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Mentaal en emotioneel in balans blijven 

 

Wat kan je doen om jezelf te behoeden voor verveling, doemdenken, paniek, uitzichtloosheid…? 

Hier zijn een paar dingen die je kunnen helpen om de vaste grond onder de voeten niet kwijt te 

geraken. 

Bij Holstee vond ik volgende inspiratie: 

- Dankbaarheid beoefenen 

- Elkaar steunen 

- In beweging blijven, zowel fysiek als mentaal  

- Meditatie 

 

Een vriend stuurde me deze adviezen die hij kreeg van zijn werkgever: 

1) Loop niet weg van je gevoelens. Sta stil bij wat je denkt, voelt, doet. Het is helemaal OK om je 

angstig te voelen, onzeker te zijn … 

 

2) Sta stil bij je gedachten. Is wat je denkt de realiteit of gaat het om een gekleurde interpretatie 

van de werkelijkheid? 

 

3) Baseer je op feiten uit betrouwbare bronnen. Maar beperk de overvloed aan informatie. Één 

keer per dag het nieuws zien of je informeren is voldoende. 

 

4) Zoek afleiding: lees een goed ontspannend boek, bekijk een mooie film, speel 

gezelschapsspelletjes (live met huisgenoten of online met je vrienden) … En ja, je mag gerust 

lachen met die mopjes en grappige filmpjes die je via sociale media krijgt.  

 

5) Zorg ervoor dat je niet alleen maar over “de coronacrisis” praat.  

 

6) Je hebt geen controle over de verdere impact van het virus, of over wie wel of niet ziek wordt. 

Focus op de dingen waarover je wel controle hebt. 

 

7) Ook al lijkt het alsof de wereld stilstaat, blijf doen. Zorg ervoor dat jouw wereld niet stilstaat. 

Zorg voor routine en structuur in je dagen. Zorg voor voldoende ontspannende en 

rustgevende activiteiten. Lezen, knutselen, koken, bellen, dansen, muziek maken, … 

 

8) Zo blijf je ook verbonden, zonder fysiek contact. Gebruik de technologie om met je dierbaren 

in contact te blijven. Inspireer elkaar. Help elkaar. Steun elkaar.  

 

9) Zolang de overheid het toelaat: ga naar buiten! 

(gebaseerd op ZNA tips) 

 

https://www.holstee.com/blogs/mindful-matter/staying-grounded-in-uncertain-times
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Bij het Greater Good Science Center raden ze aan om je dagelijks volgende 

“quarantaine” vragen te stellen: 

1) Waarvoor ben ik vandaag dankbaar? Daarvoor geven ze alvast een tip: “Vergeet ondertussen 

niet dat als je veilig in je huis kan blijven je een groot privilege geniet. Sommigen onder ons 

gaan werken omdat ze essentieel zijn voor onze gezondheidszorg, onze bevoorrading, … Laat ons 

daarom zeker onze dankbaarheid naar die al mensen sturen.” 

2) Met wie maak ik vandaag contact? Wie bel ik vandaag op om te horen hoe het gaat? 

3) Welke verwachtingen laat ik vandaag los? 

4) Hoe zorg ik ervoor dat ik vandaag buiten kom? 

5) Hoe zorg ik er vandaag voor dat ik mijn lichaam beweging geef? 

6) Welke mooie dingen creëer, cultiveer of nodig ik vandaag uit? 

 

Hoe omgaan met angst in tijden van corona (en anders ook)?: een inspirerende tekst van Ineke Van 

Lint. 

 

 

En wat kunnen we leren uit deze situatie? 

https://www.demorgen.be/meningen/onze-maatschappij-is-in-de-greep-van-een-verhaal-over-een-

virus-maar-op-welke-feiten-is-dat-verhaal-gebaseerd~bde304bc/ 

https://www.demorgen.be/leven-liefde/mindfulnesspsychiater-edel-maex-in-een-crisis-ontstaan-

nieuwe-mogelijkheden~b8e702cb/ 

 

 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/six_daily_questions_to_ask_yourself_in_quarantine
https://enthousiasme.info/nl/informatie/blog/?blog=68
https://www.demorgen.be/meningen/onze-maatschappij-is-in-de-greep-van-een-verhaal-over-een-virus-maar-op-welke-feiten-is-dat-verhaal-gebaseerd~bde304bc/
https://www.demorgen.be/meningen/onze-maatschappij-is-in-de-greep-van-een-verhaal-over-een-virus-maar-op-welke-feiten-is-dat-verhaal-gebaseerd~bde304bc/
https://www.demorgen.be/leven-liefde/mindfulnesspsychiater-edel-maex-in-een-crisis-ontstaan-nieuwe-mogelijkheden~b8e702cb/
https://www.demorgen.be/leven-liefde/mindfulnesspsychiater-edel-maex-in-een-crisis-ontstaan-nieuwe-mogelijkheden~b8e702cb/

