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1- Een woordje vooraf 
 

Een boekje over nachtmerries. Eigenlijk een soort van 

1e hulp bij nachtmerries.  In dit boekje neem ik je stap 

voor stap mee op reis door de wereld van de 

nachtmerrie.  

Zelf ben ik jarenlang achtervolgd door een ijsbeer op 

een ijsschots en toen de ijsbeer, die trouwens heel 

rustig op mij afkwam, bijna bij mij was, viel ik van de 

schots en kwam ik in een duistere vrije val terecht. 

Na het toepassen van de rescripting methode verdween 

de nachtmerrie. Heel fijn maar niet voorgoed. Toen ik 

jaren later namelijk zat te lezen over hoe, door het 

smelten van het ijs, het helder werd dat er veel meer 

ijsberen leefden dan natuuralarmisten hadden beweerd, 

kwam de persoonlijke betekenis ineens boven drijven. 

En die is zo voor de hand liggend dat ik mij bijna 

schaam om hem te delen: He Jansen, beperk je leven 

niet door altijd zo te ijsberen. Dat wilde de nachtmerrie 

mij vertellen. 

In Stoppen met Nachtmerries beginnen met de twee 

bronnen van waaruit al jouw nachtmerries ontstaan: 

Angst en stress. 

We duiken in de meest voorkomende vormen van 

angst, wat er gebeurt als je bang wordt en hoe jij dan 

in een stressreactie terechtkomt. En kunt blijven 
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hangen. Het is dit vastzitten waar je nachtmerrie je 

meestal op wijst. 

En dan duiken we in hoe deze angstdromen ontstaan in 

ons brein, waarom ze ons zo’n schrik aanjagen en dan 

wat we zelf kunnen doen om ze te voorkomen en 

verhelpen. 

Wanneer we de nachtmerrie, net als onze “gewone 

dromen” kunnen behandelen als gecodeerde 

boodschappen vanuit ons persoonlijk onbewuste, dan 

kan het zomaar zo zijn dat deze nieuwe betekenis aan 

je nachtmerries geven de eerste angel uit hun 

angstaanjagende effect haalt 

Dat kun jij allemaal zelf gaan ondervinden wanneer jij 

de technieken en methodes uit dit boekje zelf gaat 

toepassen. En daarbij je altijd bewust blijvend wat je 

voelt en denkt zodat jij op ieder moment de externe 

hulp kan inroepen die je misschien nodig acht. 

Succes en veel plezier, 

 

Jeroen  
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Goed om te weten  

Helder Dromen kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor de eventuele gevolgen van het op eigen 

gezag toepassen van de technieken in deze gids.  

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 

fotokopie, microfilm, opnamen of welke andere wijze 

ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

schrijver.  

 

Copyright: Heemstede, 29-03-2020  
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2 – Angst regeert… 
Het is zes uur zondagochtend. En ik hoor een vreselijk 

gegil door de muur van mijn slaapkamer heen.  

Daar is iemand in doodsnood. Zo lijkt het. 

Ik spring uit bed, pak haar reservesleutel, 

open de deur van de buurvrouw en zie 

haar lijkbleek in haar string op het 

tweepersoonsbed staan.  

Ze kijkt me verschrikt aan en wijst naar 

de muur waarop een 4 cm groot achtpotig 

spinnetje zit te wachten tot er een dikke 

vette mug in haar web belandt. 

 

2.1 - Hoe ontstaat angst? 
Angst is een programma dat geactiveerd 

wordt op het moment dat jij je bedreigt 

voelt. Dat kan iets heel kleins zijn wat een 

ongemakkelijk gevoel tot gevolg heeft of 

een traumatische gebeurtenis waardoor jij 

in een paniekaanval terechtkomt. 

Op zich is angst niet slecht. Het is een 

overlevingsmechanisme wat ons alert maakt en in zo’n 

situatie helpt te beslissen om te vluchten of te vechten. 

 “In de 

angst 

wordt de 

mens 

zich 

bewust 

van zijn 

vrijheid

…” 

Jean-Paul 

Sartre  

1905-1980 

Frans 

schrijver, 

filosoof en 

winnaar 

Nobelprijs 

voor de 

literatuur  
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Maar als het gevaar geweken is, dan is het de 

bedoeling dat deze stressreactie weer je lichaam 

verlaat en je terugkeert in je natuurlijke evenwicht. 

Maar soms gebeurt dat niet. Door dominantie van ons 

rationele denken blijven sommige mensen vastzitten in 

die angstgevoelens. Ze willen bijvoorbeeld begrijpen 

waarom het is gebeurd en zijn alleen nog maar bezig 

om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.  

Of ze zijn zo jong dat ze niet in staat zijn om de 

gebeurtenis in de juiste context te plaatsen. En 

grommende hond of een opmerking van een ouder 

achtervolgt ze dan nog tot op latere leeftijd zonder dat 

ze zich daar bewust van zijn.  

Dat maakt ze extra gevoelig voor een nieuwe en andere 

panieksituaties. Zonder dat ze het doorhebben leven ze 

bijna permanent in een vecht-vlucht reactie en de 

daarbij behorende stress. 

En dat kan dan weer leiden tot fysieke, mentale en 

emotionele klachten die ze dan nog gevoeliger maakt 

voor andere tegenslag, verdriet en pijn.  

 

2.2 - Hoe programmeer jij je angst? 
Normaal gesproken werkt het zo: Iedere keer dat je 

een gevoel hebt, leidt dat tot een gedachte. En deze 

gedacht versterkt dan weer dat 1e gevoel wat weer tot 

een gedachte leidt die lijkt op de 1e gedachte.  

www.helderdromen.nl
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Hoe vaker een bepaalde ervaring zorgt voor hetzelfde 

gevoel en gedachte des te sterker deze verbinding in je 

hersenen wordt en uiteindelijk leidt dit tot een 

automatisch en onbewust programma.  

Dat is heel handig wanneer je over 

wilt steken en daardoor weet dat je 

ook vandaag moet stoppen bij rood 

licht maar erg onhandig wanneer op 

5-jarige leeftijd een buurjongetje 

een spinnetje in je broekje heeft 

gedaan en je nu op 45-jarige leeftijd 

hysterisch wordt wanneer je een 

spinnetje tegen de muur van je 

slaapkamer op ziet kruipen. 

Het deel van je hersenen, dat 

bepaalt welke programma’s wel of 

niet worden geactiveerd, heeft 

daarvoor een model gemaakt. Dit 

wereldmodel zorgt dat jij op een zo 

effectief en gezond mogelijke manier de dag doorkomt. 

Best handig. Maar er is een probleem. Het model wil zo 

min mogelijk tijd en energie besteden aan dit kiezen en 

heeft dus de neiging om steeds dezelfde programma’s 

te activeren. 

Prima als je een leven hebt wat helemaal bij je past. 

Meer van het goede zogezegd. Maar een stuk minder 

als je door de omstandigheden in je leven vaak keuzes 

“Een dapper mens 
is niet hij of zij die 
geen angst voelt, 

 Maar degene die 
de angst weet te 
overwinnen…” 

Nelson Mandela 1918-2013 

Zuid-Afrikaans advocaat, 
politicus en 

antiapartheidsstrijder 
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hebt gemaakt om niet al te veel risico te lopen en er 

vooral op gericht bent om dingen te vermijden. 

Dit wereldmodel blokt dan alles waarvan haar 

programmering geleerd heeft dat het de dagelijkse 

gang van zaken in je leven te veel zou kunnen 

verstoren. Voor jou geen nieuwe ervaringen, kansen op 

heling, inspiratie en aangrenzende mogelijkheden. Deze 

programma’s komen niet in je dagelijkse bewustzijn 

maar worden onderdrukt en opgeslagen in je 

persoonlijk onbewuste.  

Hoe angstiger jouw wereldmodel wordt, hoe vaker ze 

besluit om een nieuw programma niet toe te laten. 

 Op deze manier zorgt ze ervoor dat er steeds meer 

andere ervaringen, nieuwe kansen en mogelijkheden in 

je persoonlijk onbewuste verdwijnen die je leven 

zouden kunnen verrijken.  

In je persoonlijk onbewuste groeit er daardoor een 

gevaarlijke cocktail van onderdrukte programma’s in je 

persoonlijk onbewuste 

En hoe langer deze programma’s, vol gevoelens en 

verlangens, geen ruimte krijgen om zicht te uiten, hoe 

groter de kans dat ze op een gegeven moment door je 

wereldmodel heen breken. 

www.helderdromen.nl
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Vooral wanneer jij in een periode zit waar je veel stress 

hebt, ziek bent of minder lekker in je vel zit, en dus wat 

minder alert bent.  

Het onderdrukte programma duikt 

dan, vaak op een ongelukkig, 

ongeschikt en pijnlijk moment, 

ineens op in je leven.  

Je reageert dan afwerend en 

vreemd of maakt een ongepaste 

opmerking. Vervelend maar ook 

een signaal dat je erop wijst dat er 

iets geheeld mag worden.  

Toch hoef je niet op zo’n pijnlijk 

moment te wachten want als je 

slaapt, dan is het deel van de 

hersenen wat jouw wereldmodel 

creëert inactief en hebben al deze onderdrukte emoties, 

gevoelens, gedachtes en verlangens vrij spel. 

Ze zijn namelijk het materiaal waar je dromen en 

nachtmerries van gemaakt worden. 

Door je nachtmerries en dromen de aandacht te geven, 

die ze verdienen, kun jij voorkomen dat deze 

onderdrukte programma’s je overdag ongemakkelijke 

situaties bezorgen. 

“Psychologisch 

gesproken zou 

er, als er geen 

gisteren of 

heden of 

morgen zou 

bestaan, ook 

geen angst 

zijn…” 

Krishnamurti -

1895-1986 

Spiritueel leraar  
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Zo geef jij jouw onderdrukte programma’s de ruimte 

om zich eindelijk te uiten… 

Maar voor we daar mee beginnen duiken we eerst in de 

oorsprong van - en in welke vorm een angst zich kan 

manifesteren… 

 

2.3 - De oorsprong van angst 
Angst kent vele manieren waarop het zich manifesteert 

in je leven. Toch kan de oorsprong per persoon 

verschillen. De meest voorkomende ontstaansbronnen 

van angst zijn: 

1- Aangeboren gevoeligheid voor angst 

Zo’n 20% van de mensen worden bestempeld als HSP 

en bezitten een zenuwstelsel dat sneller en gevoeliger 

reageert op prikkels uit de omgeving. Sommige mensen 

zijn daardoor van nature angstiger/voorzichtiger dan 

andere mensen. 

2- Ontstaan bij de geboorte 

Bij een geboortetrauma komen er extreme niveaus van 

stresshormonen vrij die bij deze baby’s een blijvende 

invloed kunnen houden op hun leven. Andere 

belangrijke oorzaken vanuit de kindertijd kunnen te 

weinig aandacht krijgen, tekort aan lichamelijk contact 

of te weinig voeding zijn.  
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De gevolgen voor je algemene gezondheid en de 

invloed van deze angst op het leven blijken langdurig te 

zijn. 

3- Pijnlijke of traumatische gebeurtenis 

Dit is waarschijnlijk de grootste bron van angst in de 

wereld. Je ouders gaan scheiden, je wordt gepest op 

school, je wordt ontslagen, je krijgt een ongeluk, je 

kind wordt ziek en ga zo maar door.  

Er ontstaan allemaal gevoelens die je niet wilt voelen. 

En dus ga je gedrag ontwikkelen wat voorkomt dat je 

weer in zo’n situatie terechtkomt.  

Soms zijn gebeurtenissen zo 

traumatisch dat de gevoelens 

eraan diep in je persoonlijk 

onbewuste worden weggestopt.  

Bijvoorbeeld drama’s als seksueel 

misbruik, verlies van een kind, 

oorlogsgeweld of mishandeling als 

kind. 

Je doet er alles aan om dat niet 

meer te hoeven voelen. Alles wat 

ook maar even refereert aan zo’n 

gebeurtenis, wordt zo snel mogelijk in je persoonlijk 

onbewuste weggedrukt maar het is niet weg.  

“Na verloop van tijd 
haten we waar we steeds 
angst voor hebben…” 

William Shakespeare 
1564-1616 

Engels toneelschrijver en 
dichter  
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Het broeit en groeit en zonder dat je het merkt 

beïnvloedt het je leven onbewust meer dan je door 

hebt. 

4- Aangeleerde angst 

Je kunt jezelf ook bang maken. Zoals boven 

beschreven. Uit proeven op dieren is gebleken dat het 

steeds herhalen van een pijnlijke prikkel gecombineerd 

met een bepaalde associatie ook angst kan 

veroorzaken. Dezelfde prikkel, of een die erop lijkt, 

zorgt dan voor angstgevoelens of een paniekaanval.  

Bijvoorbeeld als je een hond een koekje geeft en 

daarna pijn doet. Als de hond de associatie maakt, 

weigert het op een gegeven moment het koekje. Dit 

principe gaat ook op voor mensen. Het voordeel is dat 

deze aangeleerde angst vaak ook eenvoudig afgeleerd 

kan worden. 

5- Cultuur gebonden 

Angst is ook grotendeels cultureel en historisch 

bepaald. Angst voor God in de Middeleeuwen, voor 

aanslagen in onze tijd of fundamentalistische 

stromingen, angst voor de robotisering of epidemieën. 

Bij kinderen kan het ook ontstaan door de invloed van 

televisie en gewelddadige films. In onze tijd speelt ook 

sociale media(pesten) een grote rol. 

5- Niet kunnen accepteren 

Mensen hebben ervaringen en koppelen daar een 

emotie aan. Soms gaan deze emoties gepaard met 

www.helderdromen.nl
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geluiden maar meestal met beelden en gevoelens zoals 

beelden, gewaarwordingen, gedachten, gevoelens en 

herinneringen. 

Vaak beoordelen mensen deze emotionele ervaringen 

en hun gevolgen als problematisch en gaan ze zich 

ertegen verzetten of proberen deze te controleren en te 

vermijden. Het is aangetoond dat deze vermijding leidt 

tot een versterking van problemen. 

6- Angst voor de angst 

Men wordt bang voor het krijgen van de angst. Er is 

geen directe aanleiding om bang te zijn maar de angst 

voor de angst is zo groot dat er een paniekreactie volgt 

op iets wat in de verste verte tot gevaar en 

angstgevoelens zou kunnen leiden.  

Iemand gaat slapen en het idee dat er in ergens in een 

hoekje een spinnetje zich verborgen houdt, is er de 

oorzaak van dat zij niet meer durft te gaan slapen… 

 

2.4 - Hoe angst zich uit 
De bron van de angst verschilt dus maar hoe deze zich 

uit in het dagelijks leven verschilt ook per individu. 

1- Paniek/ paniekaanvallen 

Paniek is de hevigste vorm van angst. Bij een 

paniekaanval, word je onverwacht heel erg bang of 

krijg je een heel onaangenaam gevoel. Je lichaam doet 
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plotseling alsof er gevaar is en je bent bang dat je 

flauwvalt.  

Je hebt het gevoel dat je niet meer kunt 

ademen, een hartaanval krijgt, gek wordt 

of geen controle meer hebt. Je wilt zo 

snel als mogelijk uit deze situatie 

wegvluchten.  

Wanneer iemand regelmatig last heeft 

van paniekaanvallen, bang is voor 

nieuwe aanvallen of zijn gedrag aanpast 

vanwege de angst voor paniekaanvallen, 

noemen we dit een paniekstoornis.  

Een paniekstoornis kun je zien als een 

plotselinge, intense angst voor een 

paniekaanval.  

Het vermijden van situaties, die een 

paniekaanval kunnen uitlokken, wordt agorafobie 

genoemd en beperkt mensen vaak enorm in hun 

bewegingsvrijheid.  

Bijna vier procent van de mensen wordt geteisterd door 

zo’n stoornis. Deze gaat vaak gepaard met een ernstige 

depressie. 

 

“Je krijgt 

kracht, moed 

en 

vertrouwen 

door elke 

ervaring 

waarin je je 

angst  

recht in de 

ogen kijkt…” 

 

Eleanor 

Roosevelt 1884-

1962 

Amerikaans 

"First Lady" en 

columniste 
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2- Fobie 

De meest voorkomende angststoornis is een fobie. Bij 

een specifieke fobie ben je bang voor een bepaald 

voorwerp, dier of situatie. Dit kan van alles zijn. Veel 

voorkomende fobieën zijn: 

• Angst voor spinnen 

• Vliegangst 

• Angst voor liften 

• Hoogtevrees 

• Bang voor bepaalde dieren zoals spinnen of 

honden. 

• Bang voor de tandarts 

Je onderliggende overtuiging is dat het voorwerp of de 

situatie zelf echt gevaarlijk is: de spin is 

levensgevaarlijk, de hond kan je levensgevaarlijk 

verwonden of de tandarts gaat je blijvend pijn doen. 

Ongeveer tien procent van de Nederlanders heeft last 

van een specifieke fobie.  

Een fobie komt voor in verschillende gradaties. Iemand 

gilt een beetje bij het zien van een spin terwijl een 

ander op het bed springt, niet meer te bedaren is en 

heel hard om hulp gaat roepen. 

3- Sociale angststoornis 

Als je last hebt van een sociale angststoornis ben je in 

sociale situaties bang om negatief beoordeeld of 

afgewezen te worden. Voorbeelden hiervan zijn: 

www.helderdromen.nl
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• Spreken in het openbaar 

• Naar een feestje gaan  

• Een vergadering bijwonen  

• In een restaurant eten  

• Een openbaar toilet gebruiken 

• Nieuwe mensen ontmoeten  

• Bang bent om te spreken in een groep 

4- Piekeren of gegeneraliseerde angststoornis 

Als je heel veel piekert over allerlei zaken en dit maar 

niet los kunt laten, heb je misschien een 

gegeneraliseerde angststoornis. Deze mensen slapen 

ook vaak slecht, doordat ze ’s avonds en ’s nachts 

blijven piekeren. 

5- Ziektevrees 

Bij ziektevrees of hypochondrie ben je bang dat je een 

ernstige lichamelijke ziekte hebt. Als je iets voelt in je 

lichaam of iets afwijkends denkt te zien, ben je 

bijvoorbeeld bang dat je kanker hebt. Je vindt het 

moeilijk om je gerust te laten stellen door de dokter. 

6- Dwangstoornis 

Bij deze aandoening, die ook wel obsessieve-

compulsieve stoornis (OCS) wordt genoemd, raak je 

van streek van gedachten of beelden die steeds 

terugkeren (dwanggedachten of obsessies). Je bent 

bijvoorbeeld bang dat je besmet raakt, de controle 

verliest, fouten maakt of je ongepast zult gedragen. 

www.helderdromen.nl
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Je voelt een overweldigende drang om bepaalde dingen 

te doen (dwanghandelingen of compulsies) die deze 

gedachten neutraliseren, zoals wassen, allerlei rituelen, 

steeds opnieuw controleren, enzovoort. 

Deze stoornis leidt vaak tot depressie en treft tussen de 

een en de twee procent van de bevolking ooit in zijn 

leven. 

Een bekend voorbeeld is 

smetvrees. Dat is de obsessieve 

angst om vies of besmet te raken.  

Heb je last van smetvrees, dan 

voel je je gedwongen om je 

omgeving, kleding of lichaam 

voortdurend schoon te maken. 

7- Gegeneraliseerde 

angststoornis 

Dit is kort gezegd de neiging je 

voortdurend over van alles en nog 

wat zorgen te maken. In 

gedachten stel je je voor wat er 

allemaal mis kan gaan en bedenk 

je allerlei manieren om dat te voorkomen.  

Deze stoornis gaat vaak gepaard met lichamelijke 

stressverschijnselen als slapeloosheid, overmatige 

spierspanning, maag-darmproblemen, enzovoort. 

“Angst is de 

verlengde 

schaduw  

van 

onwetendheid

…” 

Arnold H. Glasgow 

1905-1998 

Amerikaans uitgever 

en auteur  
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8- Posttraumatische stressstoornis (PTSS) 

Hierbij is sprake van buitensporige angst veroorzaakt 

door eerdere blootstelling aan een dreiging of 

verwonding. Voorbeelden van traumatische ervaringen 

zijn verkrachting, fysiek geweld, ernstige ongelukken 

en oorlogservaringen.  

Vaak is er sprake van herbeleving van de traumatische 

ervaring in de vorm van nachtmerries of flashbacks en 

vermijding van situaties die verontrustende 

herinneringen oproepen. 

Mensen met PTSS hebben vaak last van verhoogde 

prikkelbaarheid, sterke schrikreacties en last van 

heftige nachtmerries.  

2.5 - Posttraumatische nachtmerries 
Posttraumatische nachtmerries bevatten vaak 

elementen die vergelijkbaar zijn met het trauma zelf, 

volgens het National Center for PTSD van het 

Amerikaanse Departement of Veteranenzaken.  

Ongeveer de helft van de mensen, die nachtmerries 

hebben na een traumatische gebeurtenis, hebben 

nachtmerries die het trauma herhalen. Degenen met 

PTSS hebben veel meer kans op een exacte herhaling 

van het trauma in hun nachtmerries. 

In posttraumatische nachtmerries is het hersengebied 

dat betrokken is bij angstgedrag, waaronder de 

amygdala, een structuur diep in de hersenen die werkt 
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om potentiële bedreigingen te identificeren, overactief 

of overdreven gevoelig. 

Posttraumatische nachtmerries verschillen 

waarschijnlijk nauwelijks van de flashbacks en 

algemene angst die degenen, die de nachtmerries 

ervaren, overdag hebben. 

Veel van bovenstaande angsten gaan niet ongemerkt 

aan je voorbij en je kunt eenvoudig een link leggen 

naar je nachtmerries. Heb je last van nachtmerries en 

een van bovenstaande angsten, dan adviseer ik je om 

naar je huisdokter te gaan en je vandaar uit te laten 

doorverwijzen. 

Maar er zijn ook minder extreme vormen van angst en 

die uiten zich op een veel subtielere manier. Ze zorgen 

ervoor dat jij bepaalde situaties en relaties vermijdt.  

Vaak heb je dat al zo vaak gedaan dat je nu denkt dat 

je zo bent en wanneer iemand je daarop wijst, dan zeg 

je waarschijnlijk: Ja maar zo ben ik. Dit noemen we: 

2.6 - Beperkende overtuigingen 
Een beperkende overtuiging zal jezelf niet meteen 

bestempelen als een angst. Het uit zich vaak in 

vermijdend gedrag door het uit te weg gaan van 

situaties en relaties die de angst activeren of zouden 

kunnen activeren.  

Een beperkende overtuiging is een onbewust 

gevoel/gedachte die ons beperkt in ons denken en 
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handelen. Ze beïnvloeden ons leven vaak zonder dat 

we er nog bewust van zijn. 

Ze komen tot uiting in 

onverwachte reacties zowel 

verbaal als non-verbaal. Je 

wordt getriggerd en je zegt iets 

zonder dat je het zo wilde 

zeggen.  

Vaak is het iets wat 

rechtstreeks uit je persoonlijk 

onbewuste komt en je liever 

voor je had gehouden. 

Een beperkende overtuiging 

staat vaak tussen iets wat je 

wilt en wat je nu doet en denkt 

in.  

Meestal was het eerst een overtuiging die je geholpen 

heeft in je leven om te komen waar je nu bent. Daarom 

houd je eraan vast en blijf jij je ernaar gedragen. Zoals 

panisch uit de buurt blijven van spinnetjes. 

Twee kernovertuigingen 

Iedere mens heeft zijn persoonlijke beperkende 

overtuigingen die je weerhouden van het leven wat je 

echt wil leven. Iedere beperkende overtuiging is uniek 

en persoonlijk maar komen in de basis altijd neer op de 

volgende twee overtuigingen: 

“Het leven 

van een 

mens is wat 

zijn 

gedachten 

ervan 

maken…” 

Marcus 

Aurelius  

121-180 

Keizer, 

politicus 
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1- Ik ben niet goed genoeg 

2- Er wordt niet van mij gehouden 

Is er iets wat jij graag wil maar zelfs niet eens aan 

begint? Vraag je dan eens af welke van deze twee 

kernovertuigingen je hiervan weerhouden. 

Om nieuwe doelen en verlangens te realiseren, is het 

noodzakelijk dat een beperkende overtuiging omgezet 

wordt in een werkende overtuiging.  

Zodat de energie, die de oude overtuiging vasthoudt, 

niet langer vastzit, weer gaat stromen en je helpt om je 

nieuwe doelen te verwezenlijken. 

2.6 - In dromen en nachtmerries 
In dromen en nachtmerries komt zo’n beperkende 

overtuiging vaak tot uiting doordat ze gedrag of 

reacties te laten zien van jezelf of anderen dat je niet 

herkent.  

Of herkenbaar gedrag wordt zichtbaar in een omgeving 

waar dat totaal niet passend is. De droom vraagt je als 

het ware: Geef hier aandacht aan… 

Wanneer je dit niet doet, dan kan ook een beperkende 

overtuiging zich ontwikkelen tot een heftige 

nachtmerrie. Het is als een krijsende baby die om 

aandacht vraagt. Wanneer dat niet gebeurt, dan gaat 

de overtuiging steeds harder krijsen. 
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Waar het om nachtmerries gaat, vind je verderop een 

paar technieken die je 1e hulp bieden met je 

nachtmerries.  

Angst en nachtmerries hebben, zoals boven gelezen, 

gevolgen voor je dagelijks leven. In de meest heftige 

vorm uiten zij zich in paniekaanvallen, PTTSS of een 

andere angststoornis en in de mildere vorm in 

beperkende overtuigingen.  

Fysiologisch kunnen we al deze uitingen een uiting van 

stress noemen en daarom duiken we nu in wat stress 

precies inhoudt…  
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 3 – Stress domineert… 
Stress betekent niets anders dan spanning of druk. Van 

oorsprong is het een term uit de bouw: Het gaat dan 

over de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. 

Of stress schadelijk is hangt af van hoeveel belasting 

iets (of iemand) aan kan (draaglast versus 

draagkracht).  

3.1 - Draaglast versus draagkracht 
De problemen ontstaan pas wanneer de draaglast 

groter wordt dan de draagkracht. Op dat moment zijn 

de eisen die aan jou worden gesteld, 

of die je aan jezelf oplegt, groter dan 

wat je aankunt. 

Zelfs in ijzer ontstaan scheurtjes als 

het te zwaar of te vaak wordt belast. 

Helaas is dat voor mensen niet 

anders. 

Hoe dan ook, blootstelling aan stress 

kan serieuze problemen veroorzaken.  

Wanneer mensen hier hinder van 

gaan ondervinden, is dat zeker geen 

teken van zwakte ten opzichte van 

een ander die soortgelijke situaties beter lijkt te 

verdragen.  

“Wijsheid 
begint  

met 
verwondering

…” 

Socrates 469 v.C. - 399 
v.C. 

Filosoof, politicus en 
krijgsheer 
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Vaak spelen mensen in dezelfde situatie een heel 

andere rol of heeft deze voor hen een andere 

betekenis. 

Veel mensen, die bijvoorbeeld klachten krijgen door 

stress (zoals bijv. paniekaanvallen en burn-out), krijgen 

dit omdat ze juist zo sterk zijn. Ze denken het wel 

allemaal aan te kunnen en blijven in hetzelfde tempo 

doorgaan. Ze nemen niet op tijd gas terug en gaan 

lichamelijk en fysiek over hun grenzen heen. 

Als we het erover hebben, dan gaat het meestal over 

de ongezonde variant: een teveel aan draaglast en te 

weinig draagkracht.  

Maar stress is niet altijd ongezond. Stress is namelijk 

ook een hele natuurlijke prikkel en kan daarom ook een 

gezonde reactie van het lichaam zijn. 

3.2 Gezonde stress 
Op het werk of in sport helpt gezonde spanning je om 

goed te presteren. Het maakt je scherp, geeft je focus 

en zorgt ervoor dat je effectiever bent.  

Deze gezonde spanning maakt het lichaam ook klaar 

voor actie en dat is nodig om snel te kunnen reageren 

in eventuele bedreigende situaties. 

Eigenlijk is het gevoel van stress bedoeld om je te 

beschermen. Alle natuurlijke organismen, inclusief 

mensen, zijn geprogrammeerd om met kortstondige 
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stress om te kunnen gaan, zodat ze tijdig kunnen 

reageren in het geval van noodsituaties. 

Wanneer je in de wereld om je heen iets bedreigends 

opmerkt, wordt de vecht-of-vlucht-reactie in je 

sympathisch zenuwstelsel geactiveerd, stijgen je 

hartslag en bloedruk, spannen je spieren zich en 

schieten er hormonen als adrenaline en cortisol door je 

lichaam om je erop voor te bereiden om ofwel te 

vluchten of om de strijd aan te binden. 

Als je wordt achtervolgd door een tijger of een 

gewelddadige motorbende en je ontloopt ze, dan zal je 

lichaam terugkeren tot haar normale, evenwichtige 

staat kort nadat je weer in 

veiligheid bent 

Zo is ons lichaam ontworpen 

om te functioneren wanneer 

we in de overlevingsmodus 

staan. Het lichaam is uit 

balans – maar slechts voor 

korte tijd, tot het gevaar 

voorbij is. Tenminste, dat is de 

bedoeling. 

 

3.3 - Stress in het huidige leven 
Hetzelfde gebeurt in onze moderne wereld, hoewel de 

setting meestal een beetje anders is. Als iemand je de 

“De mens is 

alleen datgene 

wat hij van 

zichzelf maakt…” 

Jean-Paul Sartre 1905-1980 

Frans schrijver, filosoof en 

Nobelprijswinnaar literatuur 

(1964) 
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pas afsnijdt wanneer je op de weg rijdt, voel je 

misschien even gevaar en stress maar zodra je 

realiseert dat je niet in gevaar bent en je angst voor 

een ongeluk loslaat, keert je lichaam terug naar 

normaal – tenzij dit slechts een van de talloze 

stressvolle situaties was waar je die dag tegenaan liep. 

Waarschijnlijk zit je dan, net als veel andere mensen, 

door een reeks zenuwslopende incidenten een groot 

deel van de dag vast in de vecht-of-vlucht- reactie. 

Zoals in het voorbeeld verderop. 

Deze negatieve stress is een van de grootste oorzaken 

van ziekte, angst en depressie omdat stress je lichaam 

uit balans trekt.  

 

3.4 – Stress in je lichaam 
Stress doet zich voor in drie vormen: 

• Fysiek stress (trauma) 

• Chemische stress (gifstoffen) 

• Emotionele stress (angst, zorgen, overbelasting en 

ga zo maar door) 

Elke vorm kan meer dan 1400 chemische reacties 

opstarten en meer dan dertig hormonen en 

neurotransmitters produceren.  

Wanneer die chemische lawine van stresshormonen 

wordt geactiveerd, beïnvloedt dit je manier van denken 
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en voelen van je lichaam door middel van het 

autonome zenuwstelsel. 

Misschien is de auto die je afsneed de enige werkelijk 

levensbedreigende situatie die je op een dag 

meemaakt, maar het verkeer onderweg naar je werk, 

de druk van de voorbereiding voor een groot project, 

onhanteerbare pubers, je belastingaanslag in de post, 

het vastlopen van je laptop en het groeien van je buikje 

wat je in de spiegel zag, houden de stresshormonen 

bijna constant aan het circuleren in je lichaam. 

Tussen het je herinneren van stressvolle situaties uit 

het verleden, en het anticiperen op stressvolle situaties 

die in je toekomst komen opdagen, smelt al die zich 

steeds herhalende korte termijn stress samen tot lange 

termijn stress. 

In de vecht-of-vlucht modus wordt levens 

ondersteunende energie gemobiliseerd, zodat het 

lichaam ofwel kan vluchten, ofwel kan vechten.  

Maar wanneer er geen terugkeer is naar je natuurlijk 

evenwicht (omdat je steeds “bedreigingen” waarneemt) 

blijft er veel energie vastzitten in het systeem. Klaar 

om te anticiperen op situatie die nooit plaatsvindt. 

Je hebt minder energie in je lichaam voor groei en 

herstel van cellen, langdurige bouwprojecten op 

celniveau en voor genezing wanneer de energie elders 

vastzit. 
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De cellen sluiten zich, ze communiceren 

niet meer met elkaar en worden 

egoïstisch. Het is niet de tijd voor 

routine-onderhoud (laat staan voor het 

aanbrengen van verbeteringen) maar 

het is altijd tijd voor verdedigen of 

vechten. 

Het grote probleem bij negatieve stress 

is dat oorzaak en gevolg elkaars rol 

overnemen. Stel jij bent heel 

perfectionistisch maar door de 

toenemend werkdruk is het onmogelijk 

aan deze waarde te voldoen. 

Je raakt gestrest en daardoor wordt het 

steeds moeilijker om aan je eigen eisen te voldoen. Je 

merkt dat het onmogelijk is om aan je eigen standaard 

te voldoen en wordt hierdoor steeds onzekerder.  

Je ontwikkelt misschien zelfs een vorm van faalangst en 

daardoor raak je nog meer gestrest. Tot je niet meer 

verder kunt. 

3.5 - Oorzaken stress 
Zolang we stresshormonen blijven maken, creëren we 

een groot aantal zeer verslavende negatieve emoties, 

zoals woede, vijandigheid, agressie, concurrentie, haat, 

frustratie, angst, bezorgdheid, jaloezie, onzekerheid, 

“Een wijs 

man zoekt 

het in 

zichzelf,  

de dwaas 

zoekt het in 

anderen…” 

Confucius 551 

v.C. - 479 v.C. 

Chinees filosoof 
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schuld, schaamte, verdriet, depressie, uitzichtloosheid 

en onmacht, om er maar een paar te noemen. 

Wanneer we ons denken richten op bittere 

herinneringen uit het verleden, of ingebeelde vreselijke 

toekomstscenario’s met uitsluiting van al het andere, 

weerhouden we het lichaam ervan zijn natuurlijk 

evenwicht te herwinnen en terug te komen in haar 

natuurlijke flow. 

Top 15 Chronische Stress Oorzaken 

1- Je bent nooit goed genoeg. 

2- Veel te veel van jezelf eisen en moeten 

3- Gevoel dat niemand van je houdt 

4- Te grote betrokkenheid bij het leed en leven van 

anderen 

5- Streven naar waardering van anderen 

6- Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, grenzen kunnen 

aangeven of voor zichzelf opkomen 

7- Moeilijk steun kunnen vragen 

8- Gevoelens slecht kunnen uiten 

9- Gevoel weinig invloed te kunnen uitoefenen op de 

omgeving en het eigen leven 

10- Pessimisme en een weinig positieve kijk op 

eigen prestaties 

11- Moeite met aanpassen aan veranderingen 

12- Werkdruk of een verziekte werksfeer 

13- Financiële zorgen 
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14- Ongezonde leefgewoonten zoals te veel koffie, 

alcohol en te vette voeding 

15- Last hebben van pesten 

Niets verrassend dus dat chronische stress aan heel 

veel ziektes en aandoeningen wordt gekoppeld. 

Aandoeningen zoals: 

• Burn-out 

• Depressie 

• Maagklachten 

• Diabetes 

• Overspannen zijn 

• Beroertes 

• Allergieën 

• Hyperventilatie 

• Lichamelijke pijn 

• Onvruchtbaarheid 

• Overspannen zijn 

• Huiduitslag 

• Faalangst 

• Impotentie 

3.6 – Gestrest ! 
Het is nu duidelijk dat hoe langer dit vecht-vlucht 

systeem aan blijft staan, des te langer je lichaam zijn 

hulpbronnen voor het creëren van optimale gezondheid 

uitput. 
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We kunnen zeggen dat, net zoals stresshormonen 

veroorzaken dat onze lichaamscellen zelfzuchtig worden 

om ervoor te zorgen dat we overleven, ze ook ons ego 

ondersteunen om zelfzuchtiger te worden. We worden 

materialisten die de realiteit, via de beperking van ons 

wereldmodel, ervaren. 

We voelen ons op het eind afgescheiden van alle 

nieuwe mogelijkheden, omdat we die sfeer van 

chronische noodsituaties nooit meer verlaten.  

Deze ‘ik-eerst-mentaliteit’, die al onze 

bewuste en onbewuste programmering 

en wereldmodel doordrenkt, wordt 

steeds sterker en aanhoudender 

waardoor we genotzuchtig en 

zelfingenomen worden.  

Alleen uit op ons eigenbelang en het in 

standhouden van ons beperkte 

wereldmodel. 

Maar ’s nachts gloort er hoop 

Ok. We maken overdag iets pijnlijks 

mee. Daaruit ontstaat een angstprikkel. 

Soms veroorzaakt dit een trauma maar 

in de meeste gevallen een beperkende overtuiging.  

Dit zorgt ervoor dat we op bepaalde gebieden in ons 

leven niet verder komen. Dat leidt tot stress en deze 

“Angst kan  

niet bestaan  

zonder hoop  

en  

hoop niet  

zonder 

angst…” 

Spinoza 1632-1677 

Nederlands 

filosoof 
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stress leidt dan tot nog ineffectiever en beperkender 

gedrag. 

Als dit het geval is, dan gaan we hierover dromen en 

hoe urgenter de situatie, hoe groter de kans dat jij hier 

een nachtmerrie over krijgt. En wanneer jij de 

boodschap van de nachtmerrie weet te duiden, dan kun 

jij uit die permanente stressreactie komen. Daarom nu: 

Nachtmerries. 
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4 – Nachtmerries 
Rechtop in je bed. Bezweet. Hartkloppingen. Volledig in 

de war van wat je net hebt ondergaan. Je voelt en weet 

nog precies wat er gebeurde. Je bent zo in de war dat 

jij je afvraagt: Is dit echt gebeurd? Het was zo 

levensecht. Zo angstaanjagend. Zo overweldigend. 

Je beleeft een nachtmerrie alsof de 

gebeurtenis 100% realiteit is en 

voelt hoe dit direct uitwerking heeft 

op je lichamelijk welzijn.  

Zweten, gillen, hartkloppingen en 

bijna altijd met een angstig en 

benauwd gevoel schrik je wakker uit 

een nachtmerrie. 

Nachtmerries bestaan vaak uit een 

extreem negatief, levendig verhaal 

dat gepaard gaat met hevige 

emoties als angst, boosheid, 

walging, afgunst of verdriet.  

Je brein en je lichaam gebruiken daarvoor een mix 

van al je pijnlijke herinneringen, onverwerkte emoties 

en toekomstverwachtingen. Daar maken ze met behulp 

van je droomkracht een persoonlijke horrorstory van. 

4.1 – Wie hebben er last van nachtmerries? 
Wist je dat meer dan 2 miljoen mensen per jaar in 

Nederland last van nachtmerries hebben? Nachtmerries 

“Al die dingen  

die je  

vergeten bent, 

roepen om  

hulp in  

je dromen…” 

Elias Canetti 1905-1994 

Oostenrijks schrijver, 

filosoof en 

Nobelprijswinnaar 

literatuur (1981) 
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komen dus best vaak voor. Bijna iedereen heeft wel 

eens een nachtmerrie gehad.  

Zo’n 10% van Nederlanders heeft meerdere keren per 

jaar een nachtmerrie en zo’n 3% heeft last van 

meerdere van zulke angstdromen per week. Dat 

noemen we dan chronische nachtmerries.  

Dat zijn meer dan een half miljoen Nederlanders per 

week. Een half miljoen!!! 

Ze komen vaker voor bij kinderen maar er zijn ook veel 

volwassenen die last van nachtmerries hebben. Ze 

lijken vaker voor te komen bij vrouwen dan bij 

mannen. Of dat echt zo is? Het kan natuurlijk ook zo 

zijn dat vrouwen eerlijker zijn en er makkelijker over 

praten.  

En de meeste dromers, die last van nachtmerries 

hebben, hebben eigenlijk maar één vraag: Hoe kom ik 

van mijn nachtmerries af? 

 

4.2 – Hoe kom je ervan af? 
Een 1e eenvoudige stap in het voorkomen en verhelpen 

van nachtmerries is dat je ze moet zien als 

boodschappen van je persoonlijk onbewuste. Dat ze je 

wat dringends en belangrijks te vertellen hebben. 

Meestal over een pijnlijke gebeurtenis lang geleden 

waarvan jij nu geen flauw idee meer hebt dat dit jouw 
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leven nog steeds ontregeld wanneer het daar de kans 

voor krijgt.  

Best handig om te weten wat dat is. 

Laten we daarom beginnen om stap voor stap te 

ontleden hoe een nachtmerrie ontstaat, waarom je ze 

krijgt en hoe je ze kunt oplossen. We gaan beginnen... 
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5 - Hoe ontstaan nachtmerries? 
 

Je wereldmodel onderdrukt je pijnlijkste emoties en 

nieuwe verlangens die niet in het huidige model 

passen. Althans, dat vindt het model. Om ervoor te 

zorgen dat jij de dag zo rustig mogelijk doorkomt. Deze 

emoties en verlangens verdwijnen echter niet. Ze 

worden door je wereldmodel terugverwezen naar je 

persoonlijk onbewuste. 

Daar liggen al die onderdrukte 

emoties en verlangens te broeien. 

Op zoek naar een moment dat ze je 

aandacht kunnen pakken.  

Overdag is dat lastig want je 

wereldmodel doet er alles aan om je 

te beschermen tegen hun, in zijn 

ogen, ontregelende invloed. Alleen 

op die momenten dat je weerstand 

laag is komen ze in een keer 

bovendrijven.  

Ze moeten daarom in eerste 

instantie genoegen nemen met de 

nacht en zich uiten in je dromen en, 

wanneer ze een zware lading 

hebben, in je nachtmerries. 

 

“Moed is 

weerstand 

tegen angst, 

beheersing 

van angst, 

niet de 

afwezigheid 

van angst…” 

Mark Twain 

(1835-1910) 

Amerikaans 

schrijver 
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Dat kan omdat het deel van je hersenen wat je 

wereldmodel vormt ’s nachts inactief is. 

Nachtmerries komen dus voort uit alles wat zich in je 

persoonlijk onbewuste bevindt. Bij nachtmerries 

meestal angst en stress oorzaken en in nare dromen 

vaak onvervulde verlangens en beperkte overtuigingen. 

Maar hoe wordt van deze content een nachtmerrie 

gemaakt? 

 

5.1 - De nachtmerrie ontstaat 
Na een dag van vele indrukken en activiteit nodigt je 

bed je uit om te gaan slapen. Naast het uitrusten, zorgt 

slapen er ook voor dat je mentale en fysiek systeem de 

kans krijgt om te herstellen. 

Wanneer je gaat slapen gebeuren er twee belangrijke 

dingen: 

1. Er is geen input meer vanuit de omgeving door 

nieuwe prikkels. 

2. Het deel van je brein (je wereldmodel), wat voor 

jou overdag de prikkels filtert, is inactief. 

Je ligt in bed en na een tijdje woelen sluit jij je ogen en 

dan val je in slaap 
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5.2 - REM slaap is droomslaap 
Een gemiddelde slaap van 8 uur kan je opdelen in 4 

slaapcycli van 2 uur. Zo’n slaapcyclus is opgebouwd uit 

5 periodes: 

1. 4 periode van Non remslaap. 

2. 1 periode van REM Slaap. 

In deze laatste periode hebben wij de meeste 

nachtmerries. Ook in de non remslaap dromen we maar 

is het niet zo eenvoudig om ze te onthouden omdat ze 

meestal geen beelden bevatten.  

In de 1e slaapcyclus van 2 uur is de REM-periode 15 tot 

20 minuten. De 4e cyclus bestaat bijna helemaal uit 

remslaap. Dus hoe langer je slaapt, hoe meer je kans 

hebt op een nachtmerrie. 

In deze rem slaap begint je brein met het verwerken 

van de ervaringen van de dag. Zowel je bewuste als je 

onbewuste.  Al je gevoelens, gedachten en emoties 

komen in een uptempo voorbij.  

Tijdens dit verwerken associeert je losgeslagen brein er 

heerlijk op los. Het koppelt de gebeurtenissen van die 

dag daarvoor aan eerdere ervaringen en 

gebeurtenissen in je leven. En voegt daar ook nog eens 

je onbewuste verlangens en toekomstverwachtingen 

aan toe. 
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Als er een associatie wordt gemaakt met een heftige 

pijn of trauma uit het verleden, dan heb je dus kans of 

een onvervalste nachtmerrie 

Een manier om je nachtmerries te 

verhelpen en voorkomen is door 

deze associatie helder te krijgen en 

vervolgens, indien mogelijk, een 

andere betekenis te geven. Een 

betekenis die voor je werkt in plaats 

van tegen je… 

Probeer je nachtmerrie te 

benaderen als een goede vriend die 

er geen doekjes om wint maar je 

wijst op iets waar je nu echt actie op 

moet ondernemen.  

Kun je dat? Dan staan er voor jou 

verderop in dit boekje een paar 

technieken om mee aan de slag te gaan. 

Ok. We weten nu hoe een nachtmerrie ontstaat. Laten 

we nu eens gaan kijken waarom je zo van streek raakt 

van je nachtmerrie.  

“Elke 

minuut 

angst 

 kost  

je zestig 

seconden  

geluk.” 

 

Ralph Waldo 

Emerson 1803-1882 

Amerikaans 

dichter en 

filosoof 
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6- De Sidder Factor 

 
Waarom raken we zo van streek van onze 

nachtmerries? Dat komt omdat wat jouw grootste angst 

is, het vreselijkste wat jij denkt dat jou kan overkomen, 

dat komt tevoorschijn in deze heftige dromen. Soms 

iets waar jij je bewust van bent maar in heel veel 

gevallen juist volledig onbewust. 

De beelden zijn zo overweldigend dat je moeite hebt 

om er afstand van te houden. Ze raken je emotioneel, 

spiritueel, fysiek en mentaal. Logisch ook want jij bent 

de enige schepper en altijd het lijdend voorwerp van 

deze nachtelijke horrorverhalen 

Er zijn vele soorten nachtmerries, die ons ontregelen, 

maar er zijn een paar thema’s die heel vaak 

voorkomen. De rode draad in deze thema’s is dat je als 

dromer volkomen hulpeloos en altijd het slachtoffer 

bent. De beruchtste thema’s zijn: 

• Iemand dierbaar of jezelf dood zien gaan 

• Over je ex 

• In een eindeloze achtervolging en niet kunnen 

ontsnappen 

• Slachtoffer zijn van geweld 

• Ziek zijn 

• Je eigen dood 

• Je wordt achtervolgd en bedreigd 

• Je komt in een onstuitbare vrije val terecht 
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• Je bent volledig gedesoriënteerd en alleen 

Heb je af en toe een nachtmerrie? Dan is er niet gelijk 

een man overboord. Best interessant om te ontdekken 

wat de boodschap is die deze lone wolf je komt brengen  

Heb je regelmatig nachtmerries? Dan kan dit je leven 

erg beperken en wordt het tijd om in actie te komen 

 

6.1 - Neem ze serieus... 
Veel mensen nemen zichzelf in de maling door hun 

nachtmerries af te doen als “slechts een nare droom”.  

Nachtmerries zijn in hun ogen een soort verzinsels, 

hallucinaties met geen enkele betekenis. 

Dus wanneer hun hart te keer 

gaat omdat ze worden 

achtervolgd door een man met 

een enorm mes, stellen zij zich 

nadat ze wakker zijn geworden 

gerust met het zinnetje: 

“Godzijdank, het was maar een 

droom.” 

Ze draaien zich om en hopen 

weer in slaap te vallen. 

Echter, toen ze een paar minuten 

daarvoor achternagezeten werden en vreesden voor 

“Niemand kan 

mij pijn  

doen zonder  

mijn 

toestemming…

” 

Mahatma 

Gandhi  

1869-1948 

Indiaas politicus 

en bevrijder 
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hun leven, hadden ze geen enkele twijfel over dat wat 

er gebeurde echt was.  

De man met dat vlijmscherpe mes was misschien maar 

een product van hun verbeeldingskracht maar de angst 

was levensecht. 

Het gevolg van je nachtmerries zien, als niet meer dan 

een droombeeld zonder enige waarde, is dat deze 

angstige droombeelden je blijven achtervolgen.  

Vaak in steeds extremere uitingen. Net zolang tot ze de 

aandacht en behandeling krijgen die ze nodig hebben 

maar daarover later meer. 

6.2 - De universele kenmerken 
Nachtmerries komen in vele uitvoeringen. Volledig 

gepersonaliseerd naar jouw eerdere ervaringen, angst, 

stress, verlangens en verwachtingen. Ze gaan altijd 

over jou. Zelfs wanneer jij helemaal niet voorkomt in je 

nachtmerrie. 

Los van de gepersonaliseerde inhouden hebben deze 

angstdromen ook een paar universele kenmerken: 

• Je levensechte nachtmerries worden steeds 

angstaanjagender naarmate ze voortduren 

• Je gevoel van veiligheid wordt continue op de proef 

gesteld 

• Je hebt het idee volledig de controle kwijt te zijn. 

• Het ontbreekt je aan elke vorm van zelfvertrouwen 

in zo’n droom 
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• Je bent altijd een slachtoffer van een nachtmerrie. 

Zelfs als je er een gruwelijk wrede dader in speelt 

• Angst is niet de heersende emotie na een 

nachtmerrie. Uit wetenschappelijke onderzoeken 

blijkt dat mensen meestal verwarring, schuld of 

afschuw voelen 

• Je ontwaakt vaak midden in een van je levendige 

nachtmerries. Dat is de oorzaak dat deze nare 

droom je zo goed bij blijft 

• Je bent na je ontwaken volledig van slag en moet 

bewust even terugkomen in werkelijkheid 

• Je voelt angstgevoelens en een diepe afkeer van 

wat je net gedroomd hebt 

• Soms ben je bang om weer in slaap te vallen 

omdat je het idee hebt dat de nachtmerrie verder 

gaat 

Omdat we ervanuit gaan dat een nachtmerrie volgt op 

een angst en ongezonde stress wordt het nu tijd om te 

gaan kijken wat de oorzaak van jouw nachtmerries kan 

zijn. 

Oh ja, herken jij je niet in wat er tot nu toe geschreven 

is of wat je nog gaat lezen? Dan heb jij misschien geen 

last van nachtmerries maar van nachtangst? Wat dat is, 

lees je hier… 

7 - De oorzaken van je nachtmerries 
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Er zijn veel oorzaken die kunnen bijdragen aan het 

hebben van angstgevoelens en het krijgen van 

nachtmerries. Zoals: 

Eenzaamheid, een angststoornis, verlatingsangst, 

PTSS, liefdesverdriet, depressiviteit, rouw, griep, burn-

out, koorts, beperkende overtuigingen, overspannen 

zijn, pesten, moeilijke tijden op je werk of op school, 

relatieproblemen, faalangst, een traumatische 

gebeurtenis, een fobie, een diepe angst, een laag 

zelfbeeld, medicijngebruik zoals antidepressiva, bij 

drug/alcohol gebruik, bij ziekte, in de overgang en bij 

zwangerschap. 

De meeste oorzaken van nachtmerries hebben allemaal 

1 gevolg: Negatieve stress. 

7.1 - Stress en nachtmerries 
Deze stress en nachtmerries vormen als het ware een 

vicieuze cirkel. Hoe meer nachtmerries je hebt, hoe 

intenser ze zijn; hoe slechter je slaapt, hoe beroerder 

je je voelt en hoe minder goed je stress kunt hanteren.  

Dat zorgt weer voor een toename van – en veel 

nachtmerries achter elkaar 
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Er bestaan verschillende 

manieren om stress te 

verwerken zoals meditatie, 

mindfulness, helder denken. 

Het brein van sommige 

mensen is hier ontzettend 

goed in.  

Door aanleg en mogelijk ook 

door opvoeding en invloed 

van de omgeving. Anderen 

hebben dat nooit goed 

geleerd en hebben hier nu 

nog wat meer moeite mee 

Zo weten we dat stress in de kindertijd de ontwikkeling 

van het brein beïnvloedt. Een van de gevolgen is dat je 

hersenen daardoor later minder goed met tegenslag om 

kunnen gaan. En mensen die slechter met de daaruit 

voortvloeiende stress kunnen omgaan, kunnen 

gemakkelijker een nachtmerrie krijgen.” 

7.2 - Slapen is belangrijk 
Tegelijkertijd werkt het dus ook andersom: 

nachtmerries vergroten de kans op stress en spanning. 

Ze veroorzaken slapeloosheid waardoor je overdag 

minder uitgerust bent. 

“Ervaring is 

dat wat van 

pijn 

overblijft…” 

Piet Theys 1927-1974 

Vlaams schrijver  
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Ieder vorm van een slaapstoornis levert stress op. 

Slaap is namelijk belangrijk voor onze fysieke, 

emotionele, spirituele maar vooral mentale gezondheid.  

Tijdens je slaap reguleer je emoties en verwerk je 

emotionele gebeurtenissen. Wordt dit verstoord door 

een nachtmerrie, dan krijgt je brein niet de kans om 

andere momenten van de dag te verwerken.” 

Die angstige beelden tijdens je slaap kunnen dan ook 

uitputtend zijn. Je wordt door iets geplaagd waar je 

geen controle over hebt.  

Het verwachten van een nachtmerrie kan leiden tot niet 

meer durven slapen en de impact op je dagelijks leven 

kan groot zijn Dit kan zorgen voor een voortdurend 

hoog stressniveau. 

Wanneer je last hebt van nachtmerries is het belangrijk 

dat je hier wat aan doet. En daar komen we zo op 

terug. Nu komen we bij een factor die ook grote invloed 

heeft op het verloop en de inhoud van je 

nachtmerries…. 
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7.3 - Het verwachtingseffect 
Alles wat je vreest kan gebeuren in je 

nachtmerrie. Alles wat jij in je 

nachtmerrie denkt of voelt, geeft direct 

vorm en inhoud aan deze enge droom. 

Vaak is dit niet meer dan de angst voor 

de angst. 

Want je verwachtingen beïnvloeden ons 

dagelijks leven maar nog sterker: ze 

vormen je droomwereld. Een droom 

verandert dan zomaar ineens in een 

nachtmerrie omdat de dromer vervelende 

dingen verwacht. 

Dit noemen we het verwachtingseffect. 

In een droom is je angstig voelen en een 

aanval vrezen de opmaak voor een zekere 

aanval. Waarom? Omdat jij de hufter, die 

op je loert, zelf hebt bedacht, hebt 

verbeeld en tot actie hebt aangezet. 

Je droomt bijvoorbeeld dat je op stap 

bent met je vriendinnen, maar als je aan ze gaat 

twijfelen of irriteren, dan kunnen deze vriendinnen 

zomaar ineens heel boosaardig worden. 

Of wanneer je op de vlucht slaat voor een man met een 

mes, dan vindt hij je toch. Waar we ons ook 

“Je toekomst is 

niet je 

verleden. Het 

besluit wat je 

nu neem, dat 

bepaalt je 

toekomst…” 

Tony Robbins 

Lifecoach, 

changemaker en 

schrijver 
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verstoppen. Apart toch, het lijkt wel of je wilt dat hij 

ons vindt. 

Wanneer je denkt, “ik hoop maar niet dat hij ook nog 

een pistool heeft”, dan heeft hij ineens een Beretta in 

zijn hand. 

Om het verwachtingseffect onder controle te houden en 

te kunnen sturen in je dromen en nachtmerries zijn er 

twee dingen die je kunt doen: 

1- Leer lucide dromen zodat jij in je droom de 

verwachting over wat er gaat gebeuren direct kunt 

aanpassen en zo een andere droom krijgt. 

2- Bij het in slaap vallen herhaal jij een mantra 

waarmee jij je bewustzijn traint om positieve 

verwachtingen te creëren terwijl je droomt. 

Bijvoorbeeld: “Wanneer ik droom verwacht ik 

alleen maar leuke dingen…”. Deze intentie blijf je 

dan herhalen terwijl je in slaap valt. 

Het enige nadeel is dat je dan geen kans meer hebt op 

de boodschap die je persoonlijk onbewuste voor je 

heeft of een van de andere voordelen die schuilen in 

het hebben van nachtmerries. 
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8 – Iedere nachtmerrie heeft zijn 

voordeel 
Voor we bij de voordelen komen eerst nog even de 

nadelige gevolgen van nachtmerries bespreken. Een 

belangrijk gevolg van nachtmerries kan slapeloosheid 

zijn, veroorzaakt door een angst om te gaan slapen.  

Andere ingrijpende gevolgen van nachtmerries zijn: 

• Je hoofd niet leeg krijgen. 

• Prikkelbaar zijn. 

• Overspannen raken. 

• Serieuze gezondheidsproblemen. 

• Te weinig slaap om te herstellen. 

• Burn-out. 

• Depressie, neerslachtige gevoelens. 

• Vermoeid aan de dag beginnen. 

• Snel gestrest. 

Allemaal nare effecten van je angstdromen. En zo’n 

effect zorgt er weer voor dat jij steeds meer uit je flow 

raakt en je mentale weerstand steeds minder wordt.  

Een laag zelfbeeld, steeds minder zelfacceptatie, 

afnemend zelfvertrouwen en een kwetsbare 

eigenwaarde kunnen hier dan weer het gevolg zijn en 

zo de vicieuze cirkel versterkend met nog meer 

nachtmerries. 
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Ik snap dat je graag wilt weten wat je zelf aan je 

nachtmerries kunt doen maar laten we voordat we 

helemaal in mineur eindigen eerst nog even dit 

bespreken: 

8.1 - De voordelen van nachtmerries 
Nachtmerries krijgen heeft ook een positieve kant: het 

wijst je erop dat er iets in je leven is wat nog niet op 

orde is. Een issue waar jij je blijkbaar niet bewust van 

bent of te weinig aandacht aan schenkt. Nachtmerries 

zijn de ultieme maar ook meest kwetsbare vorm van 

zelfreflectie. 

Een nachtmerrie kun je beschouwen 

als mentale check. Vaak genoeg is 

er niets aan de hand, maar het kan 

een stresssignaal zijn.  

Dan is het wel goed om iets aan dit 

stressniveau te doen. Dat verkleint 

ook de kans op chronische stress én 

terugkerende nachtmerries. 

Nachtmerries kunnen ook een rijke 

bron voor persoonlijke groei zijn 

want ze geven ons inzicht wat er 

mag helen en wat onze 

aangrenzende mogelijkheden zijn. 

Beschouw je nachtmerries dus niet alleen maar als 

onheil.  

“Wat de rups 

het einde 

noemt, is voor 

de vlinder het 

begin …” 

 

Lao-Tse +/- 600 v.C. 

Chinees filosoof  
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Er zijn ook mensen die dol zijn op hun nachtmerries 

want nachtmerries en dromen zijn voor vele 

kunstenaars en wetenschappers een belangrijke bron 

van inspiratie en creativiteit geweest.  

Zo laat de griezelschrijver Stephen King zich sterk 

inspireren door zijn eigen enge dromen en hetzelfde 

gold voor de kunstwerken van Salvador Dalí. 

Het is dan ook niet verrassend dat slaaponderzoekers 

ontdekten dat er mensen zijn die het betreuren als ze 

midden in hun nachtmerrie wakker werden.  

Zij genoten. Alsof ze de hoofdrol speelde in hun eigen 

horrorfilm. 

Er zijn echter nog meer redenen om je nachtmerries 

niet alleen maar te haten 

8.2 - Vijf redenen waarom nachtmerries 
goed voor je zijn 
Hier volgen 5 redenen waarom nachtmerries goed voor 

je zijn:  

1. Nachtmerries kunnen je een beter gevoel geven 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar 

nachtmerries hebben een interessante hypothese over 

nachtmerries aan het licht gebracht. Nare dromen 

blijken je een manier te bieden om met stress en angst 

om te gaan. 
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Door je diepste, donkerste angsten uit te spelen in de 

veilige 'virtuele simulatie' in je droomwereld, proberen 

je hersenen ze uit te spelen in een verhaal. 

Dit klinkt misschien vreselijk, maar als je wakker wordt 

en de gebeurtenissen onthoudt, helpt dit je om beter 

met de situatie om te gaan in je dagelijks leven.  

Door de gebeurtenissen in je nachtmerries in je 

concrete herinneringen te verankeren, behandel je ze 

als het verleden, niet het heden. 

Zo maak je er een ervaring van en dat stelt je in staat 

om het te herkennen, je er op tijd van te distantiëren 

en de controle te houden over de emotionele ontlading. 

2. Nachtmerries kunnen je fysieke welzijn zelfs ten 

goede komen 

Een ander verrassend voordeel van nachtmerries is het 

feit dat ze je fysiek kunnen helpen. Nachtmerries 

treden meestal op tijdens de remslaap wanneer de 

bloedstroom naar de hersenen afneemt en wordt 

omgeleid naar de spieren en andere vitale 

lichaamssystemen. 

Hierdoor blijken organen en andere weefsels beter te 

herstellen en te herstellen van de dagelijkse sleur. Als 

gevolg hiervan worden groei- en stresshormonen, uw 

immuunsysteem, hart en bloeddruk allemaal positief 

beïnvloed. 
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Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk remslaap te 

krijgen als fysiek mogelijk is. 

Dus hoewel nachtmerries op dat moment geen erg 

prettige ervaring zijn, profiteert je lichaam echt van de 

verhoogde bloedtoevoer. Dit zal je algehele gezondheid 

op de lange termijn verbeteren. 

3. Nachtmerries zijn een soort bedreigingstraining 

Nachtmerries zouden, volgens onderzoek door 

neurowetenschappers, de manier kunnen zijn waarop 

uw lichaam u traint voor mogelijke reële bedreigingen. 

Vrijwel vergelijkbaar met punt 1 hierboven, kunnen 

nachtmerries u ook helpen potentieel gevaarlijke 

situaties "uit te spelen" voordat ze zich overdag 

voordoen. 

Onderzoekers vroegen 18 

vrijwilligers EEG-headsets te 

dragen terwijl ze sliepen.  

Vervolgens werden deze 

proefpersonen 's nachts wakker 

gemaakt om hen een reeks vragen 

over hun dromen te stellen. 

Door de informatie over hun 

dromen konden ze deze info 

vergelijken met de hersenactiviteit 

vlak voordat ze wakker werden 

gemaakt.  

“Als je de 

problemen uit 

het verleden 

niet oplost, 

sleep je ze als 

een loden last 

mee…” 

Adriaan van Dis 

1946- 

Nederlands 

auteur, 

journalist en 

televisie 

presentator 
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Ze ontdekten dat tijdens 'enge' dromen twee 

hersengebieden bijzonder actief waren. Dit waren de 

insula en cingulate cortex. 

De eerste is gedurende de dag betrokken bij het 

identificeren en evalueren van emotionele reacties. 

Deze laatste is verantwoordelijk voor het voorbereiden 

van het lichaam op fysieke reacties op waargenomen 

dreigingen (ook bekend als "vecht of vlucht" -reacties). 

Interessante dingen, maar het wordt beter. Een tweede 

deel van de studie omvatte 89 deelnemers. Zij werden 

gevraagd om een 'droomdagboek' bij te houden. 

Bij het zien van verontrustende beelden die normaal 

gesproken een reactie in de insula en cingulate cortex 

zouden veroorzaken, hadden degenen die een 

droomdagboek bijhielden ,waarin meer nachtmerries 

stonden, een merkbaar verminderde respons. 

Bovendien vertoonde hun amygdala (ook bekend als 

het "angstcentrum" van de hersenen) ook een 

duidelijke vermindering van de respons. De hersenen 

waren door de eerdere nachtmerries getraind in de 

beelden die kwamen.  

4. Nachtmerries kunnen je helpen onderdrukte emoties 

te begrijpen 

Nachtmerries, denken sommige wetenschappers, 

kunnen je ook helpen sommige van die vervelende 
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onderdrukte emoties die je voor jezelf verbergt, te 

begrijpen en te verwerken. 

Tijdens nachtmerries in de REM-fase van slaap, zijn de 

onderdrukkingssystemen van je hersenen ontspannen 

en worden al je emoties ontgrendeld. 

Dit bied je een ongeëvenaarde kans om na te denken 

over dingen die je mogelijk onderdrukt. 

Het interpreteren van dromen en nachtmerries biedt 

een unieke kans om na te denken over de dingen die je 

misschien onderdrukt of om inzicht te krijgen in je 

persoonlijk onbewuste.  

Nachtmerries en dromen kunnen je aanmoedigen om 

na te denken over wat een droom en te voelen wat dit 

voor jou persoonlijk zou kunnen betekenen.  

Gebruik je enge droom om een ontdekkingstocht te 

maken door je interne emotionele landschap. Het zal je 

misschien verbazen wat voor verborgen wijsheid daar 

allemaal te vinden is. 

 

5. Nachtmerries zijn een soort natuurlijke 

belichtingstherapie 

Wetenschappers zijn ook gaan geloven dat 

nachtmerries kunnen dienen als een vorm van 

blootstellingstherapie. 
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Door iemand in een veilige omgeving geleidelijk bloot 

te stellen aan hun diepste angsten, bijvoorbeeld 

honden of spinnen, leert dit soort therapie hen 

langzaam hun fobie te beheersen.  

Nachtmerries lijken op vrijwel 

dezelfde manier te werken. Dit 

geldt met name voor bijzonder 

verontrustende gebeurtenissen 

en trauma’s. 

Het is een natuurlijke manier 

om het verleden te herbeleven 

en een soort afsluiting te 

bereiken. 

Helaas hebben nachtmerries de 

neiging om je 'vecht- of 

vluchtreacties' te activeren. Hierdoor wil jij zo snel 

mogelijk uit deze situatie vluchten en versterkt dit je 

angst. Hierdoor kan het ook gebeuren dat een 

nachtmerrie je wakker schrikt voordat wat geheeld mag 

worden opduikt.  

Train jezelf erin dat nachtmerries ook een positieve 

betekenis hebben. Dat ze je wat kunnen leren. Over 

jezelf en je leven. 

Ik snap best dat wanneer jij echt last van nachtmerries 

hebt je daar even geen zin in hebt en daarom heb ik 

hieronder een 1 techniek beschreven waarmee jij je 

“Er bestaan geen 

vaste feiten.  

Alleen maar 

betekenis 

geven…” 

Friedrich Nietzsche 

1844-1900 

Duits dichter en 

filosoof 
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nachtmerries kunt voorkomen en verhelpen en 1 

waarmee jij ze betekenis kunt geven. 

 9 – 1e  Hulp Bij Nachtmerries 

 
Voor we hier mee verder gaan, is het goed om je eraan 

te herinneren dat wanneer jij echt geterroriseerd wordt 

door je nachtmerries, maanden of misschien wel 

jarenlang, het verstandiger is om professionele hulp te 

zoeken.  

Ga naar je huisdokter en vraag of hij of zij je door kan 

verwijzen naar een specialist. Waarschijnlijk ligt er een 

dieper trauma aan je nachtmerrie ten grondslag en is 

het verstandiger om samen met iemand, die voldoende 

kennis bezit, aan de slag te gaan 

Ok, dat gezegd hebbende, nu eerst wat tips die je 

helpen bij het voorkomen van nachtmerries. 

 

9.1 - 11 x Nachtmerries Voorkomen 

 
1- Achterhaal de oorzaak 

Zoals je hier tot nu toe hebt kunnen lezen, zijn er 

diverse mogelijke oorzaken van nachtmerries. Het is 

lastig om te bepalen waarom jij precies last hebt van 

nachtmerries maar toch kan het goed zijn om hier eens 

in te duiken  
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Achterhaal je de oorzaak van jouw nare dromen, dan 

kun je deze oorzaak namelijk wegnemen. 

2- Doe aan sport 

Een sportief lichaam maakt positieve stofjes aan die 

nachtmerries kunnen voorkomen en wanneer jij sport 

voor het slapen gaan, val je makkelijker en dieper in 

slaap. 

3- Mediteer en ontspan 

Doe voor het slapen gaan een meditatie - of 

mindfulness oefening waarbij jij met gesloten ogen al 

op komende gedachten even aandacht schenkt en dan 

bewust weer loslaat. Zo maak jij hoofd vrij van je 

dagelijkse zorgen en voorkom je dat je in een nachtelijk 

angstverhaal terechtkomt. 

4- Slaap in een koele, donkere en rustige slaapkamer 

Je slaapt beter in een koele, donkere en rustige 

slaapkamer. Zet de verwarming uit voor je gaat slapen, 

laat eventueel wat frisse lucht binnen in de slaapkamer 

en sluit de gordijnen als je naar bed gaat. 

5- Leg je telefoon op tijd weg 

Het felle licht dat van het scherm van je telefoon komt, 

houdt de hersenen actief. Hierdoor kom je moeilijker in 

slaap als je eenmaal in bed ligt en kun je bovendien 

meer last krijgen van nachtmerries. Leg je je telefoon 

op tijd weg, dan kom je sneller in slaap. Bovendien 

slaap je een stuk rustiger. 
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Ook goed om te weten: de schermen van de televisie, 

de laptop, de computer en de tablet hebben hetzelfde 

effect op je hersenen. Deze 

apparaten kun je dan ook beter 

vroeg uitschakelen. Ongeveer een 

uur voor je gaat slapen. 

6- Schrijf je nachtmerrie op 

Veel psychologen geloven dat het 

opschrijven van een nachtmerrie 

helpt om deze nare droom te laten 

verdwijnen. Ik raad je aan om een 

angstdroom direct na het ontwaken 

op te schrijven wanneer jij je nachtmerrie nog goed 

kunt herinneren. 

7- Praat over je nachtmerrie 

Geen zin om je nachtmerrie op te schrijven? Dan kun je 

ook over je nare droom praten. Met een therapeut, 

maar ook gewoon met een vriendin, partner of huisarts. 

Praat regelmatig over je nachtmerries, want een 

nachtmerrie haalt een groot deel van zijn kracht aan de 

geheimhoudingsplicht die er lijkt te bestaan tussen de 

dromer en haar nare droom.  

8- Zorg voor een vast ritme 

Je hebt minder last van nachtmerries als je 

slaapgewoontes goed en stabiel zijn. Ga daarom iedere 

avond rond dezelfde tijd naar bed. Natuurlijk kun je een 

keertje later naar bed gaan als je een feestje hebt maar 

“Laat dat wat 

verborgen is, 

zichtbaar 

worden…” 

Gezegde uit 

Ho’oponopono 
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doordeweeks is een goed slaapritme 

wel een pré. Overigens niet alleen 

om nachtmerries te voorkomen maar 

ook om voldoende nachtrust te 

krijgen. 

9- Vermijd alcohol/drugs voor het 

slapengaan 

Alcohol maakt je ’s nachts 

onrustiger. Dit vergroot de kans op 

nachtmerries. Je kunt je slaapmutsje 

dan ook beter links laten liggen als je 

van jouw nachtmerries af wil komen. 

Hetzelfde geldt voor zware voeding 

en koffie. Eet je zware voeding, dan 

is je lichaam nog lang bezig om deze 

voeding te verteren. Hierdoor slaap 

je onrustiger.  

Het effect van koffie kent iedereen. 

Drink je een kop koffie voor je gaat 

slapen, dan kom je moeilijker in 

slaap en slaap je veel onrustiger. Dit 

vergroot de kans op nachtmerries. 

Dit gaat trouwens ook op voor 

andere cafeïne houdende dranken. 

“Een wijs 

mens eet en 

drinkt om te 

leven, een 

onwetend 

mens leeft om 

te eten en 

drinken…” 

Socrates 469 v.C. 

- 399 v.C. 

Grieks filosoof 
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10- Neem melatonine 

Melatonine is een hormoon dat door je lichaam wordt 

aangemaakt als je lichaam aanvoelt dat het tijd is om 

naar bed te gaan. 

Neem je het supplement melatonine in, dan wordt dit 

gevoel versterkt. Je voelt je niet alleen meer 

ontspannen, maar je komt bovendien sneller in slaap. 

Bovendien ben je rustiger in je slaap en dit verkleint de 

kans op vervelende nachtmerries. 

11- Slaap korter 

Nachtmerries vinden voornamelijk plaats tijdens de 

REM slaap. De REM-fase wordt iedere cyclus iets 

langer. Aan het eind van de nacht kan de Remslaap wel 

een uur duren.  

Dat is de reden dat de meeste nachtmerries in het 

laatste deel van je slaap plaatsvinden. Slaap korter en 

je hebt minder kans op een nachtmerrie. 

Nogmaals gezegd, heb je echt heel veel last van je 

nachtmerries, misschien in combinatie met andere 

psychische klachten, praat er dan over met je partner, 

huisdokter of therapeut. 

 Is dat niet geval, geef je dan eens over aan de 

onderstaande techniek waarmee jij de angel uit je 

nachtmerries kunt halen. 

9.2 - De Rescripten Methode 
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1- Onthoud en leg je nachtmerries vast 

Als je een nachtmerrie hebt gehad, haal hem dan zo 

gedetailleerd als mogelijk omhoog en schrijf hem op. 

Focus je op het moment dat volgens jou bepalend is 

voor de nachtmerrie 

2- Herschrijf de nachtmerrie 

Herschrijf het verloop van de nachtmerrie vanaf dat 

moment. Geef de nachtmerrie een positieve wending 

met een positief einde. 

3- Ontspan volledig 

Zoek een plek waar jij alleen kan zijn en niet gestoord 

wordt voor zo’n dertig minuten. Ga in een comfortabele 

positie liggen, sluit je ogen en ontspan je lichaam. 

Adem 7 tellen in, houd je adem 7 tellen vast, adem 7 

tellen uit en adem dan 7 tellen niet. Herhaal deze 

cyclus 10 keer. 

4- Gebruik je droomkracht 

Stel je met behulp van je droomkracht voor dat je 

terug bent in de nachtmerrie. Visualiseer totdat je bij 

het punt bent waar je voor hebt gekozen bij punt 2. 

Transformeer de nachtmerrie totdat deze zo verloopt 

zoals jij eerder hebt opgeschreven. Blijf deze oplossing 

herhalen 

5- Evalueer je gedroomde oplossing 

Wanneer de verbeeldde nachtmerrie is geëindigd, open 

jij je ogen. Ben je niet tevreden, en nog steeds niet op 

je gemak over het verloop van de nachtmerrie, doe de 
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oefening nog een keer en speel net zolang met de 

beelden totdat jij een goed gevoel krijgt over hoe het 

verloopt. 

6 - Programmeer je nieuwe versie 

Iedere avond, voor het slapengaan, speel jij deze 

nieuwe versie af. Net zolang totdat je vanzelf in slaap 

valt Dit zorgt ervoor dat de 

nachtmerrie als vanzelf 

verdwijnt. 

7 - Extra tip 

Wanneer je ’s nachts of ’s 

morgens vroeger wakker 

wordt dan je op wil staan, 

houd dan je ogen gesloten 

en haal de nieuwe versie 

naar boven. Speel deze 

nieuwe versie zo vaak als je 

wil af en val er, al 

herhalend, mee in slaap. 

Het grote voordeel van deze laatste stap is dat, 

wanneer je net wakker bent, je nog in de hypnagoge 

staat zit. Veranderingen worden zo gelijk opgeslagen 

zonder dat je rationele denken ze kan doorkruisen. 

 

“Laat pijn uit het 
verleden  

wegspoelen  
als voetstappen  

op het strand…” 

 

Tao Meng 

Chinese filosoof 
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9.3 - Zes effectieve nachtmerrie scripts 
Heb jij niet zoveel tijd om dit uitgebreidere stappenplan 

uit te voeren, hier een paar scripts hoe jij de invloed 

van veel voorkomende nachtmerrie scenes direct kunt 

omdraaien. Dit pas je direct toe nadat je wakker bent 

geworden uit een angstdroom. 

1- Bij een achtervolging 

Stop met rennen. Draai je om naar de achtervolger en 

ga de confrontatie aan. Kwaadschiks of goedschiks. 

Door dit kan het zomaar zo zijn dat de achtervolger 

verdwijnt of ongevaarlijk wordt. 

2- Aangevallen worden 

Geef niet toe aan je neiging om te vluchten of aan te 

vallen. Laat zien dat je klaar bent om jezelf te 

verdedigen en de aanvaller te verslaan.  

Dan probeer je de aanvaller te verleiden tot een 

oprecht gesprek. Een andere manier is om de 

acceptatie en liefde in jezelf te vinden en dit over te 

brengen op de aanvaller. En anders…sla d’r op. 

Vermorzel je opponent. 

3- Bij vallen 

Ontspan en sta jezelf toe om te landen. Het is niet zo 

dat je te pletter valt. Je kan natuurlijk ook proberen om 

van je vallen vliegen te maken en zo lucide te gaan 

dromen. 
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4- Bij slaapverlamming of vals ontwaken 

Wanneer jij vastzit, gevangen of verlamd bent, ontspan 

dan. Laat de angst je rationele denken niet overwinnen. 

Zeg tegen jezelf dat je aan het dromen bent en dat de 

droom snel eindigt.  

Omarm alle beelden die voorbijkomen of dingen die 

gebeuren met je lichaam. Niets kan je pijn doen. 

Adopteer een houding van interesse en 

nieuwsgierigheid over wat er gebeurt. 

5- Niet voorbereid zijn op een examen of een speech 

Je hoeft met dit thema niet verder te gaan. Je kan de 

examenruimte verlaten.  

Echter, je kan je zelfvertrouwen vergroten in zulke 

situaties door creatieve antwoorden te bedenken op de 

examenvragen en spontaan een spreekbeurt te houden 

over welk onderwerp jij maar wilt. Zorg ervoor dat je er 

lol in hebt. 

6- Naakt in het openbaar 

Wie kan dat wat schelen in je droom? Geniet van het 

idee. Sommige vinden het naakt zijn in een lucide 

droom erotisch. Als je wilt kan je iedereen in je droom 

vragen om hun kleren uit te trekken. Onthoudt, 

bescheidenheid behoort bij de publieke moraal en 

dromen gaan over wat jij echt belangrijk vindt. Laat je 

gaan. Wordt een nudist. 
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9.3 – Nachtmerries duiden 
We gaan er bij deze methode hiervan uit dat jij je 

dromen en nachtmerries opschrijft. Voor je begint, is 

het verstandig om een kleine mediatie te doen door 

even je ogen te sluiten en je een minuut of 10 te 

verbinden met de wereld om je heen. Eventueel 

gekoppeld met bewust ademhalen zoals vooraf aan de 

Rescripting Methode. 

Stap 1 – Nachtmerrie context 

Lees je nachtmerrie nog een keer voor en beantwoord 

dan de volgende vragen. 

1- Focus - Waar is je 1e focus op gericht?  

2- Ervaring - Waar doet deze nachtmerrie je aan 

denken? Is het vrij recent of van vroeger? 

3- Droomfiguren – Wie komen ervoor in deze 

nachtmerrie en wat zegt dat over jou? Blijf je 

bewust dat de personen in je nachtmerrie iets over 

jou zeggen. 

4- Droomsymbolen – Welke voorwerpen of 

symbolen komen ervoor in je droom? Wat betekent 

dat voor jou? 

Schrijf je antwoorden op en ga verder met de volgende 

stap. 

Stap 2 – IK 

Hier gaan we kijken naar jouw handelen en bewegen in 

de nachtmerrie. Wanneer je zelf geen rol speelt in de 

nachtmerrie, dan doe je alsof je in de droom zit. 
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1- Houding en Stemming – Welke houding neem je 

aan in de droom? Hoe ben je gestemd? Hoe komt 

dat? 

2- Communicatie – Wat communiceer je? Hoe 

communiceer jij? Of communiceer je helemaal 

niet? Waarom niet?  

3- Doen - Wat doe je wel en wat doe je niet? 

Vooral het laatste punt is vaak een gamechanger die je 

in een keer een belangrijk inzicht over de nachtmerrie 

en vooral over je eigen gedrag geeft.  

Je hebt nu waarschijnlijk meer inzicht gekregen in wat 

de nachtmerrie je wil vertellen. Dat is voor veel mensen 

genoeg. Een eyeopener. Dat is prima maar je kunt ook 

gerust de volgende stap nemen.   

Stap 3 – De Transformatie 

Nu gaan we je nachtmerrie transformeren zodat er een 

versie ontstaat die jou helpt om de beste versie van 

jezelf te laten stralen en je leven weer terug te krijgen 

in je natuurlijke flow 

1- Wat wil jij veranderen/verbeteren in de 

nachtmerrie? Doe het en stel het je voor? Wat 

gebeurt er nu? Tevreden met je nieuwe versie? 

Herhaal deze nieuwe versie zo vaak als mogelijk. 

Nog niet tevreden? Blijf sleutelen tot je tevreden 

bent. 
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2- Dagelijkse realiteit – Stel je een situatie voor uit 

je eigen leven situatie in je leven waarin je dit 

nieuwe gedrag, deze nieuwe overtuiging, gaat 

gebruiken? Blijf deze scene herhalen tot het zo 

loopt als je wil. 

3- Doen – Neem je voor om bewust dit nieuwe 

gedrag te trainen in je dagelijks leven. Kies een 

specifiek moment waarop je dit gaat doen. 

De volgende stap is niet noodzakelijk. Het is een 

bekrachtiging van de vorige stappen met behulp een 

van de sterkste emoties die er is: Dankbaarheid. 

Stap 4 – Het Mantra 

Hiermee sluiten we de sessie af. Daarvoor gebruiken 

we een mantra waarin we dankbaarheid tonen voor de 

gerealiseerde verandering. 

Dankbaarheid is de meest bevestigende en krachtige 

emotie die er is. Door in een staat van dankbaarheid te 

stappen, maak je de transformatie nog krachtiger en 

definitiever. 

Zeg bijvoorbeeld: “Dank je wel voor deze nachtmerrie 

en hoe deze mijn leven voor altijd ten goede heeft 

veranderd…” 

Heb je bovenstaande tips allemaal geprobeerd en heb 

je nog voortdurend last van nachtmerries? Dan moet je 

een ding doen: Professionele hulp te zoeken. 
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Zeker als je overdag vaak moe bent, je niet goed kunt 

concentreren, snel geïrriteerd bent of te angstig bent 

om te gaan slapen, dan is professionele hulp bij 

nachtmerries geen overbodige luxe. En heb jij last van 

chronische nachtmerries? Zoek dan zeker professionele 

hulp want misschien heb jij wel last van een 

nachtmerriestoornis… 
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10 - Een woordje achteraf 
 

Heb je er wat aan? Kun je de eerste stap nu zetten en 

aan de slag gaan met je nachtmerries? Ik hoop het en 

dat je in ieder geval verlost bent van je angst om te 

gaan slapen.  

Als dat zou lukken, dan is mijn missie geslaagd. Maar ik 

doe wel een dringend beroep op je. Laat het hier niet 

bij. Ontdek de betekenis en boodschap die er achter je 

nachtmerrie schuilt. Doe het met de methode in het 

boekje of een van de vele methodes die je vindt op 

www.helderdromen.nl . Bijvoorbeeld door te leren 

lucide dromen… 

Kom je er niet uit? Ga aan de slag met een specialist. 

Of dit nu met EMDR, hypnose, een psycholoog, een 

hypnotherapeut of een droomoloog is, dat maakt niets 

uit. Maak er je doel van om helder te krijgen wat de 

onderliggende oorzaak was van deze nachtmerries. 

Zodat jij niet alleen beter slaapt en langer maar je ook 

dagelijkse leven steeds meer in haar natuurlijke flow 

komt Dat het leven voor je werkt in plaats van tegen je 

werkt. Want het is zoals Dr. Hew Len (The Zero Hero) 

altijd zegt: 

“Als je leven moeilijk is, dan is het niet 

jouw leven…”  
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Nachtmerries zijn prima als incidentele 

waarschuwingsschoten die jou erop wijzen dat er iets 

aan de hand is wat aandacht nodig heeft maar het is 

zeker niet de bedoeling dat ze je terroriseren en 

bepalen hoe jouw leven eruitziet. 

Bedankt voor het lezen en mocht je nog meer willen 

lezen en ontdekken, ga dan naar mijn website 

www.helderdromen.nl. 

Succes, 

Jeroen 
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