
Er veranderde veel sinds corona opdook.

Heel wat regels blijven veranderen en vaak lijkt alles onzeker. Het is normaal als je

het daar moeilijk mee hebt.

Hoe kan ik beter met de onzekerheid omgaan?
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(12-16) Hoe ga jij om met stress en tegenslagen? Test je

veerkracht!

NOKNOK.BE 

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

11-24 jaar

IK HEB MOEITE MET ALLE ONZEKERHEID. WAT KAN IK

DOEN?

Wees vriendelijk voor jezelf. Erken dat het normaal is om meer gestresseerd

te zijn in deze tijden.

•

Denk na over dingen die je vroeger deed, die goed gingen en alle dingen

waar je goed in bent.

•

Probeer nieuwe dingen te doen. Welke nieuwe dingen ontdekte je als sinds

corona opdook? Welke nieuwe dingen deed je de laatste tijd?

•

Probeer niet te veel nieuws te kijken als je daar meer stress van krijgt.•

Schrijf op wat je onzeker maakt. Bekijk dit van veraf, alsof je er een boek

over aan het lezen bent.

•

Probeer 'catastrofedenken' (denken dat alles gaat kapotgaan, verloren gaan,

dat de wereld vergaat,…) te herkennen en te vermijden.

•

Probeer te herkennen wanneer je aan het piekeren (lastige gedachten die

blijven hangen) bent en probeer dit aan te pakken.

•

Bekijk het vanuit het standpunt van een vriend. Als die op bezoek zou komen,

wat zou die hier dan over zeggen?

•

Zorg goed voor jezelf: door gezond te eten, voldoende te bewegen en

genoeg te ontspannen.

•

Concentreer je op de dingen die je wel kan controleren. Bv. je kamer

opruimen, aan je computer knutselen, planten verzorgen of iets anders dat je

leuk vindt.

•

Plan activiteiten in op specifieke tijdstippen die je kunnen ontspannen.•

Isoleer jezelf niet. Blijf niet alleen. Probeer meer dan anders nog contact te

maken met je vrienden, familie of klasgenoten.

•

Maak wat avonturen in je verbeelding: een trip in de bergen, een reis naar

een eiland, een avontuur op zee, … Je hebt hier controle over en dromen

mag!

•

Maak een lijstje met dingen die je wil doen in de toekomst. Maak plannen,

ook als het vage plannen zijn of wat onrealistisch. Daar kan je dan naar

uitkijken als je het even niet meer zitten.

•

PRAAT EROVER

Chat met CLB

Ma/di/do: 17-21u. Wo: 14-21u.
Schoolvakanties: ma/di/wo/do:
14-21u. Een chatgesprek is
anoniem.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.noknok.be/dashboard/mijn-veerkracht
tel:102
https://www.watwat.be/down/ik-kan-niet-stoppen-met-piekeren-wat-nu
https://www.clbchat.be/
https://awel.be/forum



