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Liselotte ANCKAERT
Zorgen maken we ons allemaal 
wel eens. „Dat is niet meer dan 
normaal”, zegt psycholoog Erna 
Claes. „Bepaalde situaties in de 
grote levensdomeinen, zoals re-
laties, gezondheid, geld, werk of 
wonen, vereisen nu eenmaal een 
oplossing en dat gaat niet zonder 
nadenken.” Wanneer gedachten 
echter in ons hoofd blijven ma-
len, spreken we over piekeren. 
Ook daarmee hoeft volgens de 
medeoprichter van Fenrir Con-
sult, een trainings- en adviesbu-
reau voor mentale gezondheid, 
niet noodzakelijk iets mis te zijn. 
Binnenkort praat ze over het on-
derwerp voor de Werkgroep na 
scheiding en relatiebreuk van 
het bisdom Gent.

– Waarin  verschilt  piekeren  van 
zich  zorgen  maken  en  wanneer 
wordt piekeren problematisch?
Het is logisch dat onverwachte, 
onzekere of onduidelijke situa-
ties vragen oproepen waarop we 
als mens een antwoord willen. 
Voor sommige problemen vind 
je een oplossing, voor andere he-
laas niet. Wanneer je echter een-
zijdig focust op het negatieve of 
angstvallig vooruitloopt op de 
feiten, is er sprake van piekeren. 
Door na te denken, hoop je vat te 
krijgen op een situatie waarover 
je eigenlijk geen controle hebt. 
Bij piekeren duiken vragen zoals 
„Wat als?” of „Stel dat?” te pas en 
te onpas op. In je hoofd bedenk je 
scenario’s voor situaties die er ei-
genlijk niet of nog niet zijn. Pie-
keren wordt problematisch wan-
neer die terugkerende gedachten 
vaak een eigen leven gaan leiden, 
je gezondheid ondermijnen en 
je dagelijkse functioneren ver-
storen. In extreme gevallen slaat 

‘Wolken laten voorbijdrijven’
Bekommerd om het mentale welzijn van mensen geeft Erna Claes inzicht in het 
probleem van piekeren en tips om er op een gezonde manier mee om te gaan

Erna Claes: „Het helpt te focussen op wat jouw leven betekenis geeft.”  © Fenrir Consult

piekeren om in een denkstoor-
nis. In dat geval is therapie be-
slist vereist.

– Hoe verhindert u dat?
Alles begint met het besef dat 
piekeren je nooit vooruithelpt. 
Daarmee ben je er echter nog 
niet van af. Soms proberen men-
sen de onophoudelijke gedach-
testroom in hun hoofd een halt 
toe te roepen door te focussen 
op iets anders, zoals overmatig 
werken. Het onderdrukken van 
negatieve gedachten en emoties 
vergt immers ongelofelijk veel 
energie. Piekeren neemt de zor-
gen van morgen niet weg, wel 
de kracht van vandaag. Vergelijk 

het met een strandbal die je kos-
te wat het kost onder water pro-
beert te houden. Van zodra je de 
druk lost, komt de bal meteen 
weer boven water. Als mens kun-
nen we niet zonder gedachten en 
emoties. Ze komen en gaan. Het 
is beter van een afstand ernaar 
te kijken, als wolken die voorbij-
drijven, en inzicht te verwerven 
in je manier van denken. Minder 
piekeren vergt weliswaar her-
sentraining, zoals ook het aan-
leggen van een nieuw pad moei-
te kost. Daartoe bestaan tal van 
technieken. Mindfulness is er 
een van. Wat helpt, is evenwel 
verschillend voor iedereen.

– Hebben  sommigen  meer  aanleg 
tot piekeren dan anderen?
Het klopt dat bepaalde groepen 
vatbaarder zijn. Er zijn ook situ-
aties die onzekerheid meebren-
gen. Neem nu een scheiding of 

een ziekte. Het is logisch dat je 
zoekt naar een oorzaak of een 
verklaring en denkt dat het vin-
den ervan je zal vooruithelpen. 
Helaas is dat niet altijd het geval. 

De pijn om het gemis of verlies 
wordt daarom niet minder. Je suf 
denken over iets waarop je geen 
impact hebt, heeft geen zin. Ook 
opvoeding kan een rol spelen. 
Stel bijvoorbeeld dat je ouders 
voornamelijk focusten op het ne-
gatieve, dan nam je dat als kind 
misschien onbewust over.

– Het  aantal  mentale  problemen 
nam  de  laatste  jaren  toe.  Zijn  we 
kwetsbaarder dan voorheen?

Ik denk het wel. Een van de rede-
nen is dat de complexiteit van de 
huidige problemen de capaciteit 
van ons brein overstijgt. Boven-
dien is er vandaag minder eendui-
digheid over wat goed en slecht 
is. De talrijke mogelijkheden ge-
ven meer vrijheid, maar minder 
houvast. In een maakbare cultuur 
is iedereen zelf verantwoorde-
lijk voor het vormgeven van zijn 
of haar leven. Dat geeft stress en 
werkt piekeren in de hand.

– Kan zingeving helpen?
Zeker en vast. Ik raad mensen al-
tijd aan te focussen op en te in-
vesteren in wat hun leven bete-
kenis geeft, of dat nu een relatie, 
een baan, een engagement, een 
hobby of iets anders is. Zolang 
het maar geen vlucht is om niet 
te hoeven piekeren. Het is in elk 
geval beter je af te vragen welke 
planten je in de tuin wilt zaaien 
dan krampachtig het onkruid te 
willen uitroeien.

– Bent u zelf een piekeraar?
Doorgaans niet, maar tijdens 
de coronalockdown was ik er 
toch gevoeliger voor. Als je een 
bedrijf runt, is dat niet abnor-
maal. Hoewel het leven weer op 
gang kwam, merk ik dat er min-
der organisaties investeren in 
zelfreflectie. Alsof iedereen er 
wat de buik van vol heeft. Toch 
gaat er niets boven mentale ge-
zondheid. Of zoals een Chinees 
spreekwoord luidt: „We kun-
nen niet voorkomen dat gedach-
ten als zwarte vogels boven ons 
hoofd cirkelen, maar wel dat ze 
nesten bouwen in ons haar.”

In het kader van Werking na  
scheiding of relatiebreuk praat  
Erna Claes 10 december om  
14.30 uur in het Sint-Baafshuis  
in Gent (Biezekapelstraat 2)  
over De kunst van het piekeren.  
Deelnemen kost 7 euro.  
Graag vooraf inschrijven via  
vorming.gent@ccv.be.

„Piekeren neemt de zorgen 
van morgen niet weg, wel 
de kracht van vandaag”


