. Alleen wanneer zeer
dodelijke combinatie wordt ingenomen op plek waar de komende
uren niemand te verwachten is.
Ander: van een hoog gebouw springen, op snelweg voor auto’s springen, weglopen en ‘s nachts op onbekende plek ophangen, pistoolschot in hoofd.

(Uit: Linehan, 2002)
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Bijlage 3 Vaardigheidstraining voor familie
en vrienden
De sessies zijn als volgt opgebouwd:

Sessie 1
1 Start:
.

Aandachtsoefening

.

Kennismaking en afspraken rond privacy, aanwezigheid

.

Uitleg inhoud vaardigheidstraining voor familie en vrienden

2 Biosociale theorie
.

Uitleg biosociale theorie: verklaringskader van BPS-klachten

.

Oefening: plenair reageren op de biosociale theorie: wie herkent dit bij zichzelf,
zowel ouders als jongeren

3 Aandachtsvaardigheden
.

Uitleg drie manieren van reageren: Emotioneel Ik, Rationeel Ik, Wijs Ik

.

Uitleg Aandachtsvaardigheden: Waarnemen, Beschrijven, Oordeelvrij, Effectief, op Eén ding tegelijk gericht en Participeren

.

Oefening: Waarnemen en Beschrijven

.

Rollenspel: speel een (milde) conflictsituatie thuis en gebruik hierin een van de
aandachtsvaardigheden

4 Huiswerk:
.

Lees de module Aandachtsvaardigheden uit het werkboek

.

Oefen thuis met de aandachtsvaardigheden in een moeilijke situatie

.

Maak werkblad 1 en werkblad 2

Sessie 2
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Vragen over de gelezen stof, huiswerk bespreken (in kleine groepjes), rondje
goed nieuws

2 Omgaan met emoties
.

Uitleg nut van emoties

.

Uitleg stoorzenders bij emoties

R. de Bruin et al., Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis en andere emotieregulatiestoornissen,
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Oefening plenair: n.a.v. gepresenteerde stoorzenders met elkaar formuleren van
tegengedachten

.

Uitleg theorie over emoties

.

Oefening: in kleine groepjes oefenen met invullen en bespreken van werkblad 1
van de module Omgaan met emoties

3 Huiswerk:
.

Lees de module Omgaan met emoties uit het werkboek

.

Oefen thuis met de aandachtsvaardigheden in een conflictsituatie

.

Maak werkblad 1 van Omgaan met emoties

Sessie 3
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Vragen over de gelezen stof, huiswerk bespreken (in kleine groepjes), rondje
goed nieuws

2 Omgaan met emoties (vervolg)
.

Uitleg verminderen van emotionele kwetsbaarheid door gezond leven

.

Uitleg vermeerderen van positieve emoties door plezierige dingen en werken aan
langetermijndoelen

.

Oefening: maak een plan om met elkaar/voor jezelf deze week iets uit de plezierigedingenlijst te doen

.

Uitleg tegengesteld handelen

.

Oefening plenair: n.a.v. een situatie van de groepsleden het werkblad over Tegengesteld handelen invullen en bespreken

3 Huiswerk
.

Voer het plan om iets plezierigs te doen uit

.

Vul werkblad 1 van de module Omgaan met emoties in

Sessie 4
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Vragen over de gelezen stof, huiswerk bespreken (in kleine groepjes), rondje
goed nieuws

2 Crisisvaardigheden
.

Plenair nadenken over wat een crisis is, rondje hoe crisis in elk van de gezinnen
eruitziet, bespreken dat wanneer één gezinslid in crisis is, tegelijk ieder in crisis
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raakt (heftige gevoelens worden opgeroepen), en dat dus de crisisvaardigheden
voor alle gezinsleden toepasbaar zijn
.

Uitleg basisidee crisisvaardigheden: moeilijke situatie doorstaan zonder situatie
erger te maken

.

Uitleg crisisplan jongeren, gebruik hiervan

.

Uitleg vier crisisvaardigheden: Afwegen voor- en nadelen, Afleiden, Zelfkalmering, Ontspanning

.

Oefenen: plan maken om ‘aandacht voor anderen’ te oefenen, bespreken andere
afleidingsvaardigheden

.

Oefenen plenair: gezamenlijk ontspanningsoefeningen doen

3 Huiswerk
.

Lees de module Crisisvaardigheden

.

Vul werkblad 1 van de module Crisisvaardigheden in

.

Vul werkblad 6 van de module Crisisvaardigheden in

Sessie 5
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Vragen over de gelezen stof, huiswerk bespreken (in kleine groepjes), rondje
goed nieuws

2 Crisisvaardigheden (vervolg)
.

Uitleg basisregel DGT-J: je bent goed zoals je bent én je moet veranderen

.

Uitleg hoe leren we gedrag aan?

.

Oefening: maak een plan voor een gedragsverandering: ieder vult voor zichzelf
opdracht 2 uit sessie 2 van het jongerenwerkboek in; eventueel bespreken in
kleine groepjes

.

Uitleg radicale acceptatie en bereidwilligheid

.

Oefening plenair: neem een moeilijke situatie van afgelopen week voor ogen,
bedenk de meest welwillende interpretatie van die situatie voor jezelf en voor de
ander; eventueel oefenen met de ‘lichte glimlach’ in die situatie

.

Oefening: in kleine groepjes bespreken wanneer je koppig bent en hoe je bereidwillig zou kunnen zijn; jongeren interviewen hun ouders hierover op nietoordelende wijze

3 Huiswerk
.

Voer het gemaakte plan voor gedragsverandering uit

.

Oefen in een moeilijke situatie met de meest welwillende interpretatie voor jezelf en de ander
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Sessie 6
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Vragen over de gelezen stof, huiswerk bespreken (in kleine groepjes), rondje
goed nieuws

2 Valideren
.

Uitleg wat is valideren, niveaus van valideren

.

Oefenen plenair: verschillende situaties schetsen waarbij men een validerende
reactie bedenkt op verschillende niveaus van valideren

.

Oefening in kleine groepjes: een persoon noemt een voor hem of haar moeilijke
situatie uit de afgelopen periode, anderen verzinnen hier een validerende reactie
op

3 Omgaan met relaties
.

Uitleg drie doelen om effectief te zijn in relaties

.

Uitleg Krijgen wat je wilt (FOGO)

.

Oefening rollenspel in kleine groepjes: gebruik de FOGO-vaardigheden in een
situatie van conflicterende belangen (bijv. muziek zachter, later thuis mogen
komen)

4 Huiswerk
.

Lees de module Omgaan met relaties

.

Oefen thuis met FOGO en vul hierover werkblad 7 in

Sessie 7
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Vragen over de gelezen stof, huiswerk bespreken (in kleine groepjes), rondje
goed nieuws

2 Omgaan met relaties (vervolg)
.

Uitleg De relatie goed houden (VIVO)

.

Oefening rollenspel in kleine groepjes: oefen met de VIVO-vaardigheden, terwijl
de een aan de ander vraagt rekening te houden met een wens (bijv. minder troep
achterlaten, samen eten, minder vragen stellen, e.d.)

.

Uitleg Je zelfrespect behouden (EEEW)

.

Oefening: plenair bespreken wanneer dit belangrijk is en hoe zelfrespect baat
heeft bij een goed evenwicht tussen denken aan een ander en opkomen voor
jezelf
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3 Terugblik en afsluiten
.

Plenair bespreken: welke vaardigheden zijn goed te gebruiken?

.

Vragen bespreken die er nog liggen

4 Huiswerk
.

Komende periode: vaardigheden gebruiken

.

Noteren van goed nieuws en vragen

Sessie 8: Terugkomsessie na langere periode
1 Start
.

Aandachtsoefening

.

Terugblik op afgelopen periode: rondje goed nieuws, bespreken vragen en
moeilijke situaties

2 Korte herhaling van de vier modules
.

Aandachtsvaardigheden

.

Omgaan met emoties

.

Crisisvaardigheden

.

Omgaan met relaties

3 Oefenen met alle vaardigheden – integratie van de vaardigheden
.

Oefening plenair: neem een conflicterende situatie en bespreek deze, of speel
deze in korte wisselende rollenspelen met elkaar:
– van welke stoorzender men last zou hebben in deze situatie en welke gedachte
hierbij zou kunnen helpen
– hoe men in deze situatie valideren zou kunnen gebruiken (naar zichzelf of
naar de ander)
– hoe in deze situatie vaardigheden uit de verschillende modules gebruikt
kunnen worden: hoe kan men in deze situatie aandachtsvaardigheden gebruiken en het Wijze Ik, hoe emotievaardigheden (nut van de emotie, tegengesteld handelen, emotie als golf), hoe crisisvaardigheden, hoe valideren,
hoe relatievaardigheden?

4 Afsluiting
.

Laatste opmerkingen en feedback

.

Rondje complimenten
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Bijlage 4 Dagboekkaart DGT-J

(welke)

gebruikt
Ja/nee
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zondag

zaterdag

vrijdag

donderdag

woensdag

dinsdag

maandag

(ja/nee)
(0-5)

(ja/nee)

(0-5)
ging
paniek

gevoerd

beschadihoop/

ging uit-

Suı̈cidaal

gedachten gedrag

Suı̈cidale

tot zelf-

schadi-

Aandrang

van wan-

Datum

Gevoel

Zelfbe-

heden

Datum:

Vaardig-

Naam:
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Vaardigheden
Omcirkel de dagen dat je aan een vaardigheid hebt gewerkt.
Aandachtsvaardigheden
1.

wijze ik

ma

di

wo

do

vr

za

zo

2.

observeren

ma

di

wo

do

vr

za

zo

3.

beschrijven

ma

di

wo

do

vr

za

zo

4.

participeren

ma

di

wo

do

vr

za

zo

5.

houding zonder oordeel

ma

di

wo

do

vr

za

zo

6.

effectief (kies wat werkt)

ma

di

wo

do

vr

za

zo

7.

één ding tegelijk

ma

di

wo

do

vr

za

zo

Omgaan met emoties
8.

gezond leven

ma

di

wo

do

vr

za

zo

9.

prettige dingen doen

ma

di

wo

do

vr

za

zo

10.

langetermijndoelen

ma

di

wo

do

vr

za

zo

11.

gevoel als golf

ma

di

wo

do

vr

za

zo

12.

tegengesteld handelen

ma

di

wo

do

vr

za

zo

Crisisvaardigheden
13.

voor- en nadelen afwegen

ma

di

wo

do

vr

za

zo

14.

afleiden (VAARDIG)

ma

di

wo

do

vr

za

zo

15.

kalmeren door zintuigen

ma

di

wo

do

vr

za

zo

16.

ontspannen (SPAL-BAF)

ma

di

wo

do

vr

za

zo

17.

bereidwillig accepteren

ma

di

wo

do

vr

za

zo

Omgaan met relaties
18.

krijgen wat ik wil door FOGO

ma

di

wo

do

vr

za

zo

19.

relatie goed gehouden door VIVO

ma

di

wo

do

vr

za

zo

20. zelfrespect behouden door EEEW

ma

di

wo

do

vr

za

zo
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Bijlage 5 Aandachtsoefeningen
Elke bijeenkomst wordt begonnen met een aandachtsoefening. Dat wordt gedaan
om de jongeren hun aandacht te leren richten. Dit is een belangrijke vaardigheid
om meer grip te krijgen op je emoties en gedrag. De opdracht kan bestaan uit een
spel, een geleide fantasie, het luisteren naar muziek of iets dergelijks. Leg aan de
jongeren uit dat ze elke keer als ze waarnemen dat hun aandacht is afgeleid,
moeten opmerken door wat ze worden afgeleid, en daarna hun aandacht weer
moeten richten op de opdracht. Het doel is niet om niet afgeleid te worden. Dat
gaat niet lukken! Het doel is dat je leert, juist als je wordt afgeleid, je aandacht
opnieuw te richten.
Ademhalingsoefeningen
Bewust worden van je ademhaling
De jongeren gaan rechtop zitten en sluiten de ogen. De trainer begeleidt de oefening als volgt: ‘Richt je aandacht op je ademhaling. Hoe is die? Adem je snel of
juist rustig? Volg je ademhaling en doe verder niets. Alles is goed. Richt nu de
aandacht naar het puntje van je neus. Voel de ademhaling daarlangs stromen.
Voel dat als je inademt de lucht koud aanvoelt en als je uitademt de lucht warm is.
Blijf je nu hierop concentreren. Komen er gedachten binnen, laat ze dan op een
wolk wegdrijven.’
Observeer je ademhaling
Instructie: ‘Concentreer je op je ademhaling, richt je op je buik bij het inademen
en tel bij het uitademen: 1, 2, 3, 4. Als je observeert dat je gedachten in je hoofd
krijgt, registreer die dan en laat ze vervolgens weer gaan, door je aandacht steeds
opnieuw te richten op het inademen en uitademen.’
Je ademhaling en gevoelens observeren
Instructie: ‘Concentreer je op ademhaling. Concentreer je vervolgens op je gevoel
en observeer wat voor stemming of gevoel je hebt. Probeer dit los te laten door je
opnieuw op je ademhaling te concentreren. Je kunt je daarbij voorstellen dat het
gevoel van je afglijdt als van een glijbaan of als regen van een regenpak. Of dat het
wegdrijft als een wolk.’
Drie minuten ademruimte
Merk op wat je in je lijf ervaart (minuut 1)

Instructie: ‘Observeer, richt je aandacht op dat wat je in je lijf voelt en merk op
welke gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen er zijn. Beschrijf,
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erken en benoem deze. Breng je ervaringen onder woorden. Zeg bijvoorbeeld in
gedachten: ‘‘Ik voel boosheid opkomen’’ of ‘‘Ik heb gedachten met zelfkritiek’’.’
Richt je op je ademhaling (minuut 2)

Instructie: ‘Breng vervolgens op een vriendelijke manier je aandacht terug naar je
ademhaling. Volg het hele proces van in- en uitademen. Zeg in gedachten: ‘‘adem
in ... adem uit’’ of ga tellen: ‘‘één in, één uit, twee in, twee uit’’ enzovoort.’
Breid je aandacht uit (minuut 3)

Instructie: ‘Breid je aandacht uit naar je hele lichaam, met name naar plekken
waar je spanning of weerstand voelt. Als deze gewaarwordingen er zijn, richt je
aandacht er dan op door er bij elke inademing als het ware naar toe te ademen. Zeg
tegen jezelf tijdens het uitademen: ‘‘Het is oké, wat het ook is, het is oké, laat me
het ervaren’’.’
Observatie-/waarnemingsoefeningen
Deze oefeningen gaan over de vaardigheden Waarnemen en Beschrijven: enerzijds
over het waarnemen en beschrijven van de situatie buiten je en anderzijds over het
waarnemen en beschrijven van het proces binnen in je.
Voorwerp waarnemen
Instructie: ‘Kies een voorwerp uit de ruimte. Kijk er gedurende een minuut naar.
Probeer je aandacht volledig op het voorwerp te richten. Iedere keer dat je gedachten afdwalen, zet je een streepje op een papier. Herhaal deze oefening. Probeer
steeds minder af te dwalen en houd je score bij. Concentreer je op het voorwerp,
niet op andere dingen.’
Voorwerpen waarnemen en beschrijven
Neem een doos voorwerpen mee waar wat aan te zien valt, bijvoorbeeld een verzameling schelpen en stenen, sieraden, een bos verschillende bloemen, verschillende ansichtkaartjes. Leg ze op tafel en vraag de jongeren er naar te kijken en er
één of twee voorwerpen uit te kiezen. Die leggen ze vervolgens voor zich neer en
observeren die goed. Vervolgens beschrijven ze om beurten wat ze zien. Of (als
tweede stap) ze beschrijven wat hun gedachten en gevoelens bij dat voorwerp zijn:
waarom ze het hebben gekozen. Je kunt de jongeren ook vragen om het voorwerp zo
te beschrijven, zonder de naam van het voorwerp zelf te noemen, dat een ander
kan raden wat het is.
Voorwerpen onthouden
Verzamel zo veel mogelijk alledaagse spullen en zet ze neer op een aparte tafel in de
ruimte. Leg er een doek over. Als iedereen rond de tafel zit en het goed kan zien,
haal je de doek eraf en vraag je de jongeren goed te kijken naar de voorwerpen. Als
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iedereen hiermee klaar is, gaat het kleed er weer over en mogen ze alles wat ze
weten, zich kunnen herinneren, opschrijven. De ervaring leert dat dit de eerste
keer erg moeilijk is. Wordt deze oefening echter herhaald, dan zul je ervaren dat
het steeds beter gaat.
Collage
Instructie: ‘Scheur plaatjes uit tijdschriften die een collage kunnen maken van wat
je prettig vindt om te zien, horen, ruiken, proeven en voelen.’ Ieder kiest een
zintuig waar hij/zij plaatjes bij zoekt.
Foto’s observeren
Geef aan iedere jongere en trainer foto’s of reclametekeningen. Instructie: ‘Kijk
geconcentreerd naar een bepaalde (kleuren)foto of reclametekening. Als je wordt
afgeleid of er gedachten in je opkomen, merk dat dan op en probeer ze los te laten.
Probeer je aandacht weer te richten op de foto of tekening.’
Bespreek gezamenlijk of het lukte om de aandacht bij de foto of tekening te
houden: ‘Waren er gedachten die je afleidden? Kon je deze loslaten en je aandacht
weer richten op de foto of tekening?’
Brandende kaars
Zet een brandende kaars op ooghoogte in de ruimte. Laat de jongeren staren naar
het lontje van de kaars. Na één à twee minuten sluiten ze de ogen. Achteraf vraag
je hen wat ze hebben gezien in hun binnenwereld. Laat ze één à twee minuten met
de ogen dicht zitten. Nog steeds met de ogen dicht wrijven de jongeren de handen
tegen elkaar, zodat ze warm worden. Leg nu de handpalmen over de ogen heen, en
vraag ze de ogen te openen. Na een paar tellen laten de jongeren rustig de handen
zakken. Praat na met de jongeren over hun ervaringen.
Complex plaatje
Instructie: ‘Bekijk een complex plaatje, bijvoorbeeld een tekening van Escher of
Dalı́. Bekijk het goed, let goed op wat je ziet. Merk het op als er een gedachte door je
hoofd gaat, en concentreer je dan opnieuw op het plaatje.’
Luisteren naar je omgeving
Instructie: ‘Ga goed in je stoel zitten, ontspannen, met je rug tegen de leuning en
je beide voeten op de grond. Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling.
Concentreer je nu op wat je hoort. Let eens op alle geluiden die er hier in het
gebouw zijn. Wat hoor je allemaal? Als je gedachten je afleiden, merk dat dan op,
richt dan je aandacht weer op wat je hoort.’
Doel: waarnemen, zintuigen inschakelen om rustig te worden.
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Waarnemen wat je proeft
Geef de jongeren knetterkauwgum (te koop bij Jamin). Instructie: ‘Richt je aandacht op wat je voelt en proeft en hoort als je de kauwgom eet. Neem waar hoe het
eruitziet, proeft, knettert enzovoort. Wanneer je wordt afgeleid, richt je je aandacht weer opnieuw op de zintuiglijke sensaties.’
Dit kan ook met priklimonade.
Waarnemen wat je ruikt
Zet verschillende smaken theezakjes op tafel. Laat de jongeren er een pakken en
eraan ruiken. Of zorg dat je voor ieder een aantal theezakjes hebt, zodat ze aan alle
theezakjes kunnen ruiken. Laat hen bij zichzelf ervaren welke geur ze het prettigst
vinden. Dit kan ook met verschillende kruiden of met een aantal verschillende
voorwerpen die een duidelijke geur hebben (bloem, sinaasappel, banaan, vers
brood, gras, dorre bladeren, aarde).
Waarnemen en beschrijven wat je ruikt
Leg op tafel een dienblad met voorwerpen neer, dat je afgedekt houdt met een
theedoek. Laat de jongeren de ogen sluiten of een blinddoek voordoen. Laat hen
ruiken aan de voorwerpen en raden wat het is. Je kunt hiervoor voorwerpen gebruiken zoals in de oefening hierboven beschreven: soorten thee, soorten kruiden
en dergelijke.
Handobservatie
Instructie: ‘Leg je vlakke hand op het oppervlak van de tafel. Kijk naar je hand en
concentreer je op je hand. Beweeg je hand niet.’
Na verloop van tijd zal de hand als onwerkelijk, losstaand worden ervaren.
Deze oefening kan als illustratie dienen voor het feit dat door middel van observeren enige afstand tot de situatie kan worden verkregen.
Papier scheuren
Geef iedere jongere een vel papier. Instructie: ‘Scheur langzaam het papier tot
stroken. Blijf scheuren tot je lange dunne stroken papier hebt en verscheur deze
verder tot snippers. Scheur langzaam en concentreer je op het scheuren. Observeer
het geluid van het scheuren, observeer het gevoel van scheuren, observeer hoe het
voor jezelf voelt om zo steeds weer te scheuren.’
Op je stoel staan
Iedereen gaat op zijn stoel staan. Instructie: ‘Observeer vanaf deze positie wat je
ziet en wat je opvalt. Observeer vervolgens wat je denkt en voelt, terwijl je op je
stoel staat.’
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Op één been staan
Instructie: ‘Ga achter je stoel staan en doe je ogen dicht. Ga vervolgens op één been
staan en houd dit vol zolang de oefening duurt. Als je moeilijk je evenwicht kunt
houden, kun je even je stoel vastpakken, maar laat hem daarna weer los. Observeer wat er in je lijf gebeurt (krijg je kramp, raak je uit je evenwicht?) Observeer
ook wat er in je gedachten en je gevoel gebeurt.’
Welke deuren ben ik doorgekomen?
Instructie: ‘Concentreer je op jezelf, haal rustig adem. Probeer te denken aan het
moment dat je opstond en ga na hoeveel deuren je bent doorgegaan vanaf dat je
opstond tot je hier de behandelruimte binnenliep.’
Wie heb ik gezien?
Instructie: ‘Concentreer je op jezelf, haal rustig adem. Probeer te denken aan het
moment dat je opstond en ga na hoeveel mensen je bent tegengekomen vanaf dat
je opstond tot je hier de behandelruimte binnenliep.’
Wat heb ik gegeten?
Instructie: ‘Concentreer jezelf op je ademhaling. Ga dan na wat je gisteravond hebt
gegeten. Als je dat weet, ga je nog een dag terug en bedenk je wat je toen hebt
gegeten. Daarna de dag daarvoor enzovoort. Als je afgeleid raakt, merk dat dan op,
observeer de gedachte of het gevoel waardoor je afgeleid raakte, en concentreer je
dan opnieuw op de opdracht.’
Stoorzenders uitschakelen
Instructie: ‘Ga zitten in de basishouding en sluit je ogen of kijk naar een vast punt.
Probeer dan te bedenken wat je gisteren als avondeten hebt gegeten of wat je je
afgelopen verjaardag hebt gedaan om het te vieren. Ga van gisteren telkens één dag
terug.’
Ondertussen is er één jongere die stoorzender is en zachte geluiden maakt
(bijv. met pen tikken op tafel, schuifelen met voeten). De rest van de groep probeert de stoorzender te negeren en zich te concentreren op het eten.
Nabespreking: ‘Had je last van de stoorzender? Wat ging er door je hoofd,
zei je iets tegen jezelf om je beter te concentreren?’
Ontspanningsoefeningen
Ontspanningsoefening
Doe de ontspanningsoefening waarbij je je zwaar moet maken uit het werkboek bij
module 3, sessie 5. Laat ieder op een rustige plek in de ruimte op een stoel zitten.
Allemaal met uitzicht op een muur of raam (niet op elkaar).
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Korte ontspanningsoefeningen voor nek en schouders (1)
Instructie: ‘Ga even lekker bij de tafel staan en laat je armen rustig langs je
lichaam hangen. Sluit je ogen als je dat prettig vindt. (De meeste mensen ervaren
kraakgeluiden in hun nek wanneer ze voor het eerst nekdraaiingen doen. Deze
geluiden zijn normaal en verdwijnen als de nek soepeler wordt.)
1 Laat je armen nu rustig omhoogkomen, helemaal gestrekt, met je handpalmen
naar boven, en laat ze weer zakken. Laat nu je hoofd naar rechts naar beneden
hangen, alsof je met je rechteroor je rechterschouder wilt aanraken (5 sec.).
2 Laat nu je hoofd zo ver mogelijk naar achteren hangen, en probeer je mond ook
helemaal rustig te laten hangen (5 sec.).
3 Laat nu je hoofd opzijgaan, alsof je met je linkeroor je linkerschouder wilt
aanraken (5 sec.).
4 Laat nu je hoofd zachtjes naar voren vallen, zodat je nek even rust heeft (5 sec.).
5 Rol nu je hoofd zachtjes door, en draai je nek rustig in een rondje, en de andere
kant op (10 sec.).
6 Laat nu je nek weer in het midden komen, en rek je weer even lekker uit.’
Korte ontspanningsoefeningen voor nek en schouders (2)
Instructie:
1 ‘Adem in en buig voorzichtig achterover. Ondersteun je onderrug met je handen. Adem uit en laat je voorovervallen. Laat je lichaam ontspannen voorover
hangen, ontspan je schouders en laat je armen bungelen. Wees tijdens deze
oefening met je aandacht bij je ruggengraat en bekken.’
2 ‘Vleugels uitslaan (voor schouders en nek). Ga op je hielen zitten met een rechte
rug. Strek je armen zijwaarts tot schouderhoogte. Maak dan langzaam golvende
bewegingen met je armen, alsof je armen grote vleugels zijn. Adem in en breng
je armen omhoog. Adem uit en laat je armen zakken tot ze bijna langs je zij
hangen. Je handen bewegen sierlijk vanuit de pols. Je vingers laat je hangen bij
de opwaartse beweging en strek je losjes bij de neerwaartse beweging.’
Buikademhaling
Instructie: ‘Leg je hand op je buik terwijl je rechtop in de basishouding in je stoel
zit.
1 Adem in gedurende vijf tellen.
2 Houd dan je adem drie tellen in, en adem uit in zeven tellen.
3 Wacht vijf tellen en begin dan weer opnieuw.
Als je goed vanuit je buik ademt, gaat je hand op en neer als je in- en uitademt.’
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Tekenoefeningen
Gezicht tekenen met je ogen dicht
Instructie: ‘Teken een gezicht met je ogen dicht, zonder dat je je pen van het blad af
mag halen. Volg de instructie van de trainer: bijvoorbeeld: haar, oor, kin, oor,
naar beneden, mond, omhoog neus, omhoog linkeroog, opzij rechteroog. Probeer
je te concentreren op de instructie van trainer en het tekenen, let op welke gedachten door je hoofd gaan terwijl je bezig bent en laat die vervolgens weer los en
concentreer je op de instructie en het tekenen.
Nabespreking: ‘Kon je je concentreren? Wat ging er door je hoofd? Heb je
vaker dat soort gedachten (thema eruit pakken)? Haalde dat je uit je concentratie?
Doen dat soort gedachten dat vaker als jij je bijvoorbeeld op je schoolwerk wilt
concentreren.
Prettige dingen tekenen
Instructie: ‘Kies een situatie uit de prettigedingenlijst en maak daar een tekening
van. Probeer oordelende gedachten van je af te laten glijden en je te richten op de
dingen die jij fijn aan die situatie vindt.’
Dagelijks gebruiksvoorwerp tekenen
Instructie: ‘Teken, zonder ernaar te kijken, een voorwerp dat je dagelijks gebruikt:
je horloge, een vijfeurobiljet, je busabonnement, je favoriete cd, je mobiel of iets
dergelijks. Controleer na afloop in hoeverre je afbeelding klopt.’
Doel: rustig zitten en gedachten loslaten.
Samen tekenen
Vouw een blaadje in stroken. De eerste jongere tekent op de eerste strook een
hoofddeksel, de tweede tekent een gezicht, de derde een nek, de vierde een romp
met armen, de vijfde de heupen, de zesde de benen tot de knie, de zevende de
benen onder de knie, de achtste de voeten (dit kan natuurlijk korter worden gemaakt, naar gelang het aantal jongeren in de groep). Wanneer je het papier openvouwt komt er een gezamenlijk poppetje tevoorschijn.
Rekenoefeningen
Hardop tellen
De opdracht is om als groep van één tot tien te tellen. Ieder mag het volgende getal
noemen, maar als er twee tegelijk een getal noemen, moet je als groep opnieuw
beginnen. Je moet dus goed op de anderen letten of je kunt gaan spreken of niet.
Dit is een oefening in observeren en participeren.
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Getallen aftrekken
Noem een willekeurig getal, bijvoorbeeld 326, en laat de groep terugtellen door er
steeds zeven af te trekken. De trainer begint, dan volgt degene aan diens rechterzijde enzovoort.
Tafels opzeggen
Laat de groep de tafels van 11, 15 en 19 opzeggen, en begin steeds bij het laatste
getal. Dus 110, 99, 88 enzovoort. Noem alleen de antwoorden, niet de som. De
trainer begint, dan volgt degene rechts van de trainer enzovoort.
Letters in een tekst tellen
Iedere jongere heeft een tijdschrift open voor zich liggen. De opdracht is dat de
jongeren een bepaalde letter in dat stuk tekst tellen, bijvoorbeeld de e of de n.
Voorwerpen tellen
Op een blad of schaal liggen een heleboel dezelfde voorwerpen, bijvoorbeeld knikkers, mikadostokjes of M&M’s. De opdracht is om alle voorwerpen te tellen.
Tellen en klappen
De jongeren tellen van 1 tot ... het rijtje af (nummer 1 zegt 1, nummer 2 zegt 2,
enz.), maar bij 3 en elk veelvoud van 3 klapt de jongere in zijn handel in plaats van
het getal te zeggen. Dit kan ook met veelvouden van 4, 5 enzovoort. Het spel is om
dit steeds sneller te kunnen zonder ‘fouten’ te maken.
Spelvormen/participatieoefeningen
Ei rechtop zetten
De oefening is bedoeld voor de vaardigheden Oordeelvrij en Participeren. Koop een
doos eieren en geef ieder een ei. Ieder probeert (in stilte) het ei op zijn dikke kant
rechtop te laten staan (moet kunnen bij ongekookte eieren). Instructie: ‘Probeer je
te concentreren op wat je doet. Als er oordelende gedachten door je hoofd gaan:
merk ze op en laat ze dan weer los. Concentreer je dan weer op je taak.’
Blokje overgooien
Laat de groep een blokje overgooien naar elkaar, zonder te zeggen naar wie ze
gooien, zonder te spreken, zonder te lachen. Introduceer de oefening als heel
moeilijk, omdat je zo geneigd bent op elkaar te reageren, maar dat mag nou juist
niet.
Doel: gedachten tot rust brengen, niet laten afleiden, op één ding geconcentreerd zijn.
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Actie reactie
Maak tweetallen. Laat de tweetallen tegenover elkaar gaan staan. De een probeert
de ander aan het lachen of reageren te krijgen, zonder dat hij de ander aanraakt.
De ander probeert zo lang mogelijk niet te reageren. Bepaal met een stopwatch wie
het het langst volhoudt.
Doel: leren stil te kunnen zijn, stil te staan bij jezelf en je niet te laten
afleiden door de omgeving.
Woordenslang
Speel dit spel bijvoorbeeld met diersoorten (of een ander onderwerp): iemand
noemt een diersoort, de volgende persoon noemt een diersoort met de laatste letter
van de netgenoemde diersoort. Belangrijk hierbij is je op één ding te concentreren,
elkaar niet te afleiden en niet voor te zeggen.
Ik ga op vakantie en neem mee . . .
Iemand noemt een voorwerp dat hij meeneemt op vakantie. De volgende persoon
herhaalt dit voorwerp en verzint er zelf een bij enzovoort.
Armpje drukken
Deze oefening is gericht op het ontdekken van storende negatieve gedachten tijdens de interactie (een competitiespel) met een ander. In groepjes van twee gaan de
jongeren armpje drukken. Instructie: ‘Ga tegenover elkaar zitten, houd je ellebogen op tafel en grijp jullie handen ineen. Probeer elkaars arm omver te drukken.’
Probeer bij de nabespreking te ontdekken welke gedachten de jongeren tijdens het spel hadden. Waren daar negatieve, storende gedachten bij (dit is stom,
het lukt toch niet, de ander wint vast, wat is het nut hiervan, enz.)? Laat hen
proberen die gedachten om te draaien in een aanmoedigende bewering en laat hen
dan nog een keer armpje drukken.
Grenzen aangeven
Laat de jongeren in groepjes van twee naar elkaar toelopen, zeer rustig, en voelen
hoe dichtbij de ander mag komen en wat het met hen doet. Grenzen aangeven:
zeggen wanneer de ander moet stoppen. Vraag de jongeren of zij voelen dat het
verschil uitmaakt of de ander met het gezicht naar hen toe staat of met de zij of de
rug.
Verhaal maken
Maak een verhaal waarbij iedereen één woord zegt. De trainer begint, dan volgt
degene die aan de rechterkant zit. Doe dit een of twee rondjes.
Emotie dobbelen
Dobbel met letterdobbelstenen. De letter die valt wordt de eerste letter van een
emotie. Alle emoties mogen genoemd worden.

Bijlage 5 Aandachtsoefeningen
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Visualisatieoefeningen
Mijn fantasiesituatie
Na de jongeren geı̈nstrueerd te hebben de basishouding aan te nemen en zich te
concentreren, vertel je een fantasiesituatie (bijv. aankomen op een onbewoond
eiland) waarbij je zorgt dat in je verhaal al de zintuigen verwerkt zitten (bootje,
dobbert, zee, ziet in de verte streep horizon, wat hoor je, wat ruik je ... komt aan,
stapt uit, rotsige bodem, klauteren, vaste grond onder je voeten, je kijkt en wat zie
je ...). Vraag de jongeren de fantasie zelf in hun gedachten af te maken.
In gedachten
Instructie: ‘Neem een mooie, plezierige dag in gedachten, een dag die je heel leuk
vond. Probeer de dag zo precies mogelijk te beschrijven, met zo veel mogelijk
details. Doe deze oefening in stilte en met de ogen dicht.’
Na afloop kunnen jongeren die dat willen, vertellen wat ze hebben gezien.
Het gaat hierbij niet om wat ze zich herinneren, maar juist om wat ze niet meer
weten. Niet omdat dit niet goed is, maar om ze bewust te laten ervaren dat we ons
dus maar erg weinig kunnen herinneren van zo’n dag. In een andere vorm kun je
deze oefening ook doen door de jongeren te vragen wat ze vorige week om dezelfde
tijd deden.
Geleide fantasie
Vertel het onderstaande verhaal als aandachtsoefening. Het is de bedoeling dat de
jongeren luisteren naar dit verhaal en zich de situatie voorstellen. Leg uit dat
wanneer je wordt afgeleid, of er gedachten in je opkomen en je dat merkt, dat je
probeert dat los te laten en je aandacht weer te richten op het verhaal.
Je loopt op een groot eiland. Je kijkt om je heen en je ziet hele grote palmbomen, de bladeren
waaien met de wind mee. Je ziet een heel groot strand, met wel miljoenen korreltjes zand. Je
kijkt naar de zee en je ziet hoge golven. Je begint te lopen ... Je loopt met je blote voeten in
het water, je voelt dat het water koud is. Je voelt de wind die door je haren waait en je voelt
het zonnetje dat in je gezicht schijnt. Je loopt naar een grote palmboom en je gaat tegen de
palmboom aan zitten, deze voelt hard en ruw aan. Je doet je ogen dicht. Je hoort de zee
ruisen en de wind waaien. Ineens hoor je een vogel fluiten, je probeert het geluid te volgen.
Dan is het vogeltje verdwenen tussen de grote palmbomen. Je voelt nog even dat je op het
eiland bent, langzaamaan kom je weer terug naar de werkelijkheid.
Verhaal voorlezen
Kies een kort verhaal uit dat je voorleest aan de jongeren. Laat ze eerst in de basishouding zitten, ogen dicht of gericht op een stil punt, en lees dan voor. Korte
parabels lenen zich hier goed voor.
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