
 

Le s 15: Onaangename Emoties –  Ve rdrie t –  D e  rol  va n ge da chte n  

1. ‘Tijd heelt de wonden’, geldt slechts ten dele bij verlies en afscheid. 
Wanneer een verlies niet goed verwerkt is, kan het nog lang onderhuids 
doorwoekeren. (p.62) 

2. Verwerking doen we vooral met het emotionele systeem, de rol van de 
gedachten is in principe secundair. (p.63) 
 
3. Als je het verdriet toelaat, ben je het verlies aan het verwerken. De 
gedachten cirkelen daar als het ware omheen. (p.63) 
 
4. Toch is hun rol veel belangrijker dan je vanuit de theorie zou verwachten. 
Dit heeft verschillende redenen. (p.63) 

5. Gedachten zijn zelf ook in staat om emoties op te roepen. (p.63) 
 
6. Zo kunnen we na een verlies bedenken hoe erg dit is en hoe graag we 
gewild zouden hebben dat het anders was. Met dergelijke gedachten 
onderhouden of intensiveren we het verdriet. (p.63) 
 
7. Een andere reden is dat we vaak liever in zee gaan met onze gedachten 
dan ons gevoel. Verdriet is immers geen prettige gewaarwording. (p.63) 

8. De gedachten kunnen besluiten dat we het beste dit gevoel kunnen 
negeren of wegdrukken. Dan is er echter van verwerking geen sprake 
meer…. De emotie wil gevoeld worden, maar de gedachten besluiten anders 
en houden de natuurlijke loop der dingen tegen. (p.63) 
 
9. Gelukkig zijn we ook in staat om met onze gedachte dit proces te doorzien. 
(p.63) 
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