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Heb jij last van een chronische ziekte of pijn 
en wil je ook een lichter leven? 

Met de opdrachten in dit werkboek helpen
 we je een stuk op weg. Succes!

Lichter leven
Werkboek



Introductie
WAT IS LICHTER LEVEN?

Minder zorgen en
piekergedachten

Meer rust in je
hoofd

Meer tijd voor
leuke dingen

Meer energie

Het resultaat van
loslaten: 

 

 

 

 

 

Iedereen verstaat iets anders onder
lichter leven. Dat kan zijn: loslaten,
ontspannen, 'zijn met wat er is' of
accepteren. 

In het kort: de ballast kwijtraken.

Maar wat is 'lichter leven' voor ons?

Wij verstaan eronder: 

Stoppen met vechten tegen datgene
wat je niet kunt veranderen.



Deel 1 DE IMPACT VAN JE ZIEKTE OF PIJN
IM
PA
CT

Op welke levensgebieden heeft jouw ziekte of pijn impact?

Gezin

Relatie

Vrije tijd

Sociaal

Werk

Weinig AltijdRedelijk Veel

Sociaal: baal je van de vermoeidheid of moet je vaak afzeggen,
eigen eten meenemen, vroeger weggaan op feestjes?
Relatie: is het lastig om duidelijk aan te geven dat iets niet gaat,
zonder ruzie of zonder jezelf weg te cijferen?
Werk: is het moeilijk om een goede werk-privé-balans te vinden en
behouden?

Elda: 'Jarenlang kon ik niet de moeder zijn die ik wilde zijn. Er was een
tijd dat ik vaak ziek was door de Crohn. Als mijn man dan thuiskwam

met de kinderen liepen ze automatisch naar de slaapkamer omdat ze al
verwachtten dat ik daar zou zijn. Daar voelde ik me schuldig over: 

ik voelde me falen als moeder.'
 

Andere voorbeelden:
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Kies nu drie levensgebieden en schrijf op hoe die impact zich uit bij
jou. Op welke manieren heeft je ziekte invloed op je dagelijks leven?

En hoe is dat voor je?

Deel 2
HOE UIT ZICH DAT?



Wie een lichter leven wil, moet zich ontdoen van ballast. Die ballast
komt meestal in de vorm van verzet. Verzet tegen dat wat niet fijn is.

Daarnaast heeft een lichter leven ook te maken met 'een grote
schoonmaak' door je leven: kiezen voor mensen en activiteiten die je

energie geven, en de energieslurpers uit je leven verwijderen. 
 Daarover vertellen we meer in deel 6.

 
Laten we eerst kijken naar verzet. Verzet kan veel vormen aannemen:

van afleiding zoeken en piekeren tot blijven hangen in boosheid.

Deel 3
VERZET

Tessa: 'Ik beuk vooral door als ik pijn heb. Ik vind dat ik van
alles moet kunnen. En ik denk ook dat het kan. Maar dan later
komt de klap. Ik ben er in het begin van de pijn overspannen

van geraakt. Omdat ik maar door bleef gaan ondanks mijn
beperking.'

Elda: 'Bij mij gaat soms nog de piekermachine aan. Ik ga het
als het ware proberen te controleren met mijn brein:

misschien moet ik dit doen om het beter te maken, misschien
had ik beter…'



Deel 4
HOE Z JOUW VERZET ERUIT EN WAT

KOS

In zelfmedelijden zwelgen

Mogen dromen en daarnaar
leven

Piekeren, overdenken

Energie

Keihard werken, jezelf uitputten

Verbinding met anderen

Afleiding: Netflix, social media

Rust in je hoofd, rust in je lijf

Snoepen, snacken, alcohol

Plezier hebben

Welke dingen doe jij?

Wat kost je dat?

Hoe ziet jouw verzet eruit en wat kost het je?



2 En wat zou het je kunnen opleveren als je het staakt?

Werk nu het onderste deel van de vorige pagina uitgebreider uit.  

Deel 5
UITWERKING

1 Wat kost het je om in het verzet te blijven hangen?
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Deel 6
Geef jezelf nu de ruimte om te bedenken wat je echt belangrijk vindt,

en waarvoor je de komende tijd echt wilt gaan. Wat zijn jouw
kernwaarden? Wat wil je prioriteit geven? En elke mensen en

activiteiten geven je energie?

WAT VIND JE ECHT BELANGRIJK?



Deel 7

Op de inademing span je bewust je spieren aan, en op de
uitademing laat je dit helemaal los

Maak vuisten op een inademing, en ontspan je vingers als
je weer uitblaast

Trek je schouders helemaal omhoog naar je oren op de
inademing en laat ze zakken op de uitademing

Zo kun je je hele lichaam doorscannen, zo lang je wilt

Oefening 1: Fysiek loslaten
In deze oefening span je we bewust je spieren aan, zodat je

daarna bewust de spanning weer los kunt laten. Hopelijk kun
je dat gevoel van loslaten daarna makkelijker toepassen.

 
Deze praktische oefening hoeft je maar 5 minuten te kosten
en kun je op ieder moment doen, waar jij maar wilt (zelfs in

de rij bij de supermarkt). 
 

Je weet nu wat jouw verzet tegen je ziekte of pijn je kost, én wat het je
oplevert om het te staken. Ben je er klaar voor om de zwaarte echt los

te laten? Daarvoor geven we je hier een paar praktische oefeningen om
aan de slag te gaan richting jouw lichtere leven. 

AAN DE SLAG!

Oefening 2: Observe, Breathe, Allow (OBA)
In bijlage 1 vind je de OBA-oefening, die je helpt om bij jouw
verzet te komen. Je leert hoe je het er vervolgens kunt laten

zijn, zodat je de strijd kunt staken. 



Voor ons is acceptatie een onderdeel van Lichter leven. Maar hoe
accepteren wij onze ziekte en pijn? We geven je onze tips.

TIPS VOOR 
ACCEPTATIE

ELDA

Ik ben zo lang op zoek geweest naar een oplossing voor mijn pijn. Ik
bleef maar zoeken en het kostte zo veel energie. Toen besloot ik dat ik

het wilde accepteren. Maar daar worstelde ik mee. Want diep van
binnen had ik het gevoel dat er een oplossing moest zijn. Wie weet was

er ergens op de wereld een behandelaar die me kon helpen. En die 1
procent of minder kans hield me weg van acceptatie. 

 
Toen heb ik hulp gekregen van een coach die me leerde om mijn pijn in

het hier en nu te accepteren. Wat er volgende maand of volgend jaar
gebeurt koppel ik daar helemaal los van. Iedere dag als ik opsta weet ik

dat ik pijn heb, en dat ik daardoor beperkt word. En dat kan ik
accepteren. 

TESSA

Besef dat je ook gewoon mag balen van je ziekte. Soms geef ik mezelf
toestemming om een paar minuten flink boos of verdrietig te zijn, en

het daarna los te laten. Dat geeft al verlichting.
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Dit werkboek is gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy
(ACT), een evidence based methode die wij allebei in onze coaching

toepassen. Wil je hier meer over weten? Dan hebben we nog drie tips
om er verder mee aan de slag te gaan. 

TIPS OM VERDER TE GAAN

'De Valstrik van het geluk' is het
zelfhulpboek van Russ Harris, de

grondlegger van ACT. 

DIezelfde Russ Harris heeft ook een
filmpje gemaakt dat heet 'The struggle

switch'. Dit filmpje geeft inzicht over het
vechten tegen je ziekte of pijn, of

gevoelens.
 

Natuurlijk ben je ook van harte welkom
om bij een van ons een coachtraject te

volgen, waarin we ACT helemaal op jouw
proces toepassen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCp1l16GCXI


Pijncoach Tessa Bensch kreeg 6 jaar geleden zelf

chronische pijn. Sindsdien werkt ze op het speelveld tussen

lichaam en geest en activeert ze mensen om beter om te

gaan met hun pijn.

Mindfulmotionstudio.nl/events/training-lichter-leven

Als senior life coach helpt Elda Dorren IBD’ers krachtiger in het leven staan. Dat

doet ze door middel van evidence based methoden zoals ACT. Zelf heeft ze meer

dan 20 jaar de diagnose Crohn. - Eldadorren.nl/lichterleven

Elda en Tessa hebben elkaar leren kennen via hun eerste coachopleiding. De

verbinding was meteen gelegd omdat zij allebei als missie hebben om mensen met

een chronische ziekte of pijn te helpen op weg naar een betekenisvol leven. 

Over
DE AUTEURS

WIL JE MEER STAPPEN
OP WEG ZETTEN NAAR
EEN LICHTER LEVEN?

Op vrijdag 4 november 2022

geven wij een online training

'Lichter Leven'. Laat het ons

weten als je erbij wilt zijn! 

https://mindfulmotionstudio.nl/events/training-lichter-leven
https://www.eldadorren.nl/lichterleven


Bijlage 1
OBSERVE, BREATHE, ALLOW

Hoe ziet het eruit? Als je er een lijn omheen trekt, welke vorm heeft het
dan? 
Waar zit het precies, en waar is het gevoel het sterkst? 
Wat voor substantie heeft het: is het hard, zacht, beweegt het? 
En wat voor kleur heeft het?

Ga comfortabel zitten of liggen en sluit je ogen. Zoom in op het gedeelte van
je lichaam waar het gevoel van weerstand, pijn, emotie of angst het meest
intens is. Observeer dat gevoel. 

Wanneer er gedachten bij je opkomen, laat je ze komen en gaan, en richt je je
weer op je gevoel. Terwijl je het gevoel observeert, ga je er met je adem
naartoe. Stel je voor dat je er met je adem in en omheen gaat. Door ernaartoe,
erin en eromheen te ademen geef je het ruimte. Hoe je het gevoel, de pijn,
weerstand, emotie of angst ook ervaart: adem erin, eromheen, erdoorheen en
open je ervoor.

Laat het gevoel er gewoon zijn. Ook al is het niet leuk, je staat het toe. Je
observeert het, ademt erin, erdoorheen en je doet er niets mee, behalve dat je
het er laat zijn.  Misschien krijg je de neiging om ermee in gevecht te gaan.
Erken dat dan gewoon, zonder ernaar te handelen. Je observeert het gevoel
simpelweg en je ademt erdoorheen. Het doel is om het er te laten zijn, niet
om het te veranderen.

Kom rustig weer terug en open je ogen. Hoe was dit voor je?

Tip: je kunt deze tekst inspreken op je telefoon, en daarna beluisteren voor
optimaal resultaat.



Observaties


