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Introductie



https://www.menti.com/rxqosg5o6g

Waaraan denk je 
bij het woord 
‘veerkracht’? 

Introductie



Jezelf opladen - Veerkrachtsessies



Sessie 2
Check-in
‘Flows’ uit de Compassion-Focused Therapy
Beweging
Tools
Check-out

Sessie 1 
Check-in
Energizers
Coping
Beweging
Mindset
Check-out

Overzicht



Het doel van deze sessies is om je veerkracht te vergroten.

Inspiratie hiervoor is te vinden bij: 
- ervaringen van medestudenten
- psychologische inzicht met betrekking tot veerkracht

Je gaat dus enkele handvaten krijgen en inspiratie opdoen bij 
medestudenten

Sleutel: eigen actieve inzet!

Doel van deze sessies



Check-in

Wie ben je?
(naam + studierichting)

Waarom ben je hier?



Opwarming

Schrijf in werkwoorden op wat je vandaag gedaan hebt. 

Verdeel de werkwoorden onder: 
energieGEVERS (+) en energieVRETERS (-)



Structuuractiviteiten
Aanpak-activiteiten

Waarde-aangepast gedrag
Ontspannende/Leuke activiteiten 

EnergieVRETERSEnergieGEVERS



Inspiratie vanuit copingkwadrant 



Hoe ga jij om met huidige stress/ moeilijkheden? 



Beweegpauze

Introductie (link met coping)
Lichamelijke onrust → lichamelijke afleiding 
Begeleide opwarming



Youtube: 
“Developing A Growth Mindset” 
by ClickView

Inspiratie vanuit 
de theorie rond Mindset



Voorbeelden

‘Het is nu eenmaal wat het is’

‘Ik ben goed in iets of ik ben niet goed in iets’

‘Waarom proberen als ik toch weet dat ik er niet goed in ben’

‘Ik vind feedback een persoonlijke aanval’

‘Ik geef op wanneer ik gefrustreerd ben’

‘Dat is gewoon hoe ik ben, dat kan ik niet veranderen’



Voorbeelden

‘Ik zie uitdagingen als een leeropportuniteit’

‘Het is nooit te laat om te leren’

‘Zolang ik mijn best maar doe, komt het goed’

‘Ik apprecieer constructieve kritiek’

‘Ik kan het NOG niet’

‘Ik beschouw mezelf als een levenslange leerling’



Opdracht volgende week

Registreer voor deze week dagelijks jouw mindset
en wat je hebt gedaan van beweging. 

Schrijf zeker voorbeelden op en dan bespreken we
het volgende week. Je moet niets aanpassen aan je mindset
of bewegingsgewoontes, gewoon registreren/bewust zijn.

Denk eens na hoe je dit kan inplannen (koppelen aan een routine, 
op het einde van de dag, herinnering stellen, …)



Hoe je veerkracht vergroten?

Energiegevers zijn te vinden in: 

• Structuuractiviteiten

• Aanpakactiviteiten

• Waarde-aangepast gedrag 

• Ontspannende/Leuke activiteiten

Samenvattend



Omgaan met moeilijkheden kan via verschillende wegen:

• Afleiden

• Ruimte maken

• Samen met anderen of alleen

Hoe je veerkracht vergroten?
Samenvattend



Beweging kan helpen bij lichamelijke onrust

Growth mindset versterkt veerkracht

Hoe je veerkracht vergroten?
Samenvattend



Jezelf opladen - Veerkrachtsessies
Sessie 2



Overzicht

Sessie 2
Check-in
‘Flows’ uit de Compassion-Focused Therapy
Beweging
Tools
Check-out

Sessie 1 
Check-in
Energizers
Coping
Beweging
Mindset
Check-out



Wat heb jij de afgelopen 
week gemerkt qua mindset?

Check-in



Growth mindset
• Basishouding van nieuwsgierigheid

• Zin om als persoon te groeien

• Geloof dat je door inzet en volharding vooruitgang kan maken. 

• Het beschouwen van uitdagingen als een avontuur

• Je kan leren van fouten, obstakels overwinnen kan je sterker maken

Kernpunten filmpje



Fixed mindset
• Angst en negatieve gedachten staan in de weg om te 

kunnen groeien als persoon

• Staat ook in de weg om te shiften naar een growth mindset.

Kernpunten filmpje



Wat heb jij afgelopen week gemerkt qua beweging?
Is er een verband tussen je mindset en hoeveel je bewoog? 

Even bewegen: Bureau strength 
Strechting 

Beweging 



1. Jezelf → Ander

2. Ander → Jou

3. Jou → Jezelf

De drie flows van
Compassion-Focused Therapy





Zoek een moment dat je content was van jezelf
wanneer je iets gedaan had voor een ander

Zoek een moment dat je je gedragen hebt gevoeld
door een ander

Filmpje





1. Maak het persoonlijk: onderdruk je emoties niet

2. Wees comfortabel met kwetsbaarheid: 
laat mensen jouw imperfecties zien

3. Onthoud dat je mens bent: we maken er
allemaal wel eens een zootje van 

6 manieren om tot zelfcompassie
te komen



4. Herschrijf negatieve scripts: zeg iets positief tegen jezelf

5. Stop de worst-case-scenario trein:
focus op de realiteit wat nu aan het gebeuren is

6. Stel jezelf gerust: doe iets wat je leuk vindt
Zoek een moment waarop je precies jezelf kon dragen
(dat je contact had met jezelf)

6 manieren om tot zelfcompassie
te komen



Wil jij zelf jouw monsters ontdekken die jou
belemmeren om tot zelfcompassie te komen?

piekertraining en/of vaardig leven

https://www.vaardigleven.be/

Tip!

https://www.vaardigleven.be/


Aanrader om op het einde van de dag jezelf af te vragen:

1. Wat heb ik vandaag gedaan dat maakt dat ik
over mezelf tevreden kan zijn?

2. Wat heeft iemand anders gedaan waarover ik
tevreden of dankbaar kan zijn?

3. Wat heb ik vandaag nog meer opgemerkt
waarmee ik tevreden kan zijn?

Oefening!



Hoe je veerkracht vergroten?

Energiegevers zijn te vinden in: 

• Structuuractiviteiten

• Aanpakactiviteiten

• Waarde-aangepast gedrag 

• Ontspannende/Leuke activiteiten

Samenvattend



Omgaan met moeilijkheden kan via verschillende wegen:

• Afleiden

• Ruimte maken

• Samen met anderen of alleen

Hoe je veerkracht vergroten?
Samenvattend



Beweging kan helpen bij lichamelijke onrust

Growth mindset versterkt veerkracht

Hoe je veerkracht vergroten?
Samenvattend



Samenvattend
Hoe je veerkracht vergroten?

Growth mindset hanteren 

Meer zelfcompassie → meer veerkracht 

Focus op positieve dingen (oefening einde van de dag)



https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/mentale-gezondheid/psy/aanbod

Ons aanbod

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/mentale-gezondheid/psy/aanbod


Check out

Hoe waren deze sessies voor jullie?

Ga je met iets aan de slag? 



Zou je via de link jouw evaluatie willen geven?

https://forms.gle/wYkxuSvvUmKKtw9KA

Dankjewel voor de interactieve sessies! 

Evaluatieformulier

https://forms.gle/wYkxuSvvUmKKtw9KA


Hoe was het voor jullie?

Wat nemen jullie mee?

Afsluiting



Vragen?
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