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tekst Shirah Ipenburg

Hoe kun je woede kanaliseren? 

Woede is de krachtpatser onder de emoties. Het geeft energie, 
verandert denken in doen en maakt een kant in onszelf los die we 
maar zelden zien. Alleen weten we vaak niet wat we ermee aan 
moeten. Huilen, schreeuwen, dingen kapotmaken of het gevoel juist 
onderdrukken? Met dit stappenplan word je jouw innerlijke hulk de 
baas en verander je woede in kracht. 

S
tel dat je emoties 
kon kopen in 
de supermarkt. 
Het schap met 
‘gelukkig’ was 
dan standaard 

leeg en ‘blij’ en ‘verliefd’ 
iedere dag uitverkocht. En 
ook ‘tevredenheid’ was dan 
niet aan te slepen. Maar één 
schap, een beetje weggemof-
feld achterin de zaak, vermijd 
je altijd. Geen marketingtruc 
heeft eff ect: stickers met 
dertig procent korting werken 
niet, reclames slaan niet 
aan en zelfs met ‘drie halen, 
één betalen’ vliegt het nog 
steeds niet over de toonbank. 
Je raadt het al, het gaat om 
‘woede’. Allemaal fantasie 
natuurlijk, maar het heeft wel 
iets weg van de werkelijkheid. 
Want ondanks dat we wéten 
dat het leven bestaat uit ups 
en downs, lijkt er weinig 
ruimte voor woede. Maar 
waarom hebben we eigenlijk 
moeite met deze emotie? 

“Veel mensen vinden woede 
lastig, omdat het zo krachtig 
is. Er kan echt oerkracht ach-
ter zitten. Ik snap goed dat 
mensen daarvan schrikken”, 
vertelt psycholoog en socio-

loog Wendy van Mieghem. “Van zichzelf 
zijn emoties neutraal, woede dus ook. Het 
is het perspectief dat je eraan geeft. Juist 
omdat in woede veel kracht en zuiverheid 
zit, kun je er mooie dingen mee doen. Zo 
schreef Adele het nummer ‘Rolling in the 
deep’ toen ze heel boos was op iemand. 
Ze heeft ervoor gekozen om de kracht die 
achter woede zit om te zetten in iets con-
structiefs. Het gevaarlijke van woede is juist 
dat we er bang voor zijn en het daardoor 
onderdrukken, ontkennen en goedpraten. 
Het gaat dan een eigen leven leiden buiten 
je controle om. Woede wordt dan een soort 
sluipmoordenaar. Juist doordat je je er niet 
mee wilt verbinden, overkomt het je steeds 
meer.” ›

Deskundige

Wendy van Mieghem 
is psycholoog, socioloog en 
schrijver van het boek De wijs-
heid achter emotie en gevoel. 
www.bewustleven.eu

‘ De spanning die door je 
lichaam giert bij woede 
en andere emoties, 
heeft  zorg nodig’
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 Ontdek de  
subtiliteit van woede 
Woede kan je overvallen. Soms zorgt 
één opmerking ervoor dat de em-
mer overloopt en er stoom uit je oren 
komt. Volgens Van Mieghem kun je dit 
voor zijn door de eerste signalen van 
woede te leren herkennen. “Je ziet 
dan dat woede veel genuanceerder is 
en dat er een geleidelijke opbouw in 
zit. Het begint meestal met irritatie, 
daarna wordt het ergernis en vervol-
gens verandert het in boosheid. Hoe 
eerder je aandacht geeft aan irritaties 
en boosheid, hoe makkelijker het is om 
het bij te sturen. Vergelijk het met een 
kabbelend beekje. Die kun je ook veel 
makkelijker bijsturen dan een enorme 
rivierkolk die op je afkomt. De kracht 
is dan inmiddels zo indrukkend en 
overweldigend dat het logisch is dat 
je de benen wilt nemen. Door eerder 
woede te herkennen en er zorg voor te 
dragen, ervaar je veel meer natuurlijke 
controle.”

  
“Begin met een ergernis of frustra-
tie. Probeer er subtiel naar te kijken 
en voel de emotie die het oproept. 
Onderdruk de ergernis niet en ontlaad 
ook niet meteen de spanning, maar 
probeer er doorheen te ademen. Als 
je bang bent voor woede of boosheid, 
dan is het goed om een andere emo-
tie te kiezen om alvast vaardiger te 
worden. Denk aan verdriet of teleur-
stelling. Dat kun je met iets heel kleins 
oefenen, zoals een fietser die geen 
voorrang geeft.”

  
Kom in  

beweging
Je emotie observeren, is een 
belangrijke eerste stap. Maar 

net zo belangrijk is het om 
vervolgens in beweging te 
komen. Van Mieghem: “De 

spanning die door je lichaam 
giert bij woede en andere 
emoties, heeft zorg nodig. 

Het is daarom belangrijk dat 
je deze spanning kanaliseert, 

zodat het daarna kan zakken.”

 
“Geef uitdrukking aan wat in 

je leeft. Ben je boos, schrijf 
dan op wat dat met je doet 
en ga na wat je nodig hebt 
om je veilig te voelen of om 
gerustgesteld te worden. 

Soms is dat jezelf even vast-
houden, stampen door de 

kamer, wandelen of iemand 
vragen of hij je een knuffel 

geeft.”

 Maak onderscheid 
in de aanleiding 
Wanneer een collega in een vergade-
ring het bloed onder je nagels van-
daan haalt, ga je niet stampen door 
de kamer en vraag je ook niet om een 
knuffel. Wat doe je dan? Van Mieg-
hem: “Dan komt het aan op oefening. 
Als je eerder hebt geoefend met het 
omgaan met woede, dan kun je er 
veel genuanceerder naar kijken. Je 
kunt dan onderscheid maken tussen 
de aanleiding in het hier en nu en een 
eerder moment dat je je onmachtig of 
boos hebt gevoeld. Bang om te ont-
ploffen hoef je dan niet te zijn, omdat 
je er veel eerder zorg voor draagt en de 
woede kanaliseert.”

 
“Probeer eerst de precieze reden dat 
je boos bent te achterhalen. Als het 
een extra lading heeft, is het niet 
eerlijk om het terug te geven aan die 
collega. Doe er op dat moment niks 
mee, maar ontlaad de spanning pas 
als je thuis bent. En als je rustiger bent, 
kun je reflecteren op de situatie. Vraag 
je af welke oude pijnpunten de situatie 
heeft aangeraakt en waarom je pissig 
bent. Als er dan nog een klein stukje 
woede overblijft, kun je een paar 
dagen later een gesprek aangaan met 
die collega. Dan word je wél gehoord 
en gezien, terwijl als je meteen ont-
ploft de ander voelt dat jij niet goed 
met je woede om kunt gaan. ‘Zoek 
het lekker zelf uit’, denken ze dan. En 
terecht.”
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 Geef jezelf 
de ruimte om 
te oefenen 
Beter omgaan met woede 
kun je goed trainen, maar 
volgens Van Mieghem moet 
je niet meteen te veel van 
jezelf verwachten: “Geef 
jezelf de ruimte om te oefe-
nen. Je kunt ook niet in één 
keer autorijden of een stuk 
van Mozart spelen. Probeer 
ook niet te hoge doelen 
te stellen. Als het dan niet 
lukt, verlies je namelijk je 
zelfvertrouwen en ben je 
nog verder van huis dan 
toen je begon. En vergeet 
niet dat leren over boosheid 
altijd zin heeft. Het levert 
je veel op: je kunt helderder 
zien wat wel en niet jouw 
verantwoordelijkheid is en 
dichter bij jezelf blijven. Dat 
scheelt veel gedoe.” ›
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Een spiegel als mindfulnessbel
De boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh geeft in zijn boek ‘Woede’ een 
handige tip om snel je woede te laten zakken: “Als er woede in je opkomt, 
pak dan een spiegel en kijk naar jezelf. Je ziet er dan niet bepaald mooi en 
toonbaar uit. Honderden gezichtsspieren staan dan heel gespannen. Je ge-
zicht ziet eruit als een bom die op ontploff en staat. Naar jezelf kijken op het 
moment dat je boos bent, werkt als een mindfulnessbel. Als je jezelf zo ziet, 
word je aangespoord om er iets aan te doen. En je weet ook wat je kunt doen 
om er weer mooier uit te zien. Daar heb je geen make-up voor nodig. Je hoeft 
alleen maar rustig en kalm te ademen en met aandacht te glimlachen.”  

‘Het gevaarlijke van 
woede is dat we er 

bang voor zijn 
en het daardoor 
onderdrukken, 

ontkennen en 
goedpraten’

 
 

•  Met je aandacht naar binnen 

gaan. 

•  Jezelf de volgende vragen stel-

len: Wat zegt dit over mij? Wat 

heb ik op dit moment nodig? 

Welke tekorten ervaar ik? Waar 

heb ik behoefte aan? En hoe ga 

ik daar zorg voor dragen?

 
 

• Alles bij een ander dumpen. 
•  Het volledig buiten jezelf 

plaatsen. Van Mieghem: “Alle 
natuurlijke controle over je 
emoties geef je dan weg.”

1, 2, 3

 
Kan af en toe ontploff en 

kwaad? “Nee, in een veilige 
omgeving kun je gerust 

ontploff en. Verscheur een 
telefoonboek, mep op een 
kussen, ga stampen, vloe-

ken, tieren. Ga desnoods 
naar de bouwmarkt voor 
een veiligheidsbril en de 

kringloop voor oud servies 
en smijt het lekker stuk. Zo-

lang jouw veiligheid en die 
van anderen gewaarborgd 

is, mag je natuurlijk lekker 
losgaan. Het kan juist heel 

erg opluchten.” ‘Vraag je af welke oude 
pijnpunten de situatie 

heeft  aangeraakt en 
waarom je pissig bent’

GRATIS

GRATIS

                         One a Day Brown 
Aftersun 200 ml t.w.v. 9.95
bij aankoop van One a Day Brown factor 6 milk, 
factor 25 spray of factor 30 gel!

Deze acties zijn geldig tot en met 13 mei 2018

Exclusief bij uw           GezondheidsWinkel!
 Kijk op gezondheidswinkel.nl voor verkoopadressen.

it’s Pure Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij:
 De vermindering van vermoeidheid en moeheid 
 Het energieniveau
 De psychologische functie
 Het functioneren van het geheugen en 
 concentratievermogen
 Een goede geestelijke balans
 De vorming van rode bloedcellen
 De werking van het zenuwstelsel
 Het immuunsysteem.
1000 mcg, 90 zuig-kauwtabl.  14.95  12.95
6000 mcg, 90 vega caps. 29.95 24.95
6000 mcg, 30 vega caps. 12.95 10.95

Vermindert voorjaarsmoeheid 
en houdt uw concentratievermogen op peil! 
Het is weer langer licht, de zon schijnt en toch voelt u zich lusteloos, moe en prikkelbaar? Dan 
kunt u last hebben van voorjaarsmoeheid. it’s Pure Vitamine B12 supplementen kunnen daarbij 
uitkomst bieden. Vitamine B12 is essentieel voor het lichaam en draagt bij aan een groot aantal 
systemen in het lichaam, zoals het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Daarnaast is het nodig 
voor de aanmaak van rode bloedcellen die het zuurstof in uw bloed vervoeren. Als er niet 
genoeg vitamine B12 in het lichaam aanwezig is kunnen er allerlei ongemakken ontstaan, zoals 
verminderde concentratie of vermoeidheid. De hoge kwaliteit actieve vitamine B12 van it’s Pure 
wordt direct opgenomen om eventuele tekorten aan te vullen. Het activeert de natuurlijke 
energie in het lichaam en vermindert zo voorjaarsmoeheid. Bij een tekort aan Vitamine B12 
kunt u kiezen voor it’s Pure Vitamine B12 6000 mcg & Biorperine. it’s Pure Vitamine B12 1000 
mcg volstaat om uw vitamine B12 niveau op peil te houden.

a day
one

Annique 
Rooibos thee
Looizuurarme, authentieke,
natuurlijke rooibosthee.
80 sakkies 6.99 
2 dozen 13.98
Nu 9.99 

50% KORTING
               Omega 
3-6-9 Olie
Dagelijkse inname van 2 
theelepels voorzien u van
essentiele vetzuren.
56.3% omega 3
15.4% omega 6 
18.4% omega 9

250 ml 9.95 4.97

                 
Cranberries
Zongedroogd.
1 kilo 8.95 
6.95
500 g 4.95 
3.95

SUPERMAND

ACTIE
it’s Amazing Bio 
Crunchy of Bio
Zaden en Pitten 
Muesli.
3.49 / 3.99
Naar keuze 

Nu 1.99

               Cranberry 
Notenmix 
400 g 5.45 
3.95 
200 g 3.25 
2.25

50% KORTING
it’s Pure CBD Olie 4%
Niet psychoactief
 Slechts 3 druppels
 per dosering

30 ml 69.95 34.97 
10 ml 34.95 17.47 

it’s Pure Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij:

Footmed Voetenbalsem
Footmed Voetenbalsem is speciaal ontwikkeld voor de ex-
treem droge huid. De dagelijkse verzorging van uw voeten 
is zeer belangrijk. Zo ondersteunt u de vochthuishouding 
van de huid, bevordert u het genezingsproces en kunt u 
blaarvorming en schrijnende plekken voorkomen. De voe-
ten voelen weer merkbaar glad en soepel aan. Uitermate 
geschikt voor wandelaars en actieve sporters.
Gebruik in combinatie met de Footmed 
Voetenscrub voor een supersnel effect!
100 ml 9.95

                         Footmed 
Voetenscrub t.w.v. 8.95
bij aankoop van Footmed Voetenbalsem

+

In 1 dag supersnel bruin!
Ook zonder zon een mooie bruine huid
Wist je dat een bruine huid de beste bescherming biedt 
tegen de zon? De regel is: hoe bruiner je huid hoe beter 
je beschermd wordt tegen zonverbranding of zonneallergie. 
Het is dus van belang je huid sneller te laten bruinen. One a 
Day Brown is uniek omdat het het bruiningsproces versneld 
activeert, waardoor het met maar heel weinig zonlicht het 
bruiningsproces in werking zet. Bij One a Day Brown treedt 
de inwerking van de zon veel sneller op dan bij reguliere 
zonnebrand. Hierdoor wordt de aanmaak van pigment ver-
sneld. Pigment komt eerder dan normaal aan de oppervlak-
te, met als gevolg dat het bruin worden supersnel gaat. Door 
de verrijking met aloë vera, shea butter, vitamine A, E en F en 
walnootolie wordt de huid optimaal 
verzorgt tijdens en na het zonnen.

Factor 25 Spray  200 ml 17.95 
Factor 30 Gel  200 ml  17.95
Factor 6 Milk  200 ml  12.95

A. Vogel, Weleda, Schulp, Dr. Hauschka, Solgar, Provamel drinks, 
ArkopCaps, Michel Merlet en Naturtint.

*De ‘1-2-3 parade’ is niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen en/of kortingen en op geneesmiddelen.

5 - 10 - of zelfs 20% korting 
op 1 - 2 of 3 producten  van hetzelfde merk!*
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