
De houthakker
Beweging:  Beweging:  

Ga rechtop staan met je voeten uit elkaar. Draai je bovenlichaam rustig van links naar Ga rechtop staan met je voeten uit elkaar. Draai je bovenlichaam rustig van links naar 

rechts. Hou je armen ontspannen zodat ze zacht meebewegen met je romp. Sluit je ogen rechts. Hou je armen ontspannen zodat ze zacht meebewegen met je romp. Sluit je ogen 

(hou ze open indien je dit leuker vindt) en denk na over wat jij graag weg zou wassen(hou ze open indien je dit leuker vindt) en denk na over wat jij graag weg zou wassen

(= mooi maken, laten verdwijnen) uit je lichaam. Dit kan bv. zijn: angst, boosheid, (= mooi maken, laten verdwijnen) uit je lichaam. Dit kan bv. zijn: angst, boosheid, 

moeilijke gevoelens, zorgen, ... Beeld je in dat je die dingen wegwast helemaal naar moeilijke gevoelens, zorgen, ... Beeld je in dat je die dingen wegwast helemaal naar 

de grond. STOP. Kom daarna terug mooi rechtop staan, helemaal stil. Voel je wat de de grond. STOP. Kom daarna terug mooi rechtop staan, helemaal stil. Voel je wat de 

oefening met je deed?oefening met je deed?

Drogen: tik zachtjes met je vingers op je hoofd, voorhoofd, wangen, borst, armen, buik, Drogen: tik zachtjes met je vingers op je hoofd, voorhoofd, wangen, borst, armen, buik, 

... tot helemaal beneden. Maak jezelf droog. (tikken geeft energie aan het lichaam en ... tot helemaal beneden. Maak jezelf droog. (tikken geeft energie aan het lichaam en 

laat spanning los). Breng je armen naast je, adem in en breng je armen omhoog, adem laat spanning los). Breng je armen naast je, adem in en breng je armen omhoog, adem 

uit en breng je armen naar beneden. Ervaar hoe je je voelt na deze oefening.uit en breng je armen naar beneden. Ervaar hoe je je voelt na deze oefening.

Soort:Soort:

Staand, dynamisch      Staand, dynamisch      

Doel: Doel: 

Vermindert gevoelens van Vermindert gevoelens van 

angst, zorgen en kwaadheid. angst, zorgen en kwaadheid. 

Werkt kalmerend en helpt Werkt kalmerend en helpt 

zowel mentale als lichamelijke zowel mentale als lichamelijke 

spanning in het lichaam los te spanning in het lichaam los te 

maken (bv. na lang schrijven maken (bv. na lang schrijven 

de schouders losmaken).de schouders losmaken).

De wasmachine Krachtzin: Krachtzin: 

‘Ik ben trots op wie ik ben!’‘Ik ben trots op wie ik ben!’

https://youtu.be/uJMfnut0QSA


Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Iedereen heeft wel eens last van negatieve gevoelens zoals woede, frustratie, jaloezie, Iedereen heeft wel eens last van negatieve gevoelens zoals woede, frustratie, jaloezie, 

schuldgevoelens of angst. Het is een normale en natuurlijke reactie op iets dat je niet schuldgevoelens of angst. Het is een normale en natuurlijke reactie op iets dat je niet 

leuk vindt. Deze gevoelens vertellen je dus wat je minder leuk vindt. Je kan van deze leuk vindt. Deze gevoelens vertellen je dus wat je minder leuk vindt. Je kan van deze 

gevoelens afraken door er over te praten. Ook kan je steun zoeken bij iemand die je gevoelens afraken door er over te praten. Ook kan je steun zoeken bij iemand die je 

goed kent. Die persoon zal jou zeker willen helpen. Jij kan ook iemand helpen omgaan goed kent. Die persoon zal jou zeker willen helpen. Jij kan ook iemand helpen omgaan 

met negatieve gevoelens. Door die persoon te steunen en te luisteren, ben je al een met negatieve gevoelens. Door die persoon te steunen en te luisteren, ben je al een 

grote hulp.grote hulp.

Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je negatieve gevoelens zoals Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je negatieve gevoelens zoals 

angst, zorgen en boosheid voelt. Door de snelle stretch zal de beweging je helpen bij angst, zorgen en boosheid voelt. Door de snelle stretch zal de beweging je helpen bij 

het verlossen van de gevoelens. Dit tussendoortje helpt niet enkel bij interne spannin-het verlossen van de gevoelens. Dit tussendoortje helpt niet enkel bij interne spannin-

gen, maar ook bij lichamelijke spanning kan deze beweging je lichaam terug wat los gen, maar ook bij lichamelijke spanning kan deze beweging je lichaam terug wat los 

maken, bijvoorbeeld na een lange autorit. maken, bijvoorbeeld na een lange autorit. 

Voorbeeldvragen: Voorbeeldvragen: 
1. Welk gevoel kreeg je tijdens 1. Welk gevoel kreeg je tijdens 

het uitvoeren van de oefening? het uitvoeren van de oefening? 

2. Welk gevoel wil jij soms van2. Welk gevoel wil jij soms van
 je afwassen?  je afwassen? 

3. Wanneer heb jij wel eens minder 3. Wanneer heb jij wel eens minder 
leuke gevoelens?leuke gevoelens?

4. Zijn negatieve gevoelens altijd 4. Zijn negatieve gevoelens altijd 
slecht?slecht?

5. Wat kan er helpen om van deze 5. Wat kan er helpen om van deze 
gevoelens af te geraken? gevoelens af te geraken? 

6. Hoe kan jij iemand helpen omgaan 6. Hoe kan jij iemand helpen omgaan 
met deze gevoelens? Wat kan jij met deze gevoelens? Wat kan jij 
nog doen wanneer iemand zich nog doen wanneer iemand zich 
niet zo goed voelt?niet zo goed voelt?

7. Op welk(e) moment(en) heb jij 7. Op welk(e) moment(en) heb jij 
wel eens nood aan zo’n oefening?wel eens nood aan zo’n oefening?

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een wasmachine maakt alles terug stralend.’‘Een wasmachine maakt alles terug stralend.’

Houvast voor het gesprek:  Houvast voor het gesprek:  

Iedereen heeft wel eens last van negatieve gevoelens zoals woede, frustratie, jaloezie, Iedereen heeft wel eens last van negatieve gevoelens zoals woede, frustratie, jaloezie, 

schuldgevoelens of angst. Het is een normale en natuurlijke reactie op iets dat je niet schuldgevoelens of angst. Het is een normale en natuurlijke reactie op iets dat je niet 

leuk vindt. Deze gevoelens vertellen je dus wat je minder leuk vindt. Je kan van deze leuk vindt. Deze gevoelens vertellen je dus wat je minder leuk vindt. Je kan van deze 

gevoelens afraken door er over te praten. Ook kan je steun zoeken bij iemand die je gevoelens afraken door er over te praten. Ook kan je steun zoeken bij iemand die je 

goed kent. Die persoon zal jou zeker willen helpen. Jij kan ook iemand helpen omgaan goed kent. Die persoon zal jou zeker willen helpen. Jij kan ook iemand helpen omgaan 

met negatieve gevoelens. Door die persoon te steunen en te luisteren, ben je al een met negatieve gevoelens. Door die persoon te steunen en te luisteren, ben je al een 

grote hulp.grote hulp.

Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je negatieve gevoelens zoals Dit bewegingstussendoortje kan je gebruiken wanneer je negatieve gevoelens zoals 

angst, zorgen en boosheid voelt. Door de snelle stretch zal de beweging je helpen bij angst, zorgen en boosheid voelt. Door de snelle stretch zal de beweging je helpen bij 

het verlossen van de gevoelens. Dit tussendoortje helpt niet enkel bij interne spannin-het verlossen van de gevoelens. Dit tussendoortje helpt niet enkel bij interne spannin-

gen, maar ook bij lichamelijke spanning kan deze beweging je lichaam terug wat los gen, maar ook bij lichamelijke spanning kan deze beweging je lichaam terug wat los 

maken, bijvoorbeeld na een lange autorit. maken, bijvoorbeeld na een lange autorit. 

3. Wanneer heb jij wel eens minder 3. Wanneer heb jij wel eens minder 

5. Wat kan er helpen om van deze 5. Wat kan er helpen om van deze 

6. Hoe kan jij iemand helpen omgaan 6. Hoe kan jij iemand helpen omgaan 
met deze gevoelens? Wat kan jij met deze gevoelens? Wat kan jij 
nog doen wanneer iemand zich nog doen wanneer iemand zich 

Boodschap uit bewegingstussendoortje:

‘Een wasmachine maakt alles terug stralend.’‘Een wasmachine maakt alles terug stralend.’


