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Welk emotioneel 
type ben jij?
Aan je emoties ontsnap je niet: ze zijn net zo aanwezig als je ratio, misschien 
zelfs meer. Over de beste manier om ermee om te gaan zijn zelfs experts het 
niet eens. Maar welk type je ook bent, er is altijd een manier om emotioneel net 
dat beetje sterker te staan.

tekst NATHALIE WILLEMS - illustratie INgrId godoN

Je negeert  
Je emoties 
Je komt vrij koel over bij anderen. 

misschien heb je van kinds af aan geleerd dat 
emoties tonen een blijk van zwakte is of heb je de 
neiging om je eigen gevoelens opzij te schuiven 
ten dienste van een ander. Dat betekent niet dat 
je geen emoties hebt, integendeel. achter jouw 
schijnbaar onverstoorbare buitenkant schuilt 
een gevoelig iemand die zichzelf gewoon pro-
beert te beschermen. 

Hoe aanpakken?
Hou een dagboek bij
schrijven helpt om de lading van een emotie af 

te halen maar ook om jezelf te confronteren met 
wat je precies dwarszit.
Erken je emoties  
Voelen is goed, het is datgene wat ons mens 
maakt. Vaak zal je door je emoties te tonen zelfs 
meer begrip creëren. Niemand is tenslotte zonder 
gevoel. en als je niet de persoon bent om te huilen 
ben je misschien wel degene om te troosten. 
Zoek een vertrouwenspersoon 
Neem ten minste één iemand in vertrouwen over 
wat er binnenin jou speelt en bij wie je op regel-
matige basis terechtkan. Dat kan een vriend zijn 
maar ook een therapeut als je je daar beter bij 
voelt. Door te praten met een ander besef je vaak 
dat heel wat mensen met dezelfde problemen 
zitten als jij.

>>>
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>>> Gebruik je creativiteit  
Of het nu poëzie, theater of dans is, creativiteit 
draait altijd rond expressie. expressie van je ge-
voelens, van je innerlijke wereld en van alles wat 
je beter niet meer meedraagt. Zoek naar een uit-
laatklep waar je je goed bij voelt.
Duwtje in de rug 
een cursus lichaamstaal kan handig zijn om te 
leren wat er met je lichaam gebeurt in een be-
paalde situatie en bij een bepaalde emotie. 
lichaamstaal toont als het ware dat wat we zeg-
gen niet altijd overeenstemt met wat ons lichaam 
(onbewust) laat zien. 
 www.lichaamstaaltraining.be

Je stapelt  
Je emoties op 
Jij bent wat ze een binnenvetter 
noemen. De ochtendfile, een ver-

velende collega, een onbeleefde kelner … tijdens 
de dag spaar je een hoop frustraties op, zonder 
ze te uiten. als je ’s avonds thuiskomt doet de 
spreekwoordelijke laatste druppel de emmer 
vaak overlopen. Op zo’n moment ontplof je, je 
raast en tiert en hebt jezelf totaal niet meer onder 
controle. Je stapelt overdag je emoties op om 
niemand te kwetsen, omdat je denkt dat het wel 
zal overwaaien of omdat je de confrontatie niet 
wilt aangaan. resultaat? Je opgekropte emoties 
komen op het meest onverwachte moment en 
met dubbele sterkte naar buiten. 

Hoe aanpakken?
Leer je positief te uiten
als je niet telkens gezwegen had gedurende de 
dag hadden je emoties nooit zo hoog kunnen op-
lopen. De kunst is om je frustraties op een posi-

tieve manier te leren uiten. Je kan je collega of 
de kelner beleefd op zijn gedrag wijzen, of even 
tegen een andere collega klagen over de file 
zodat het uit je systeem is. 
Zet je in beweging
een sportieve activiteit of een hobby kunnen hel-
pen om stoom af te blazen. Voel je dat het je te 
veel wordt ga dan even een eindje lopen, spring 
op je fiets of strek je yogamat uit. leg al je gevoel 
in die activiteit en je zal merken dat je hoofd ach-
teraf een pak lichter aanvoelt.
Duwtje in de rug 
als je je bewust leert worden van het feit dat je ge-
agiteerd raakt kan je daar tijdig op inspelen door 
je ademhaling te kalmeren. Door mindfulness 
leer je op een nieuwe manier met je emoties om 
te gaan. Je laat je er niet langer door meeslepen 
maar kijkt ernaar als een toeschouwer. Hoe lan-
ger je oefent, hoe meer rust je erin vindt en hoe 
meer controle je krijgt over je emoties. Op slechts 
drie dagen tijd kan je de basisprincipes van mind-
fulness onder de knie krijgen.
www.levenindemaalstroom.be

Je verdrinkt 
in Je emoties
Je huilt zonder aanwijsbare reden, 
wordt onrustig in een grote groep 

en zit op je paard bij de minste commentaar. 
allemaal kenmerken van hooggevoeligheid. als 
je hypersensitief bent ben je heel gevoelig voor kri-
tiek en de emoties van anderen. Je kan geëmotio-
neerd of geprikkeld raken door de woede of ner-
vositeit van een ander. tot slot ben je bijzonder 
gevoelig voor zintuiglijke prikkels, gaande van te 
veel licht of geluid over drukte tot sterke geuren. al 
die gewaarwordingen kunnen ervoor zorgen dat je 
emotioneel geraakt wordt, wat zich onder andere 
kan uiten in irritatie en angst. 

Hoe aanpakken?
Ontdek je triggers
leer ontdekken waar je moeite mee hebt. Waar 
ben je het meest gevoelig aan? Vermijd die situ-
aties waar je kan en wees anders voorbereid. als 
je weet dat iets je kan triggeren ben je je bewuster 

van wat er in je lichaam gebeurt en laat je je niet 
zo gemakkelijk meeslepen.
Wees trouw aan jezelf
Je kan nooit goed doen voor iedereen, je kan al-
leen maar zo trouw mogelijk proberen te blijven 
aan jezelf. De mensen die je op die manier res-
pecteren zijn belangrijk. al de rest doet er niet toe.
Zet je ‘zwakte’ om in sterkte
Durf toegeven dat een situatie je te veel wordt 
of dat een ander te druk of te negatief is voor jou 
op dit moment. er is niks mis met je eigen gren-
zen aangeven. Je bent misschien gevoeliger dan 
anderen maar dat heeft ook zijn voordelen. Je 
begrijpt perfect wat anderen voelen en kan hen 
daardoor beter steunen. 
Duwtje in de rug 
sensitief vzw biedt zelf ontwikkelde program-
ma’s voor hooggevoelige mensen en kinderen 
om zich staande te houden in de dagelijkse rea-
liteit. Je kan er niet alleen terecht voor workshops 
en praktische tips maar komt er ook in contact 
met gelijkgestemden, die met dezelfde gevoelig-
heid kampen als jij.  www.sensitief.be

Je panikeert 
biJ emoties
een sollicitatiegesprek is voor jou 
een martelgang. Je gaat hevig 

transpireren, krijgt klamme handen en last van 
misselijkheid en komt in het slechtste geval niet 
meer uit je woorden. Hetzelfde bij een spannende 
date of een belangrijke meeting. Vanaf het mo-
ment dat je in een situatie belandt waarin er over-
duidelijk iets van je verwacht wordt heb je jezelf 
niet meer onder controle. 

Hoe aanpakken?
Werk aan je buikademhaling
Buikademhaling is een techniek die onder andere 
in yoga en meditatie wordt gebruikt en waarbij je 
diep door je neus in- en uitademt. Door rustig en 
diep adem te halen kalmeer je je emoties en krijg 
je jezelf weer in de hand. Bovendien leert het je 
om terug te keren naar het nu en een situatie in 
zijn context te zien. 
Relativeer je situatie
Vraag jezelf af wat het ergste is wat er kan ge-
beuren. en wat het gevolg daarvan zou zijn 
voor jou. in de meeste gevallen is het ant-

woord een pak minder dramatisch dan  
je je had ingebeeld en wordt het probleem  
meteen een stuk kleiner en vooral banaler. 
Analyseer en begrijp
Probeer om je te herinneren wanneer je emoties 
je de laatste keer overspoelden. Wat maakte je 
zo overstuur? Gebeurt dat vaak op hetzelfde 
moment of bij een bepaalde persoon? mogelijk 
heb je vroeger een nare ervaring meegemaakt 
en projecteer je die nu telkens opnieuw. als je 
begrijpt waar je angsten vandaan komen heb je 
ze beter onder controle. Bedenk dat elke situa-
tie nieuw is en elk moment in je leven een unieke 
beleving vormt. Je kan op elk moment opnieuw 
beginnen.
Duwtje in de rug
ret (rationele effectiviteitstraining) is een ge-
schikte therapie om meer vat te krijgen op je 
emoties. Volgens ret wordt een emotionele re-
actie en het gedrag dat daarmee samenhangt 
veroorzaakt door je manier van denken over de 
gebeurtenis en niet door de gebeurtenis zelf. 
Door anders te leren denken over iets zal ook je 
emotionele reactie veranderen.  
Lees er meer over in Hoe maak ik van een olifant weer een 
mug? Rationele Effectiviteitstraining voor gevorderden van 
Theo IJzermans en Roderik Bender (Thema, 2010).

Vaak zal je door je 
emoties te tonen zelfs 
meer begrip creëren. 
Niemand is tenslotte 
zonder gevoel.
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