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Introductie
Deze toolkit is voor de behandelaar die zich afvraagt hoe te werken met mensen die
last hebben van klimaatgerelateerde psychische klachten. De toolkit is niet
bedoeld als een volledige cursus, maar als een handreiking om de therapeutische
kennis en vaardigheden die je al bezit óók op dit gebied effectief te kunnen
gebruiken.

In dit vierde en laatste deel staan we stil bij enkele praktische handvatten, om te
werken aan de verschillende behandeldoelen die bij klimaatgerelateerde
psychische klachten van belang kunnen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Herken je reflexen
Omarm je emoties
Verminder het piekeren
Waarden-vol leven
Oefen (zelf)compassie

De meeste handvatten zijn ontleend aan ACT (Acceptance Commitment Therapy)
en CGT (Cognitieve GedragsTherapie). Je kunt zelf kiezen welke van deze
handvatten passen bij jou en bij de cliënten met wie je werkt. De weg naar de
genoemde behandeldoelen kan verder worden ingekleurd aan de hand van de
behandelmethodes die je al vertrouwd zijn. De overeenkomsten tussen
klimaatgerelateerde psychische klachten en andere psychische klachten zijn
immers groter dan de verschillen.

Wie behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie, kan daarvoor terecht bij de
eerdere delen van deze toolkit: deel 1 over klimaatpsychologie, deel 2 over de
therapeutische basishouding en deel 3 over de behandeling in een notendop.
We stellen deze toolkit kosteloos ter beschikking op klimaatpsychologie.com en
zullen deze van tijd tot tijd blijven updaten. Wil jij als lezer/professional iets
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verbeteren aan deze toolkit? Schroom niet om contact op te nemen via

info@klimaatpsychologie.com.
Christof Abspoel - Iris Weijman – Marieke Siepert –
Sara Helmink
Stichting Klimaatpsychologie
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Behandeldoel 1. Herken je
reflexen
Window of tolerance
Het lichaam reageert op wat we meemaken. Een emotionele en zelfs fysieke reactie
op een existentiële dreiging, zoals de klimaatcrisis, is normaal. Het is nu eenmaal
evolutionair gunstig om bij tekenen van gevaar in een overlevingsstand te schieten.
Het kan helpen om te zien welke ‘overlevingsstanden’ er zijn, zodat therapeut én
cliënt het kunnen herkennen wanneer de cliënt erin terecht komt (zowel in de
spreekkamer als in het dagelijks leven).
In traumaliteratuur1 is het concept Window of Tolerance bekend; het emotionele
‘raam’ waarbinnen we goed kunnen functioneren. Om goed met een situatie uit de
voeten te kunnen, is het nodig dat ons spanningsniveau niet te hoog en niet te laag
is. Is de spanning te hoog of te laag, dan schieten we gemakkelijk in de
automatische piloot en kunnen we minder helder nadenken. Bij een te hoog
spanningsniveau kunnen we bijvoorbeeld denken aan een woede-aanval, een
paniekaanval of een oncontroleerbare huilbui. Bij een laag spanningsniveau eerder
aan dissociatie, een gevoel van leegte, vervreemding of onverschilligheid. Deze
verschijnselen kunnen elkaar ook opvolgen, als gevolg van een overlevingsreflex
van het lichaam: bij hevige paniek (te hoge spanning) kan het systeem dus juist
omslaan naar een dissociatieve toestand. Op den duur kan het lichaam dit zelfs
gaan doen om een paniekaanval te voorkomen; de lage spanningstoestand breekt
dan al aan vóór het angstniveau merkbaar is overgelopen. Mensen snappen in
zulke gevallen vaak zelf niet goed wat er gebeurt en psycho-educatie over dit
model kan erg verhelderend zijn.

1

Leestips over overlevingsresponsen: Wanneer de alarmbel rinkelt (Anne van den Ouwelant,
2021). Traumasporen (Bessel van der Kolk, 2016). Omgaan met overweldigende emoties
(McKay, Wood & Brantley, 2008), Ontwikkelingstrauma helen (Heller & LaPierre, 2019).
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Afbeelding 4.1: Window of Tolerance, met dank aan Pieter Vandoorne

Wanneer het spanningsniveau niet binnen de window of tolerance is, kan dit leiden
tot vechten, vluchten of bevriezen. Deze reacties worden hieronder verder
besproken2.

Flight - Vluchten
We willen pijn niet voelen. De kans is dus groot dat we pijn uit de weg gaan door
bijvoorbeeld:

2

•

Vermijden (je vermijdt alle klimaatgerelateerde informatie).

•

Ontkennen (je ontkent dat er een crisis gaande is, ook wel klimaatdoofheid
genoemd).

•

Uitstellen (je stelt duurzaam gedrag uit, soms met een excuus, zoals: eerst
moet de overheid nog maar wat doen).

We vatten deze reacties hier iets breder op dan in de trauma-literatuur.
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•

Cynische houding, soms vermomd met humor (als ik me duurzaam gedraag
dan heeft dat geen enkele zin, het is een druppel op de gloeiende plaat).

Fight - Vechten
Een andere reactie op pijn of dreiging is vechten. Dit gedrag heeft als risico’s:
•

Vechten als een kip zonder kop (ondoelmatig en uit contact met jezelf).

•

Burn-out komt voor bij mensen die te lang, te eenzijdig doorgaan,
bijvoorbeeld met het dagelijks lezen van linkjes over de klimaatcrisis.

•

Onnodig verstoorde relaties door (passief)-agressief gedrag: anderen
verwijten dat ze niet duurzaam zijn zonder een echt gesprek te starten,
maar alleen te wijzen op onduurzaam gedrag. Zoals: eet jij nog vlees? Vlieg
jij? Maak jij kinderen? Koop jij spullen? Tsss. Dat kan echt niet hoor!

Freeze - Bevriezen of dissociëren
Een andere reactie is bevriezen, stilvallen. Niets doen. Ook apathie is iets wat we
juist liever niet willen in het effectief dealen met de klimaatcrisis. Dit kan er
bijvoorbeeld zo uit zien:
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•

Apathie: Je trekt je terug. Je voelt je bijvoorbeeld lamgeslagen over
ellendig nieuws en je doet niets.

•

Je hebt het gevoel dat je niets kan doen, want het probleem is te complex.

•

Gestolde rouw / verdriet. Er zit weinig beweging meer in je gedachten
gevoelens of gedragingen. Je blijft hangen in een patroon van bijvoorbeeld
passiviteit en verdriet.

Persoonlijke kleuring: kerncognities
De klimaatcrisis is een gedeelde realiteit, die iedereen
weer anders raakt. Het in kaart brengen van de
kerncognities kan helpen om te begrijpen hoe de
klimaatcrisis deze specifieke cliënt raakt. Kerncognities
zijn diepgewortelde en emotioneel beladen overtuigingen,
die samen weergeven hoe iemand in het leven staat.
Kerncognities hebben de volgende vorm:
1.
2.
3.

Ik ben…
Anderen zijn…
De toekomst is…

Iemand die zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en zich vooral machteloos
voelt, kan bijvoorbeeld over de volgende kerncognities beschikken:
1. Ik ben machteloos.
2. Anderen zijn onverschillig.
3. De toekomst is hopeloos.

Bij iemand anders die zich vooral schuldig voelt over de klimaatcrisis, kan het
plaatje weer anders zijn:
1. Ik ben slecht.
2. Anderen zijn kritisch.
3. De toekomst is hopeloos.

Kerncognities zijn zo diepgeworteld, dat ze nauwelijks met het verstand te
corrigeren zijn. Vaak weet iemand bijvoorbeeld wel dat de overtuiging ‘ik ben
slecht’ niet klopt, maar blijft diegene toch leven alsof de overtuiging wél waar is
(zichzelf bestraffen, verbergen, etc.). De enige manier om deze cognities te
corrigeren, is corrigerende ervaringen op te doen, en deze ervaringen voldoende
aandacht te geven. Dit kan zowel binnen als buiten de sessies gebeuren.
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Schema’s herkennen
Een ‘schema’ is een combinatie van gedachten, gevoelens, lichamelijke
gewaarwordingen en neigingen tot handelen rond een bepaald thema. We hebben
allemaal door ervaringen in het verleden bepaalde disfunctionele schema’s die
gemakkelijk geactiveerd worden. Deze worden soms getriggerd in nieuwe situaties.
De heftigheid van het schema geeft dan niet zozeer informatie over wat er gaande
is (laat staan wat er nodig is) in de actuele situatie, maar zijn vooral een reactie op
de oudere pijn. Als je zo’n schema als zodanig kunt herkennen, kan dat helpen om
goed voor deze pijn te zorgen en vervolgens de actuele situatie weer in een reëel
licht te kunnen zien.
Iemands schema’s inzichtelijk (en voelbaar!) maken, kan iemand helpen om
zichzelf beter te begrijpen. Dit kan vervolgens helpen om onderscheid te maken
tussen ‘dit gaat over nu’ en ‘dit gaat over vroeger’. Simpel gezegd: als we specifieke
valkuilen of patronen herkennen, kan dit helpen er beter mee te dealen. De
volgende schema’s of patronen kunnen handig zijn om eens te lezen en te
herkennen in de mens die duurzaam struggelt3:
1. Zelfopoffering: negeren van eigen grenzen, duurzaamheid van de wereld
structureel belangrijker vinden dan zelfzorg.
2. Sociaal isolement: somberheid, eenzaamheid, het gevoel er alleen voor te
staan. ‘Ben ik de enige die dit ziet?’
3. Verlating: de overtuiging dat oudere generaties, de politiek of mensen in
jouw omgeving onbetrouwbaar zijn of je in de steek laten en de urgentie
van duurzaamheid niet delen of hier niet naar handelen. Dit kan gevoelens
van verlorenheid of woede oproepen.
4. Strenge normen: de hoge eisen waar je aan moet voldoen worden
disfunctioneel. Perfectionisme, een preoccupatie met geringe tijd om
opwarming te beperken en starre regels omtrent duurzaam gedrag kunnen
voorkomen. Ook kunnen anderen vaak zeggen dat je te kritisch bent, wat

3

Wie meer wil lezen over schema’s en hoe hiermee in schematherapie wordt gewerkt, kan
bijvoorbeeld terecht bij Schematherapie: Een praktische handleiding van Arnoud Arntz en
Gitta Jacob (2012).
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dan weer een gevoel van emotioneel tekort of sociaal isolement kan
oproepen.
5. Emotioneel tekort: het gevoel dat anderen je niet steunen of begrijpen in
jouw gevoelens omtrent de klimaatcrisis. Gevoelens van eenzaamheid en
verdriet komen veel voor. ‘Niemand begrijpt mij’.
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Behandeldoel 2. Omarm je
emoties
Zoals in deel 1 van deze toolkit beschreven, zijn eco-emoties (verdriet, woede,
angst pijn om de klimaatcrisis) in zichzelf niet problematisch, maar passende
reacties bij de situatie. Psychische problemen ontwikkelen zich doorgaans als
mensen geen manier weten te vinden om mét deze emoties te leven, maar ze op de
een of andere manier weg willen hebben. Er is dan dus feitelijk sprake van
emotieregulatieproblematiek. Emotieregulatieproblematiek rond de klimaatcrisis
kan met dezelfde hulpmiddelen behandeld worden als andere
emotieregulatieproblemen. Hieronder enkele handvatten voor de behandelaar.

Acceptatie (erkenning) van de situatie
Een bruikbare metafoor is de volgende. Je bent verdwaald in het bos. Het regent en
het is donker. Je voeten doen pijn. Je hebt geen idee welke kant je op moet. Alleen
als je eerst volledig accepteert dat dit de situatie is (en dat het flink klote is), ben je
ook in staat om je vervolgens te richten op de volgende stap: hoe kom ik het bos
uit?
Pas wanneer je volledig hebt geaccepteerd (erkend) dat de situatie is zoals hij is (en
dus problematisch is), kun je doelmatig actie ondernemen om de situatie te
veranderen. Toegepast op de klimaatcrisis: pas op het moment dat we erkennen
dat er een collectief probleem bestaat met een pijnlijk toekomstbeeld en
openstaan voor de gevoelens die dit met zich meebrengt, kunnen we effectief
handelen, om beter te zorgen voor onszelf én onze leefomgeving. Dit vraagt
allereerst de bereidheid om dit ongemak aan te gaan.
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Erkenning van de complexiteit
Het kan paradoxaal genoeg ook helpen om de complexiteit van het probleem te
herkennen. Het kan ontmoedigend zijn om de klimaatcrisis te zien als een simpele
stommiteit, die we makkelijk hadden kunnen voorkomen. Wat van ons gevraagd
wordt, is echter niet minder dan de grootste menselijke samenwerking in de
wereldgeschiedenis tot nu toe (een wereldgeschiedenis waarin het nog maar sinds
kort enigszins gebruikelijk is om alle andere mensen daadwerkelijk als mensen te
beschouwen).

Acceptatie van gevoelens
Wanneer we een pijnlijke situatie, zoals de klimaatcrisis, in de ogen kijken, doet dat
pijn. Pijn willen we echter doorgaans liever vermijden of controleren (experiëntiële
vermijding). Zulke vermijding komt in veel vermommingen voor, zoals voortdurend
afleiding zoeken, ontkennen van de situatie of de eigen gevoelens of
middelengebruik. Ook overmatig piekeren over de klimaatcrisis is te beschouwen
als een (subtiele) vorm van vermijding: in ons hoofd hoeven we immers de pijn van
ons hart niet te voelen. Het wegdrukken van emoties is als het onder water duwen
van een strandbal: het werkt… tot de bal onverwacht omhoogschiet. Hoe harder
we onze emoties wegduwen, hoe heftiger ze uiteindelijk omhoogschieten, en hoe
meer we onszelf uitputten. Gevoelens willen gevoeld worden en dat vraagt van ons
een zekere bereidheid.
Het besef dat we als mens gemakkelijk verzanden in ‘de verleiding van vermijding’
helpt om bewustere keuzes te maken. Zeker als we ook de korte- en lange termijn
gevolgen van onze vermijdingsstrategieën in kaart brengen.
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Ruimte om te rouwen
Rouw hoort bij verlieservaringen in brede zin. Dat de klimaatcrisis ook gevoelens
van rouw kan oproepen is evident. Verlies van gezondheid, verlies van natuur,
verlies van een veilige leefomgeving. Globaal gezien kan eco-rouw betrekking
hebben op het verleden (bijvoorbeeld de diersoorten die al zijn uitgestorven), het
heden (bijvoorbeeld de schade die nu wordt aangebracht aan de regenwouden) en
de toekomst (bijvoorbeeld de verwachting dat bepaalde gebieden onder water
zullen komen te staan). Het kan helpen om concreet te formuleren waar de cliënt
specifiek om rouwt. Er is een risico op schijn-duidelijkheid hierover, omdat de
klimaatcrisis zovelen raakt. Ieder wordt echter geraakt op een eigen wijze. Het
exploreren wat voor deze specifieke persoon het meest pijnlijke is van de
klimaatcrisis, kan een proces op zichzelf zijn.

Een acceptatie-oefening
Actiegerichtheid vormt een automatische piloot in ons dagelijks leven. De
jaagmodus in de overdrive vormt hierbij een valkuil, waarbij (groene) doelen
najagen als het ware een overlevingsmodus wordt. Om tot bewuste keuzes te
komen is het nodig om te vertragen en als het ware uit die automatische piloot te
stappen. Een korte ademruimte toepassen kan al voldoende zijn, zoals de volgende
oefening (time out- tune in drie stappen):
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•

Het kan helpen om jezelf naar het hier-en-nu te brengen door een rechte,
waardige en wakkere houding aan te nemen. Eventueel kun je je ogen
sluiten.

1.

In de eerste stap van de ademruimte breng je je aandacht naar je ervaring
van dit moment. Je verzamelt als het ware alle elementen van je ervaring
van dat moment. Je kunt jezelf bijvoorbeeld vragen: Wat is mijn ervaring op
dit moment? Welke gedachten zijn er op dit moment? Hoe voelt het voor mij
op dit moment? Voelt het aangenaam, onaangenaam of neutraal? Zijn er op
dit moment specifieke gevoelens of emoties die ik in mezelf kan opmerken?
Hoe voelt mijn lichaam op dit moment? Welke lichamelijke sensaties kan ik
opmerken? Je hoeft niets te doen of te veranderen aan de ervaringen die je
opmerkt. Neem ze alleen waar en erken dat ze er zijn, zelfs als ze
onaangenaam of ongewenst zijn.
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2.

Vervolgens kun je je ervaring zoals je die hebt opgemerkt in de eerste stap
van de ademruimte laten voor wat het is en richt je je volledige aandacht op
een vriendelijke manier op de adembeweging. Je kunt iedere inademing en
iedere uitademing volgen en je bewust zijn van de beweging van de adem.
Misschien dat je in deze fase nogmaals teruggetrokken wordt met je
aandacht naar (elementen van) je ervaring die je in de eerste stap van deze
oefening ruimte hebt gegeven. Als je dit opmerkt, kun je de adembeweging
opnieuw als anker gebruiken om je aandacht terug te brengen.

3.

Breid in de laatste stap van de ademruimte je aandacht uit van de
ademhaling naar het voelen en ervaren van het lichaam als geheel, naar je
houding en je gezichtsexpressie. Je kunt vervolgens je ogen weer openen.

Behandeldoel 3. Verminder
het piekeren
De klimaatcrisis kan op verschillende manieren leiden tot draaglast. Gevoelens van
schuld, machteloosheid en eenzaamheid spelen hierin vaak een grote rol. Deze
gevoelens kunnen verder gevoed worden door verschillende denkfouten en
vertekeningen in de waarneming. Deze zullen in dit hoofdstuk besproken worden.

Denkfouten & doembeelden
Niets menselijks is ons vreemd en denkfouten zeker niet. Een gemiddelde persoon
maakt de onderstaande denkfouten vermoedelijk meerdere keren per dag. Daar is
dus niets ongewoons aan. Als bepaalde denkfouten echter erg hardnekkig en
naargeestig zijn, kunnen ze onnodig leed teweegbrengen en is het de moeite waard
ze gericht aan te pakken.
Hieronder worden eerst een paar denkfouten besproken die veel voorkomen in de
context van de klimaatcrisis. Vervolgens wordt besproken hoe hier in therapie mee
gewerkt kan worden.
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•

De toekomst voorspellen. Eén van de simpele waarheden van het leven is
dat we de toekomst nog niet kennen. Toch hebben we al snel de illusie dat
dit wel het geval is. Ook maatschappelijke problematiek triggert deze
denkfout, waardoor we allerlei akelige toekomstscenario’s al zeer levendig
voor ons zien (pre-traumatische stress). Er bestaat overigens ook een
‘positieve’ variant op deze denkfout: het zéker weten dat het allemaal wel
goed komt. Dit gaat uiteraard gepaard met de valkuilen van passiviteit en
ontkenning.

•

Gedachten lezen. Een veel voorkomende denkfout in het dagelijks leven is
‘gedachten lezen’. Hierbij menen we zeker te weten wat een ander denkt of
wat voor bedoelingen de ander heeft4. In het geval van de klimaatcrisis zien

Er is natuurlijk niets mis mee om je te proberen te verplaatsen in een ander; hierover
hypotheses vormen is zelfs een broodnodige vaardigheid om met andere mensen te kunnen
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we veel mensen om ons heen die niet zichtbaar in actie komen voor een
gezondere leefomgeving, in grote lijnen hun vervuilende levensstijl
voortzetten en weinig zorgen uiten over het klimaat. Dit maakt het
verleidelijk om ‘gedachten te lezen’ en daarmee te komen tot de volgende
overhaaste conclusies:
o
o
o

‘Anderen vinden mij een aansteller en begrijpen mijn zorgen niet.’
‘Anderen zijn onverschillig en het kan ze niet schelen als de wereld kapot
gaat.’
Of nog een stap erger: ‘Anderen zijn cynisch en vernielzuchtig en willen
de wereld kapot maken.’

Dit soort gedachten kunnen ertoe leiden dat we ons eenzamer, angstiger of
kwader gaan voelen dan nodig is5 en minder geneigd zijn steun te vragen of
tot helpend gedrag te komen.

Jezelf kwade intenties toeschrijven. De denkfout
‘gedachten lezen’ kan zich ook in introspectie voordoen.
Wie zichzelf weer eens een lange douche ziet nemen, kan
daaruit concluderen: ‘Blijkbaar kan het klimaat mij niet
schelen, anders had ik wel anders gehandeld.’ Hieraan ligt
de misvatting ten grondslag dat ons gedrag voortdurend
onze waarden zou weerspiegelen. Alsof hierin geen andere
factoren een rol zouden spelen. Goede bedoelingen
omzetten in gedrag is echter een praktische, vaak
moeilijke uitdaging die niet geholpen is met moreel
zelfverwijt, maar wel met een pragmatische aanpak.
•

•

Zwart-wit denken. Alle bovengenoemde denkfouten raken aan een
fundamentele denkfout: zwart-wit denken. Zwart-wit denken is het

samenwerken en samenleven. Maar zodra we zeker menen te weten wat de bedoelingen van
anderen zijn, kan dat een aantal nadelen met zich meebrengen, vooral als we geneigd zijn
negatieve bedoelingen voor de ander in te vullen.
5
In werkelijkheid heeft immers 75% van de Nederlanders serieuze zorgen over de
klimaatproblematiek en wil ook dat hier iets aan gedaan wordt. https://www.cbs.nl/nlnl/longread/rapportages/2021/klimaatverandering-en-energietransitie-opvattingen-engedrag-van-nederlanders-in-2020/2-opvattingen-over-klimaatverandering.
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makkelijkst te herkennen aan woorden als ‘altijd, nooit, iedereen,
niemand’. We gaan hier gemakkelijk toe over als we emotioneel zijn of
urgentie of haast ervaren. Voorbeelden van zwart-wit denken rond de
klimaatcrisis:
o

‘Het komt helemaal goed met de wereld’ of ‘We gaan er allemaal aan.’

o

‘Ik ben een heilige’ of ‘Ik ben door en door slecht.’

o

‘Wie niet voor het klimaat is, is tegen het klimaat’.

Vanuit zwart-wit denken kunnen ook hele strenge eisen voorkomen. Met
één overtreding val je immers van de categorie van ‘goede mensen’ in de
hoek van de ‘slechte mensen’:
o

‘Zodra ik één milieu-onvriendelijke keuze maak, ben ik slecht.’

Zwart-wit denken kan er ook toe leiden dat iemand zichzelf (in zijn
gedachten en vervolgens ook in zijn gedrag) begint te isoleren. Het kan
leiden tot wij-zij denken of, misschien nog erger, ik-zij denken.
o

Wij-zij denken: ‘Wij, twintigers, geven om het milieu, maar van de andere
generaties valt niets te verwachten.’

o

Ik-zij denken: ‘Ik ben in paniek over de toekomst van onze leefwereld,
maar alle anderen gaan gewoon door.’

Het kan helpen om de verschillende veel voorkomende denkfouten met cliënten te
bespreken, zodat de cliënt deze in het dagelijks leven kan ‘labelen’. Zo kan iemand
bijvoorbeeld geregeld tegen zichzelf zeggen: ‘Oh, ik ben weer aan het gedachten
lezen!’ of ‘Oh, zwart-wit gedachte!’ Het is belangrijk om dit op een luchtige, niet
bestraffende manier te doen. Ook kan iemand zelf labels (of liever ‘titels’)
bedenken bij de verhaaltjes die in allerlei gedaantes steeds maar terugkomen. Zo
kan iemand bijvoorbeeld bij zichzelf opmerken: ‘Oh, daar is het Marlies-moet-dewereld-redden-verhaal-weer’.
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Interventies voor storende gedachten
Het kan nuttig zijn om tijdens de sessie of als huiswerk een paar keer een gedachte
van top tot teen uit te dagen (bijvoorbeeld met een G-schema). Als gewoonte voor
het dagelijks leven is dit uitdagen echter minder geschikt. Als je elke gedachte die
bij je opkomt keer op keer moet uitdagen, raak je niet uitgedacht en kom je
helemaal niet meer toe aan de rijkere aspecten van het leven. Als een gedachte
eenmaal is uitgedaagd, is het dus belangrijk dat iemand dit uitdagen in zijn
dagelijks leven niet keer op keer herhaalt, maar deze gedachte als minder
belangrijk gaat ervaren en er minder aandacht aan besteedt. Een aantal oefeningen
die kunnen helpen om een gezonde afstand tot onze gedachten te bewaren, zijn6:
•

Mindfulness oefeningen om de aandacht te verleggen van gedachten naar
andere ervaringen.

•

Gedachten herformuleren naar ‘Ik heb de gedachte dat…’ Dus als je in je
gedachten het zinnetje opmerkt ‘Ik ben een mislukkeling!’ vervang je die
door ‘Ik heb de gedachte dat ik een mislukkeling ben.’

•

Een liedje maken op basis van een zelf-kritische gedachte (zoals ‘wat ben ik
een loser’ op de melodie van ‘zie ginds komt de stoomboot’ of ‘ik mag geen
kinderen krijgen’ op de melodie van het Wilhelmus).

•

Een naam geven aan je verstand of aan het kritische stemmetje in je
gedachten.

•

Desensitiseren van zeurende woorden. Beladen woorden bij mensen met
zelfbeeldproblematiek zijn bijvoorbeeld ‘falen’ en ‘tot last zijn’. Beladen
woorden bij mensen met klimaatzorgen zijn bijvoorbeeld ‘klimaatcrisis’,
‘(ecologische) voetafdruk’, CO , ‘verspilling’, ‘vervuiling’, ‘onleefbaar’ of
‘opwarming’. Kies een woord. Sta eerst even stil bij de associaties bij het
woord, hoe het woord voelt en ‘proeft’. Herhaal een minuut lang hardop dit
woord. Cliënt en therapeut kunnen dit samen doen. Als dit op een gegeven
moment een enigszins grappige ervaring wordt, des te beter. Je mag aan
2

6

Het bewaren van een gezonde afstand tot onze gedachten wordt in Acceptance
Commitment Therapy ook wel ‘defusie’ genoemd. Onderstaande en andere defusieoefeningen vind je bijvoorbeeld in het therapeuten-boek Time to act van Gijs Jansen & Tim
Batink (2014) of het zelfhulpboek ‘The happiness trap’ van Russ Harris (2e editie uit 2022).
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het einde best nog een extra zetje geven, door aan het einde van de minuut
het tempo en volume nog wat op te voeren. Sta dan nog eens stil bij de
associaties bij het woord. Als het goed is zijn deze nu grotendeels verbleekt
en is het woord geworden wat het eigenlijk altijd al was: gewoon een
klank7.

Doembeelden ontmantelen
We denken vaak in beelden. Doemscenario’s kunnen ons erg raken, omdat we ze al
als realiteit voor ons zien, als foto’s of filmpjes in ons hoofd. Een voordeel hiervan is
dat we ook met deze foto’s en filmpjes kunnen spelen. Speelse manieren om
hiermee om te gaan zijn bijvoorbeeld: het beeld zwart-wit maken, op zijn kop
zetten, groter of kleiner maken, het beeld laten ‘storen’ zoals bij een TV-storing, er
grappige muziek onder zetten, een over-de-top dramatische voice-over onder
zetten of het filmpje achterstevoren afspelen. Andere manieren om met
‘beeldbewerking’ te werken, zijn EMDR (waarin onder meer gewerkt wordt met
‘flashforwards’), imaginaire exposure en rescripting. Je doet dan eigenlijk
traumatherapie, maar op een ingebeeld trauma dat in iemands verbeelding heeft
plaatsgevonden.

Integratie bevorderen: innerlijke dialoog
Voorgaande oefeningen helpen vooral om wat meer afstand te behouden tot de
taal die we gebruiken, zodat we onze gedachten niet als feiten gaan ervaren.
Stoelen-oefeningen zijn gericht op de integratie van meerdere kanten van onszelf,
zodat we onze eigen ambivalenties beter kunnen verdragen. Door het piekeren uit
je hoofd te halen en er een soort toneelstukje van te maken, maak je er iets anders
van dan piekeren: een constructieve activiteit waarmee je tot meer begrip,
zelfacceptatie en uiteindelijk betekenisvolle keuzes komt.
Wijs één stoel aan voor elke kant van het dilemma (bijvoorbeeld wel of niet
van baan veranderen). Breng steeds op de ene stoel de ene kant van het
7

Je kunt de drempel verlagen door deze oefening ook te doen met een woord dat niet zo
beladen is voor de cliënt. Het standaard woord voor deze oefening is ‘melk’, omdat dit zulke
duidelijke zintuiglijke associaties met zich meebrengt (de geur, de smaak) die aan het einde
van de oefening vaak verdwenen zijn.
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dilemma onder woorden en op de andere stoel de andere kant. Het is
belangrijk dat je daarbij steeds tegen de andere stoel praat en niet met de
therapeut. Het is niet verplicht dat de beide kanten het aan het einde van het
gesprek eens zijn. Het is wel de bedoeling om beide kanten beter te kunnen
voelen, te begrijpen en serieus te nemen.
De meerstoelentechniek kan eventueel verder verdiept worden, door hierbij
gebruik te maken van het modi-model uit schematherapie, Internal Family Systems
(IFS) of een ander model waar je als therapeut mee vertrouwd bent.
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Behandeldoel 4. Waarden-vol
leven: verbinden, verdiepen,
veranderen
Dit hoofdstuk is zo geschreven dat het zowel door behandelaar als door cliënt (en
eigenlijk door iedereen) gelezen kan worden.

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je je tot de klimaatcrisis kunt verhouden op
een waarden-volle en veerkrachtige manier. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
•

Verbinden: het je op een positieve wijze verbinden met je waarden, de
natuur én je medemensen.

•

Verdiepen: je verder verdiepen in hetgeen je waardevol vindt.

•

Veranderen: vanuit je waarden handelen om een positieve bijdrage te
leveren.

Het is natuurlijk niet verplicht om met al deze punten aan de slag te gaan; het kan
ook dat voor jou op dit moment maar één of twee ervan relevant zijn.

Barrières: perfectionisme en andere ongemakken
Barrières om tot een waarden-volle verhouding tot het leven te komen zijn vaak
gelegen in de gedachten: ‘Ik kan het niet’, ‘ik weet het niet’ of ‘ik durf het niet’.
Hieronder gaan we kort op elke gedachte in:
•

8

De gedachte ‘ik kan het niet’ verraadt waarschijnlijk enige mate van
perfectionisme. Mogelijk helpt hierbij de volgende gedachte: ‘We hebben
geen behoefte aan een handjevol mensen die perfect duurzaam leven. We
hebben behoefte aan miljoenen mensen die dat imperfect doen. 8’

Anne-Marie Bonneau in: https://zerowastechef.com/2019/02/14/how-to-cope-withenvironmental-guilt-syndrome-egs/
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•

Een ander ongemak is het niet-weten. Soms lijkt het net of je tegelijkertijd
een klimaatwetenschapper, econoom, bioloog, technicus en nog heel veel
meer moet zijn om iets met de klimaatcrisis aan te kunnen vangen. Dat kan
natuurlijk niet, en gelukkig is het ook niet nodig niet; vraag je af welke
informatie voor jou (emotioneel en praktisch) echt relevant, helpend of
inspirerend is.

•

Dan is er nog het durven. Als je het spannend vindt om je gericht bezig te
houden met de klimaatcrisis, is het goed om drie dingen te weten:
o Je hoeft het niet alleen te doen.
o Het mag stapje voor stapje.
o Je mag een manier zoeken die bij jou past.

Verbinden
Om mentaal gezond te blijven en het leven als zinvol te ervaren, is het belangrijk
ons te verbinden met onze medemensen en met onze waarden. Als je zorgen hebt
over de natuur is het van belang om je op een positieve manier te blijven verbinden
met de natuur.

Hier-en-nu; het anker van de zintuigen
Met een open nieuwsgierige blik kun je zowel je binnenwereld als de buitenwereld
verkennen. Door middel van mindfulness technieken oefenen we om aanwezig te
zijn in het moment en stil te staan bij onze ervaringen (gedachten, gevoelens en
lichamelijke gewaarwordingen). Ook ten aanzien van het omgaan van de
klimaatcrisis kan mindfulness hiertoe bijdragen.
Zo kun je een wandeling maken in een groene omgeving bij je in de buurt en daarbij
aandacht geven aan de ervaring alle kleuren, geuren, geluiden en lichamelijke
gewaarwordingen die daarbij horen. Op deze manier kun je de relatie met de
natuur versterken en de natuur ook als mogelijke bron van verwondering ervaren
(en niet alleen als bron van zorg). Ook kun je je innerlijke reactie waarnemen: welke
gedachten bemerk ik en wat voor gevoelens roept dit bij me op? Wat merk ik in
mijn lijf tijdens een groen-plezier-ommetje? Daarnaast kunnen zich ook onprettige
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gevoelens en gedachten opdringen, bijvoorbeeld bij het horen van een continue
zoemend geluid van verkeer. Die mogelijke ergernis opmerken hoort bij de
oefening, ook gevoelens van irritatie verdienen ruimte. Als je deze gevoelens ruimte
geeft zul je merken dat ze net zo snel vervliegen als de geur van bloesem.
Het bovenstaande werkt trouwens even goed voor cultuur als voor natuur. Als je
geneigd bent om cultuur vooral als iets kwalijks te beschouwen, kan het de moeite
waard zijn om ook weer eens naar een museum te gaan en van de schoonheid van
menselijke creaties te genieten.

Bronnen van zingeving (groene waarden/energiegevers)
Om in het dagelijks leven bewuste keuzes te maken is het van belang om te weten
wat je belangrijk vindt en wat je drijft in je persoonlijke leven. Diep van binnen
weten we wel wat ons drijft, maar taal en woorden kunnen hierin bewustwording
bieden. In deze tool kun je jouw waarden achterhalen. Het diepere contact met
jouw waarden of rollen kan een belangrijke motivatiebron zijn.

Welke waarden wil jij omarmen?
De klimaatcrisis en ons eigen aandeel daarin leiden bij velen tot een kritische
houding jegens de eigen cultuur. Dat is begrijpelijk en kan hopelijk bijdragen aan
positieve veranderingen. Het volledig verwerpen van de eigen cultuur is echter niet
helpend; we hebben dan geen poot meer om op te staan. Je zou je daarom eens
kunnen afvragen: wat zijn waarden die jij hebt meegekregen die je wél wil
omarmen? En die zelfs kunnen helpen om misstanden in onze maatschappij aan te
pakken?9
Dankbaarheid
Je kunt je verder verbinden met je waarden door meer aandacht te geven aan
positieve ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld doen door dagelijks stil te staan bij drie
(kleine) dingen waar je dankbaar voor bent, door middel van een

9

Er zijn op het internet veel waardenlijsten te vinden ter inspiratie, bijvoorbeeld
https://metavoor.nl/waardenlijst/
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dankbaarheidsdagboek10. Zo kun je aandacht geven aan een wandeling in het bos,
een waardevolle ontmoeting of een stoep-plantje waar je oog op viel op weg naar
de bus. Een andere optie is het schrijven van een dankbaarheidsbrief en het
voorlezen hiervan aan de geadresseerde, om zo de impact te kunnen ervaren van je
dankbare boodschap. Denk bijvoorbeeld aan een brief aan die buurvrouw die
initiatief heeft genomen tot het vergroenen van de buurt door haar geveltuintjesproject.

Energie putten uit waarden; voorbij de pragmatische focus
Als je kijkt naar je verschillende levensgebieden (werk, relatie, gezin, vrije tijd,
gezondheid, spiritualiteit) hoe belangrijk is elk gebied dan voor je op een schaal
van 1-10? En welke prioriteiten stel je voor jezelf? Hoe verdeel je je tijd? Dit is een
oefening die ook wel levenskompas genoemd wordt, om stil te staan bij de ‘waan
van de dag’ en te onderzoeken of je je kostbare tijd waardevol invult. Ook
duurzaam gedrag vormt een waardevolle bron van zingeving; waar past dit volgens
jou onder? Gezondheid? Onderdeel van de opvoeding van je kinderen? Is het
misschien stiekem ook je hobby?

Hoop
In plaats van doemscenario’s kun je ook denken in droomscenario’s. Wat als je mag
dromen over een ideale toekomst? Verbeeldingskracht kan dan worden ingezet om
hoop en perspectief te creëren. Een oefening hiervoor is de volgende:

•

10

Stel je een plek voor waar je helemaal op je gemak kunt zijn, misschien een
plek uit je herinnering of een fantasie-plek. Kijk maar wat er op komt. Als je
merkt dat je het lastig vindt om een keuze te maken, geeft dat niet. Laat
maar even gebeuren. Hoe ziet het ideale jaar 2050 er voor jou uit? Welke
kleuren zie je? Welke vormen? Wat ruik je, wat voel je? Hoe leven we dan? Hoe
ziet klimaatneutraal eruit? Wat gebeurt er om je heen? Welke rollen vervul
je?

Ernst Bohlmeijer & Monique Hulsbergen. De kracht van dankbaarheid (2018).
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Verbinden in het eigen netwerk
Om je draagkracht te versterken helpt het om de menselijke basisbehoefte om je te
verbinden te voeden. Het besef van de complexiteit van de klimaatcrisis kan
gevoelens van machteloosheid oproepen. Ook kun je je eenzaam voelen wanneer
je in je sociale omgeving weinig tot geen duurzame geluiden opvangt en het gevoel
krijgen dat je alleen staat. Mogelijk ervaar je een drempel om binnen je eigen
netwerk het gesprek aan te gaan over je klimaatzorgen. Toch werkt het verbindend
om dit gespreksthema in te brengen in je sociale netwerk. Vanuit Stichting
Klimaatgesprekken is het devies om vanuit je eigen positieve ervaringen te delen
en om niet te proberen een ander te overtuigen. Je hoeft het niet eens te zijn om
elkaar te kunnen steunen.
Ook kun je een groen sociogram opstellen om te onderzoeken bij wie je mogelijk
raakvlak vindt op het gebied van duurzamer leven. Door op papier stil te staan bij je
sociale netwerk krijg je overzicht in je verschillende relaties en ontdek je misschien
dat die ene collega misschien wel een klimaatje voor je kan zijn.

Verbinden met gelijkgestemden: lotgenotencontact, we’re in this
together
Wanneer je meer vanuit eigen groene waarden wilt leven en duurzaamheid ademt
is het fijn om je te verbinden met gelijkgestemden. Samen kom je immers verder
dan alleen. Wanneer je een klimaatje hebt gevonden kun je delen over je positieve
ervaringen wat onderling energie geeft en stimulerend werkt voor meer positieve
impact. Ook kun je je klimaatspagaten delen, de lastige dilemma’s waar je zelf
tegenaan loopt. Als je je duurzame imperfecties kunt delen neemt dat ook
schaamte en schuldgevoelens weg en kun je medemenselijkheid ervaren. We’re in
this together.

Tips voor gesprekken met familie en vrienden
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Het belangrijkste advies voor een goed klimaatgesprek? Luisteren, luisteren,
luisteren. In dit filmpje krijg je tips voor het praten over de klimaatcrisis. Ook de
workshops van Stichting KlimaatGesprekken zijn aan te bevelen.

Verdiepen
Eén manier om je te verbinden met je waarden is door nieuwe kennis en
vaardigheden op te doen, over hetgeen je aan het hart gaat. Het hoeft daarbij niet
noodzakelijkerwijs te gaan om de klimaatcrisis zelf; het kan bijvoorbeeld ook fijn
zijn om meer te leren over hoe de natuur zelf in elkaar steekt.
Je verdiepen in de klimaatcrisis zelf is mogelijk fijner om met anderen te doen dan
alleen. Boeken, films en dergelijke kunnen waardevol én confronterend zijn. Sta
serieus stil bij wat een goed moment is om ergens in te duiken en of het fijner is dat
alleen of samen met anderen te doen. Op klimaatpsychologie.com zijn diverse
podcasts, films en boekentips te vinden.
Wanneer we ons in duurzaamheid gaan verdiepen, bestaat er een kans dat we in
een ‘linkjes-regen’ terecht komen. We raken bedolven onder informatie. Het kan
soms helpend zijn om tegen jezelf te zeggen: ‘oké, meer informatie heb ik nu niet
nodig. Ik weet dat het erg is met de klimaatcrisis, meer informatie helpt nu niet
meer.’ Als je merkt dat je fatalistisch of cynisch dreigt te worden, en als dat geldt
voor meer mensen in je omgeving, kan het ook fijn zijn om eens wat te
lezen/luisteren/kijken van, of iets te doen met, mensen van buiten je eigen ‘bubbel’.

Veranderen
Cirkel van invloed en betrokkenheid
De cirkel van invloed en betrokkenheid is een helpend model om te voorkomen dat
je gezonde wens om bij te dragen aan een positieve verandering ontaardt in een
megalomane missie om eigenhandig de wereld op zijn kop te zetten. Het simpele
inzicht van dit model is dat onze betrokkenheid verder reikt dan onze invloed. We
kunnen niet alles dat ons aan hart gaat rechtstreeks veranderen. Wat kunnen we
wel?
1. Datgene veranderen dat wél binnen onze cirkel van invloed ligt.
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2. Veranderen hoe wij omgaan met datgene dat buiten onze cirkel van invloed
ligt. Bijvoorbeeld minder piekeren, meer verdragen dat het is zoals het is,
meer steun vragen bij de emoties die dit met zich meebrengt.

Afbeelding 4.4: Cirkel van invloed, aangevuld met duurzaamheidsthema’s.

Kleine stapjes: diverse rollen
Als familielid, als partner, als vriend, als buurman, als werknemer, als burger, als
leider, als volger. We kunnen allemaal kleine stapjes zetten. Dit maakt het leuk.
Bedenk dat al deze kleine ‘random acts of greenness’ samen impact hebben. We
zien niet alles van anderen, maar er gebeurt veel, dus geef de hoop niet op en blijf
duurzame stapjes zetten.
Ook zijn we vaak, zonder dat we het doorhebben, een inspiratie voor anderen. Je denkt
al snel dat anderen iets niet zien of iets niet 'overnemen', maar dat gebeurt misschien
toch wel vaker dan je denkt. Je zet anderen aan het denken, brengt ze op (praktische)
ideeën of zet een nieuwe norm.
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Dit kan ook worden weergegeven met het beeld van ‘rimpelingen’ 11. Als je een
steentje in het water gooit, brengt dat een hele reeks rimpelingen in het water
voort. Elke rimpeling drijft weer een volgende aan. Naarmate de rimpelingen in de
verte verdwijnen, nemen ze wat af in kracht, maar dat neemt niet weg dat ze een
heel stuk verderop nog echt een verschil maken.
We kunnen effectiever en duurzamer handelen als we ons bevrijden van het idee
een ‘eenzame held’ te moeten zijn: Rome is niet in één dag gebouwd en ook niet
door één iemand.

Huis-, tuin en keuken-verduurzamen
Wil je verduurzamen in je dagelijks leven? Wil je af van het getwijfel waar te
beginnen? Doe dan deze leuke korte test van Mijn Verborgen Impact, dan kun je in
een paar minuten zien waar je de grootste klappers kunt maken. Andere
vertrekpunten zijn boekjes als:
•
•
•

Dit is een goede gids door Marieke Eyskoot (2020).
De kindereditie hiervan: Dit is een goed gidsje (2020).
Gewoon goed: jouw koopgids voor een mooiere wereld door Karen
Kammeraat (2019).

Het mag bij je passen
Sommige mensen reageren op de ernst van de klimaatcrisis door zich alleen nog
maar af te vragen ‘Wat heeft de wereld nu nodig?’ en vervolgens te proberen dat te
doen. Een voorbeeld is iemand die in zijn werk wil bijdragen aan de
energietransitie, maar nalaat zichzelf de vraag te stellen wat voor baan eigenlijk bij
hem past. Dit is een recept voor burn-out of andere psychische klachten. Het model
van ikigai (een Japanse term, die zoiets wil zeggen als ‘een zinvol leven’) kan

11

Irvin Yalom, Tegen de zon in kijken (2012).
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helpen om een dergelijke eenzijdigheid te voorkomen12. Je kunt jezelf (al dan niet
onder begeleiding van een coach of begeleider) de volgende vragen stellen:
1. Wat heeft de
wereld nodig?
2. Waar houd ik
van?
3. Waar ben ik
goed in?

De kunst is dan
om activiteiten
te ontplooien
die op het
snijvlak van
deze drie
vragen liggen.
De vierde vraag
Afbeelding 4.4:
Hulpmiddel
IKIGAI (Kaft van boek Ikigai,
Francesc Miralles en Héctor García, 2016)

is optioneel, en vooral van belang als je een groot deel van je week aan een
bepaalde missie wil besteden.
4.

Waar kan ik geld mee verdienen?

Per initiatief dat je overweegt, kun je onderzoeken aan welke van bovenstaande
criteria dit voldoet, en waar dit initiatief geplaatst kan worden in de onderstaande
afbeelding.

12

Francesc Miralles & Héctor Garcia, Ikigai (2016).
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De weg vinden: sociale kaart van de
klimaatbeweging
Het handelen volgens je groene waarden kan je een warm glow effect geven. En je
dus gelukkig doen voelen. Het is een misvatting dat duurzaam, planeet-positief
gedrag alleen maar ingewikkeld, moeilijk en duur is. Het is soms ook heel fijn en
inspirerend om samen met anderen te werken aan een groter doel. Hier zien enkele
milieuorganisaties om eens een kijkje te nemen.
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•

Verduurzamen in je dagelijks leven:
o Mijn Verborgen Impact
o Stichting klimaatgesprekken voor een E-course of workshopreeks

•

Focus op natuur en groen:
o Natuur en Milieu
o Natuurwerkdag
o Meer Bomen Nu
o Guerrilla Gardening
o Herenboeren
o Struikroven
o Wereld Natuur Fonds
o IVN Natuureducatie

•

Verduurzamen in je werk:
o Betekenisbaan
o Zorg voor klimaat
o Greenjobs

•

Focus op klimaatrechtvaardigheid:
o Milieudefensie
o Extinction Rebellion
o Greenpeace
o Stop Ecocide
o ClientEarth
o Avaaz

•

Per leeftijdsgroep:
o Jonge klimaatbeweging
o Fridays for future (jongeren)
o Grootouders voor het klimaat

•

Betrokkenheid bij de natuur vanuit een religieus kader:
o One Earth Sangha (boeddhistisch)
o Christian Climate Action
o Groene moslims

•

Focus op klimaatpsychologie en -sociologie:
o Stichting Klimaatpsychologie
o Klimaatpsychologie Alliantie
o Psychologists for future
o Social tippingpoint coalitie

Zoek op internet deze organisaties eens op. Wat spreekt je aan? Wat juist niet? Zie je
jezelf hier iets doen? Waar ben je goed in? Wat past bij jou? Zou je alleen actie willen
ondernemen of juist liever met een ‘klimaatje’? Wie zou het leuk vinden om het proces
samen aan te gaan?
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Behandeldoel 5. Oefen
compassie
Compassie of mededogen is het natuurlijke vermogen om je betrokken te voelen bij
pijn en lijden, met de wens om dit lijden in jezelf en anderen te verlichten en daarin
verantwoordelijkheid te nemen. Compassie is een basishouding, die je niet alleen als
therapeut wil toepassen, maar ook aan de cliënt wil meegeven. Vanuit deze

basishouding zijn de andere behandeldoelen veel beter haalbaar. Wanneer iemand
zonder zelfcompassie probeert om waardengestuurd te handelen, kan dit
averechts werken en verzanden in ‘ik moet beter mijn best doen!’ Ook het
verminderen van piekeren leidt zonder compassie al snel tot een nieuwe bron van
strengheid: ‘Wat stom van mezelf dat ik zo pieker!’
Als het goed is, zit compassie dan ook impliciet in de hele bejegening van de cliënt
en vormt dit een rode draad door alle gesprekken heen. Het kan echter fijn zijn om
ook nog enkele oefeningen of adviezen mee te geven, specifiek gericht op het
verder ontwikkelen hiervan.
Uitgangspunt is dat zelfcompassie en compassie met de ander hand in hand gaan:
met zachte ogen naar binnen kijken om met zachte ogen naar buiten te kijken.

(Zelf)compassie: een kwestie van (groen) doen
Oefeningen en voorbeelden van acties die compassie kunnen bevorderen (als ze bij
de cliënt passen natuurlijk) 13:

13

•

Een incheckmomentje: ‘time out, tune in’. Wat heb ik nu nodig? Na een
korte ademruimte kun je jezelf de vraag stellen wat je wensen of behoeftes
zijn en daar (korter of langer) ruimte voor maken.

•

Ontspannen en/ of op een prettige manier je zintuigen prikkelen.
Bijvoorbeeld:

Voor tips en handvatten voor het oefenen van zelfcompassie kan de cliënt bijvoorbeeld
terecht bij Compassie als sleutel tot geluk: Voorbij stress en zelfkritiek van Monique
Hulsbergen en Ernst Bohlmeijer (2015).
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o
o
o
o
o
o

Een voetbad nemen met aandacht voor de ervaring van je voeten.
Een massage.
Een thee-momentje voor jezelf nemen.
Een plezier ommetje maken in de natuur.
(Moes)tuinieren en je zintuigen prikkelen tijdens je activiteit.
Een keer met de hand afwassen met aandacht voor het sopje.

•

Om (praktische of emotionele) hulp vragen.

•

Je leefomgeving fijner maken.

•

Op een andere manier tijd, geld, aandacht en/of energie investeren in je
eigen welzijn.

Zelfspraak
Ook zelfspraak kan een belangrijk middel tot (zelf)compassie zijn. Iemand kan zich
bijvoorbeeld aanwennen om in bepaalde situaties één van de volgende zinnen
tegen zichzelf te zeggen:
•

Dit is een moment van… (in te vullen eco-emoties)

•

Eco-emoties horen nu bij het leven ten tijde van klimaatcrisis.

•

Ook andere mensen hebben wel eens last van…(eco-emoties /
klimaatstress)

•

Ik zal nog vaker last hebben van gevoelens van…(eco-emoties /
klimaatstress).

Zelfcompassie valt dan eigenlijk samen met het doel ‘omarm je gevoelens’ (zie deel
3 van deze toolkit).
Het is belangrijk dat de zin die iemand tegen zichzelf zegt ook klopt voor de cliënt
en dat deze inderdaad een gevoel van compassie oproept. Dit kun je testen tijdens
de sessie, door samen verschillende zinnen uit te proberen en als het ware te
‘proeven’. Het is ook belangrijk dat de zin bondig en simpel is geformuleerd (zodat
deze het gevoel en niet alleen het verstand aanspreekt) en dat deze pro-actief en
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niet defensief is (dus geen verweer tegen een zelf-kritische gedachte, maar een op
zichzelf staand statement).
Compassievolle zelfspraak kan ook om vragen in plaats van stellingen gaan.
Bijvoorbeeld:
•

Wat heb ik nu nodig?

•

Wat voel ik? Wat heeft dit gevoel me te zeggen?

•

Hoe kan ik nu zo goed mogelijk voor mijzelf (en de natuur) zorgen, al is het
maar voor een minuut?

Of over een ander:
•

Wat zou X nu voelen?

•

Wat zou X nu nodig hebben?

In dat geval is het stellen van de vraag belangrijker dan het beantwoorden. Met het
stellen van de vraag, toon je oprechte nieuwsgierigheid en dat is op zichzelf al een
vorm van compassie. Mocht je het antwoord op de vraag niet weten en dat
geduldig kunnen verdragen, dan toon je bovendien geduld, óók een belangrijke
vorm van compassie.
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Tot slot
Zoals wij al benoemden bij het woord vooraf: wij weten bijna zeker dat we het niet
weten…. Daarom is verdere ontwikkeling van het vakgebied klimaatpsychologie
gewenst. We sluiten hiermee aan bij de WHO, die in juni 2022 in deze beleidsnota
het belang van aandacht voor de relatie tussen mentale gezondheid en de
klimaatcrisis onderstreept en bepleit dat klimaat geïntegreerd wordt in
programma’s voor mentale gezondheid.
We zijn vast iets vergeten en we hebben misschien keuzes gemaakt, waarover nog
een dialoog te voeren is. Gelukkig zijn we imperfect toch een heel eind gekomen.
Dank voor het lezen! Ook dank aan alle lezers, meedenkers en feedbackgevers die
in de loop van het proces betrokken zijn geweest.
Veel succes, behandelaar, met het bieden van een open ruimte voor de belevingen
rond dit belangrijke onderwerp. Wij hebben deze toolkit met veel plezier en
vreugde geschreven. De gehele toolkit is te downloaden op
www.klimaatpsychologie.com/eco-emoties. Deel hem gerust met een collega of
een klimaatje.

Groene groet,

Christof Abspoel - Iris Weijman – Marieke Siepert –
Sara Helmink
Stichting Klimaatpsychologie
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Wil je meer weten over
de behandeling van
klimaatgerelateerde
klachten of over
klimaatpsychologie in de
behandelkamer?
Lees dan verder in deel 1,
2 of 3 van deze toolkit op:
www.klimaatpsychologie.
com/eco-emoties
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