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Getriggerd worden betekent dat je pijn uit het
verleden ervaart in het huidige moment.  Het kan

aanvoelen alsof je een 'overdreven' emotionele reactie
hebt die niet in verhouding staat tot wat er werkelijk

aan de hand is. 
 

Bijvoorbeeld: je partner vergeet de soort chips te kopen die
je lekker vindt en vanuit het niets word je overspoeld door

verdriet en woede. 
 
 
 
 
 

Je zou bij jezelf kunnen denken: "Waarom maak ik hier
zo'n groot probleem van? Het is toch maar chips?! ".

 
 Maar als je wat dieper onder het oppervlak zou

graven, ontdek je misschien dat het niet echt om de
chips gaat. Het kan gaan over een patroon uit je

kindertijd waarin je de dingen die je leuk vond niet
kreeg. Of misschien ervaar je onverwerkt verdriet over
het gevoel dat er niet naar je werd geluisterd door een

ouder.
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Het verleden wordt het heden wanneer
we getriggerd worden



Als volwassenen worden we meestal getriggerd door
dingen of personen die ons herinneren aan oude

pijnlijke gevoelens of ervaringen. Je kan het
vergelijken met het heropenen van een oude wonde

die geen kans heeft gehad om te genezen. 
 

WAAROM WORD JE ALS 
MENS GETRIGGERD?

Voorbeeld 1: Telkens als je denkt dat iemand je de les
probeert te spellen, word je boos. Dit herinnert je er

namelijk aan hoe je als kind continu werd gecontroleerd.
 

Voorbeeld 2: Wanneer je het gevoel hebt dat iemand er
niet voor je is, word je heel angstig. Dit doet je namelijk

denken aan je ouders die emotioneel niet 
beschikbaar waren.

 
 Voorbeeld 3: Wanneer je je in een situatie bevindt

waarin je geen controle hebt, geraak je helemaal in
paniek, omdat je je in het verleden vaker hulpeloos

gevoeld hebt.
 



HOE ZIET EEN EMOTIONELE
TRIGGER ERUIT?

het schuldgevoel dat je krijgt als je een grens stelt
de frustratie die je voelt als iemand je niet of
verkeerd begrijpt 
de onbekwaamheid die je voelt als je jezelf
vergelijkt met anderen
de schaamte die je voelt als je niet aan de
verwachtingen voldoet
de pijn of het verdriet dat je voelt na een afwijzing
de angst die je voelt wanneer je de slechtste
uitkomst verwacht
de stress die je voelt als je teveel op je bord hebt
het gevoel van falen als je denkt dat je het niet
goed genoeg doet 
de eenzaamheid die je voelt als je niet gehoord of
gezien wordt
de angst die je voelt als je met onzekerheid wordt
geconfronteerd
het ongemak dat je voelt wanneer je uit je
comfortzone stapt of in een nieuwe situatie
terechtkomt 

 

 
 

Een interne trigger kan zijn...



HOE ZIET EEN EMOTIONELE
TRIGGER ERUIT?

Een film, televisieprogramma of nieuwsartikel dat
je ergens aan herinnert
Een persoon verbonden aan de ervaring zoals bv.
een ex-partner
Een ruzie met een vriend, collega of partner
Een bepaald tijdstip van de dag
Bepaalde geluiden die je ergens aan herinneren
Veranderingen in relaties of beëindigen van een
relatie
Belangrijke data zoals feestdagen, jubilea of dag
van overlijden
Een specifieke locatie 
Geuren die je ergens aan herinneren, zoals bv.
rook

 

vb. Daten met iemand die wijn drinkt bij het
avondeten terwijl je het volwassen kind bent van een
alcoholieker 

vb. Je partner die een opmerking geeft over je outfit
terwijl je onzeker bent over je uiterlijk

 

Een externe trigger kan zijn...



Wanneer we een trigger ervaren, start ons lichaam
een   complex proces van zelfbescherming op dat ons

klaarmaakt voor drie mogelijke acties: 
 
 

VECHTEN                                         
VLUCHTEN                                      
BEVRIEZEN                                      

WAAROM VOELT GETRIGGERD
WORDEN ZO SLECHT?

Adrenaline en Cortisol stromen vervolgens door ons
lichaam en onze hersenen. Cortisol is een

stresshormoon dat ons in actie doet schieten en er
onder andere voor zorgt dat we emotionele

ervaringen beter kunnen onthouden. Als je dus iets
meemaakt waarbij je een sterke emotie voelt, zal

zich dat diep in je hersenen opslaan. 
 

Zodra deze stresshormonen vrijkomen, verliezen we
vaak de controle over onze gezonde vaardigheden

om met stress en problemen om te gaan. 
 

Hierdoor gaan we sneller reageren 
zonder na te denken.



HOE MERK JE DAT JE
GETRIGGERD BENT?

Een merkbaar harde, snelle of onregelmatige 
 hartslag (hartkloppingen)
Spierpijn en spanning
Hoofdpijn
Moeite met inslapen of doorslapen
Trillen
Maag- of darmproblemen
Duizeligheid
Vermoeidheid
Koude en zweterige handpalmen
Droge mond
Overmatig zweten
Kortademigheid
Buikpijn
Het gevoel 'ziek' te zijn
Rusteloosheid
Anstig zijn
Het gevoel dat je altijd 'aan' staat
Moeite om te concentreren
Prikkelbaar zijn
Intense emoties ervaren
'Overdreven' reageren

 

Symptomen kunnen zijn: 



1. Om je trigger te identificeren, ga je terug en probeer
je het moment te vinden waarop je van 'oké' naar

'niet oké' ging. Kreeg je een opmerking van iemand?
Was je getuige van een gebeurtenis? 

 
 

2.  De volgende stap is om te benoemen hoe je je
voelde toen je werd getriggerd. Voelde je je verdrietig,
onrustig, bang of boos? Veel emotionele ervaringen
beginnen in het lichaam voordat ze ons bewustzijn
binnendringen. Verdriet kan bijvoorbeeld aanvoelen

als een zwaarte in je borst en schaamte kan aanvoelen
als een knoop in je maag.

 
 

3. Probeer de trigger te begrijpen. Stel jezelf de
volgende vragen: 

 
Heb ik zoiets al eerder meegemaakt? 

Waar doet het me aan denken? 
Komen de gevoelens bekend voor? 

Welke gedachten horen bij de emoties?
Is er een specifieke gebeurtenis uit mijn kindertijd die

soortgelijke emoties heeft losgemaakt?
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1. Slaak een diepe zucht 
 

Wanneer je voelt dat je een sterke emotionele reactie
ervaart, neem dan een paar seconden de tijd om te

vertragen en adem te halen om je lichaam te kalmeren. 
 

Een diepe zucht is de natuurlijke manier van je
lichaam en hersenen om spanning los te laten en je

zenuwstelsel te resetten.
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2. Neem een   pauze
 

Het kan moeilijk zijn om objectief te reageren wanneer
we getriggerd worden, dus onthoud dat het oké is om
even pauze te nemen om jezelf te laten kalmeren. Je
kan een gesprek beëindigen, even wegwandelen of

afstand nemen van je telefoon of computer. 
 

Doe wat jij nodig acht om jezelf te heroriënteren en
in balans te brengen. Ik pauzeer voor ik reageer.

 
 



3. Neerschrijven
 

Als we worden getriggerd, kunnen onze gedachten op
hol slaan, dus het kan nuttig zijn om ze een plek te

geven om verder te bestaan.
 

Een notitieboekje bijhouden kan je helpen
vastzittende emoties los te laten en je gedachten
en gevoelens te begrijpen. Schrijf gewoon wat in je

opkomt.
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   4. Vecht er niet tegen en wees open-minded
 

Zoals het gezegde luidt, moet je het eerst voelen om
het te genezen, dus wees zacht voor jezelf en probeer
zo open mogelijk te blijven over je gevoelens en ze

niet te veroordelen. 
 

Vaak geven onze triggers ons de mogelijkheid om wat
meer te rouwen of om dingen uit het verleden te helen

die moeten worden aangepakt.
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1. Leer communiceren
 

 Het beste moment om een   situatie te verwerken is
wanneer je gekalmeerd bent en je niet meer getriggerd

voelt door de negatieve emoties. Zoek een vriend of
geliefde bij wie je je hart kunt luchten. Dit kan

duidelijkheid verschaffen over wat er precies gebeurd
is en waarom. Als het je lukt om te identificeren

waardoor je getriggerd wordt, kan je (samen) een plan
opstellen over hoe je er de volgende keer op kan

proberen te reageren.
 
 

2.  Vergroot je emotionele intelligentie
 

 Hoe meer je in sync bent met jezelf en je emoties, hoe  
gemakkelijker het is om je triggers te begrijpen en er
mee om te leren gaan. Zelfregulatie is daarvoor een
belangrijke vaardigheid om te trainen. Het betekent

dat je je meer bewust wordt van je gedrag, gedachten
en emoties en hier ook de verantwoordelijkheid voor

neemt. Door zelfreflectie en te luisteren naar je
lichamelijke signalen ontstaan inzichten en zelfkennis.
Dit is een basisbeginsel van waaruit je het vermogen

tot zelfregulatie kan versterken. 
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3. Leer grenzen stellen
 

Grenzen leren stellen omvat meer dan nee durven
zeggen. Het draait om wederzijds begrip, respect en

aandacht voor je behoeften. Grenzen stellen lukt alleen
wanneer je weet waar jouw grenzen liggen. Grenzen

ervaren heeft weinig te maken met kennis, verstand of
cognitieve vaardigheden. Je voelt dat je het te warm of

koud hebt. Je proeft of je eten lekker vindt of niet. Je
voelt of je moe bent of net energievol. Kortom: grenzen

voel je. Indien je dus niet weet wat jouw grenzen zijn,
ligt dit meestal aan het niet durven toestaan van je

gevoelens.
 
 

4. Leer je ademhaling controleren
 

De snelheid en diepte van je ademhaling verklappen of
je zenuwachtig, bang of rustig bent. Door je

ademhaling onder controle te leren houden, kan je
negatieve emoties verminderen. Een rustige

ademhaling levert namelijk meer zuurstof aan je
hersenen waardoor deze zichzelf reguleren en je

rustiger maken. Dit zal je helpen om helderder na te
denken en beslissingen te nemen.

 


