
Omgaan met tegenslag: een aantal tips  
 

 
 
Omgaan met tegenslag is niet evident. Het kan ieder van ons overkomen: een crisis in 
je omgeving, een ongeluk, ziekte, overlijden, echtscheiding, enz. Hieronder een 
aantal tactieken om beter met moeilijke periodes in je leven om te gaan. 
 

1. VERZET JE GEDACHTEN 
Wil je omgaan met tegenslagen? Pieker dan niet de hele dag over mogelijke 
oplossingen voor je problemen. Het is veel beter afleiding te zoeken. Dat 
verzet je gedachten. Ga lekker fietsen of wandelen. Bel een goede vriend of 
maak een kruiswoordraadsel, bak je favoriete taart enz. Zo kom je even 
helemaal los van je tegenspoed. 

 
2. TOON JE EMOTIES 

Heb je het gevoel dat er dingen zijn die je tegenzitten en voel je je hierdoor 
beroerd, uit dan je emoties en blijf er niet over piekeren.  Je voelt je dan vaak 
nog slechter en denkt steeds negatiever. Toon je emoties. Het is geen teken 
van zwakte indien je dat doet. Zoek contact met je dierbaren en praat over wat 



je dwarszit. Word gerust boos, huil of schreeuw. Je tegenspoed verdwijnt niet, 
maar het geeft wel weer lucht. 

 
3. MAAK TIJD VOOR WAT JE GRAAG DOET 

Om je emotionele veerkracht  te versterken , maak je best tijd voor wat je 
graag doet. Als je je positief voelt, dan kijk je naar stress als een uitdaging en 
niet als een bedreiging. Als je goed wilt presteren op het werk, dan moet je 
ook tijd nemen om daarbuiten te ontspannen. 
 

4. REGEL JE ADEMHALING!   
Door oefeningen gericht op onze ademhaling en hartslag, kunnen we stress en 
angst verminderen.  Mensen die dit bewust oefenen, voelen zich na een tijdje 
gezonder, minder gestresseerd, dicht bij zichzelf en rustiger. 
Ademhalingsoefening: adem 4 tellen in. Houd vervolgens 7 tellen je adem in en 
adem 8 tellen uit. Herhaal dit maximaal 5 maal.   

 
5. BEWEEG VOLDOENDE 

Gezond leven? Beperk stilzitten en beweeg. In een gezonde bewegingsmix 
wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de 
bewegingsdriehoek je heel helder weer.: https://youtu.be/sYfkAqQRJUQ 

 
6. EET GEZOND 

Wat eet je het best en hoe doe je dat? Het Vlaams Instituut Gezond Leven 
verzamelde alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat 
krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek. 
Meer info: https://youtu.be/DpRuQsGr6aY 

 
7. BLIJF IN CONTACT   

Bij tegenslag hebben we nood aan verbondenheid. Extra sociale steun is 
belangrijk indien dingen je tegenzitten. Hou dus contact met vrienden, familie, 
collega’s. Durf ook praten over wat deze situatie met je doet, want het delen 
van emoties helpt en verbindt ons.    
 

8. NIET HELPENDE GEDACHTEN  
Sommige gedachten helpen je om goed te presteren, andere gedachten doen 
dat niet. Niet-helpende gedachten komen vaak onbewust en automatisch in je 
op en geven negatieve gevoelens. Schrijf ze op en daag ze uit. Daag deze niet-
helpende gedachten uit en vervang ze door helpende. Oefen om niet helpende 
gedachten om te zetten naar helpende gedachten. 

https://youtu.be/sYfkAqQRJUQ


 
9. RICHT JE FOCUS OP HET HIER EN HET NU 

Zeker, tegenslagen zijn nooit prettig. Je voelt je ellendig. Maar wat heeft het 
voor zin om er eindeloos in te blijven hangen? Dat geeft je een naar gevoel, 
maakt je somber en kan zelfs een depressie in de hand werken. Doe dat niet. 
Sluit het af. Of je nu ontslagen bent, je relatie op de klippen is gelopen of een 
ouder is overleden. Zet een streep onder het verleden. Ga niet eindeloos zitten 
piekeren. Zet de volgende stap in je leven. Je kunt het en gun het jezelf ook. 
 

Online trainingstool MyMindScan 
Wil je weten hoe het zit met je mentale fitheid of wil je deze verbeteren? Doe 

de test. 

De online tool MyMindScan brengt de mentale gezondheid van medewerkers 

in kaart en volgt deze op een systematische manier op. Bovendien kunnen 

medewerkers hun brein scherp houden met online oefeningen ter versterking 

van hun mentaal -cognitieve vaardigheden of kunnen ze beroep doen op 

online coachingsgesprekken met een erkend mental coach of psycholoog. 

 

. 


