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“WE KUNNEN ONSZELF NIET WERKELIJK KENNEN ALS 

WE ONZE FYSIEKE GEWAARWORDINGEN NIET 

KUNNEN VOELEN EN INTERPRETEREN”  

– Prof. dr. Bessel van der Kolk 
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STAPPENPLAN WEEK 3 

 

 

 

Dit stappenplan is een leidraad die je helpt bij het opbouwen van je gewoonte om dagelijks 

rust in te bouwen, uitgaande van de audiowalk van 15 min. Voor maximaal resultaat is het 

advies om minimaal 4x per week de audiowalk te doen.   

 

Neem altijd  je eigen gezondheid in acht en pas de frequentie en duur van de wandelingen 

daar op aan.  
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WEEKPLANNING 

 

Beantwoord onderstaande vragen voor jezelf. Je hoeft de 

antwoorden niet op te schrijven.  

Waarom wilde je dit ook alweer?  

Hoe ging het vorige week? Heb je je ingeplande tijd ook echt aan 

de training besteed? 

Zo niet, waarom niet?  

Wat doe je deze week om te voorkomen dat het er (weer) bij in 

schiet?  

Maak nu jouw planning voor deze week. Gebruik het stappenplan 

als leidraad. Plan je tijd in je agenda.  

  

 

NB: natuurlijk komt er wel eens iets tussen. Daar hoef je jezelf niet 

voor te veroordelen. Ga de volgende dag weer fris verder waar je 

gebleven bent.  

Maar zorg ervoor dat je je kostbare tijd waardevol besteedt. Je 

hebt elke keer de keuze: werk ik aan mijn gezondheid met deze 

training, of kies ik voor mijn bestaande routines en patronen?  

Blijf daarbij altijd binnen de grenzen en mogelijkheden van je 

eigen gezondheid.  
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NOTITIES AUDIOWALKS WEEK 3 

 

*kernvraag 

Datum:  

Hoe voelde je je aan het begin van de wandeling? Voelde je dit 

ergens in je lichaam?* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoe voelde je je aan het eind van de wandeling? Voelde je dit 

ergens in je lichaam?* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoe was het om met aandacht voor je lichaam te lopen? 

Confronterend? Bevrijdend? … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Is je tijdens je wandeling een bepaald lichaamsdeel opgevallen? 

Wat voelde je daar? Wat riep het op? Hoe heb je erop 

gereageerd?  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Andere notities:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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STRESSDAGBOEKJE 

 

 

Stressdagboek. Wees je deze week eens bewust van een 

stressvolle of onplezierige gebeurtenis terwijl deze zich voordoet.  

 

Waaraan herken je de stress? Focus eerst op wat je voelt in je 

lichaam. Maar misschien zijn er ook gedachten, gevoelens,  

emoties of bepaalde gedragingen die duidelijk aanwezig zijn.  

 

Schrijf dit achteraf op in je stressdagboek en kijk of er een patroon 

aanwezig is. Je hoeft er nog niets mee te doen, herkennen is deze 

week voldoende.  

 

 

Heb je zware stressklachten (burn-out), dan is dit mogelijk nog te 

veel voor je. Laat het stressdagboekje dan voor wat het is, ga 

lekker wandelen en gebruik de reflectievragen. Dat is voldoende.  
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Stressvolle 

gebeurtenis 

Waaraan herkende 

je de stress in je 

lichaam? 

Aan welke andere 

elementen herkende 

je de stress? 

(gedachten, 

gevoelens, emoties, 

gedrag) 

Datum:  

   

Datum: 

   

Datum: 

   

Datum: 

   

Datum: 
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