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Wanneer er iets spannend staat te gebeuren, 

kan het zijn dat je daar nerveus voor bent. Je 

voelt het van binnen en merkt het ook aan de  

buitenkant. Je kan het bijvoorbeeld heel warm 

krijgen, meer gaan zweten, slecht slapen, lastig 

uit je woorden komen, migraine krijgen, blozen, 

buikpijn, misselijk zijn…  

 

Nervositeit kan al vroeg beginnen, dagen voor een 

’spannende’ gebeurtenis, maar er ook net ervoor en 

tijdens. Dat maakt het er niet gemakkelijk op. Vooral 

voor jezelf. In mijn praktijk merk ik dat het voor de 

ander ook niet altijd duidelijk is waarom deze  

ongemakken er zijn, waarvoor ze er zijn en hoe je er 

mee om kan gaan. Wanneer de nervositeit als  

negatieve spanning wordt ervaren kan je je onprettig 

voelen, je schamen, boos zijn op jezelf en je  

machteloos voelen. 

 

Wat is nervositeit? Wanneer je de betekenis opzoekt 

komt naar boven dat iemand ergens zenuwachtig voor 

is of zich onrustig voelt. Nervositeit zorgt voor extra 

alertheid, dat je zintuigen op scherp staan. En de een 

ervaart dat gevoel als prettig, want dat geeft een  

bepaalde energie (kick) en bij de ander juist niet en is 

het een vervelend gevoel wat je kan belemmeren in 

wat je wilt doen. Wanneer het als vervelend wordt 

ervaren, is de gedachte (bewust of onbewust) over 

een gebeurtenis veelal vergroot; verschillende 

 scenario’s over wat er zou kunnen gebeuren komen 

voorbij en ook wordt bedacht wat anderen er wellicht 

van zullen vinden.  

 

En nu? 

Hoe kan je er mee omgaan? Datgene waar je invloed 

op hebt kan je (bij je)zelf veranderen. En gelukkig kan 

dat bij je eigen gedachten en met het gevoel wat je 

wilt voelen. Je bent meester over je eigen gedachten. 

Nervositeit kan spanning geven. Beantwoord eens 

voor jezelf de vraag wat de spanning jou in  

positieve zin oplevert.  

 

Wat als je de spanning, kan omzetten naar  

ontspanning? En wat als je negatieve gedachten - die 

energie kosten - kan omzetten naar positieve  

gedachten - die energie geven - . Wat anderen over 

jou of over de situatie denken, welke invloed heb je 

daar op?  Dus… wat kan je er zelf aan doen en wat heb 

je daar (nog) voor nodig?  

 

Tips 

Een optie is het doen van een (ontspanning)oefening. 

Dat kan al in een paar minuten. Wellicht zit er  

hieronder een voor jou bij: 

 

* Zet je favoriete muziek op, waarbij je alleen hoeft te 

luisteren en jou een relaxt en goed gevoel geeft.  

Dansen en of meezingen mag uiteraard. 

* Ga 5 minuten zitten of liggen met je ogen dicht, 

luister naar de geluiden om je heen en denk aan een 

moment terug waarbij je volledig ontspannen was. 

Bijvoorbeeld tijdens een saunabezoek, massage,  

chillen met vrienden, vakantie, strand, enz. Stel jezelf 

(dan) voor hoe je wilt dat de toekomstige gebeurtenis 

wel gaat. Wat je wilt uitstralen, hoe je je wilt voelen 

en hoe het vanuit je eigen ogen eruit ziet.  Als je wilt 

kan je dit daarna opschrijven of tekenen en bewaren 

als een geheugensteuntje. 

* Ga eens voor je spiegel staan, met beide voeten op 

de grond en visualiseer dat je vast staat (gegrond), kijk 

in de spiegel en zeg hardop tegen je zelf: ik ben goed 

zoals ik ben, ik ben de regisseur van mijn verhaal en 

laat de spanning in mij los (en adem goed in en uit). 

 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden en technieken. 

Wil je weten wat bij jou past? Kom gerust langs voor 

een sessie. Kennismaking is vrijblijvend. Je bent van 

harte welkom.  

 

Shelley Brandon 
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Wil je ook een specifiek probleem, thema of vraag  

behandeld zien? Laat het me weten. 
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