
LOGIE

Aangeleerd Optimisme

Optimisme beschermt tegen negatieve stress en tegen depressie. Optimisten leven langer en hebben 

gezondere gewoontes en meer positieve emoties. 

Ze steken hun kop niet in het zand, zoals je misschien zou denken. Integendeel: mensen die ietwat 

onrealistisch positief over de toekomst denken, merken mogelijke problemen sneller op en 

anticiperen actiever op moeilijkheden. De positieve illusie dat ze invloed hebben op hun leven en hun 

toekomst, zorgt voor meer daadkracht en meer doorzettingsvermogen bij negatieve gebeurtenissen.

En het goede nieuws is: je kan het leren. 

Hoe dan? Door je automatische gedachten en houdingen te bestuderen en in de gaten te houden, en 

pessimistische verklaringen tegen te spreken: door te herkaderen dus. 

Deze stappen kan je volgen om een probleem of een ervaring te herkaderen:

(je kan dit alleen doen, al schrijvend, of in gesprek met een waardevolle ander)

1. Wat zijn de feiten? Wat zijn de rechttoe rechtaan objectieve feiten in deze situatie? Bijvoorbeeld: 

wie, wat, wanneer, waar?

2. Wat zijn mijn overtuigingen en gedachten over deze situatie? Bijvoorbeeld: waarom gebeurde 

dit? Wat zal het de volgende gebeurtenis zijn die hieruit voortkomt? Wie had welke invloed in/op 

deze situatie?

3. Hoe voel ik mij als ik deze gedachten denk? Welk effect hebben deze overtuigingen op mijn 

gevoelens en op mijn gedrag? Bijvoorbeeld: teleurgesteld, hulpeloos, zwaarmoedig,...

4. Hoe zou ik mij willen voelen? Bijvoorbeeld: hoopvol, daadkrachtig, kalm,...

5. Welke overtuigingen of gedachten zouden mij helpen om dat gevoel te creëren? Bijvoorbeeld: 

hoe kan ik anders naar de situatie kijken? Hoe kan ik het omdenken? Welke overtuiging zou ik 

graag willen hebben?

6. En als uitsmijter: welke (kleine) actie kan ik nu stellen, die mij het gevoel geeft waar ik naar ik 

verlang? Welke kleine handeling zou de door mij gewenste overtuiging versterken?

Bron: onderzoek door Seligman (1998), Carver and Scheier (2009), Taylor (2009) en het boek 'Self-
Coaching 101 van Brooke Castillo (2008)
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