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Mogelijke triggers in kaart brengen 

In deze oefening leer je een manier om te herkennen welke soorten triggers 
mogelijk bij jou het verlangen naar alcohol oproepen.  
 
Er zijn acht soorten triggers. 
 
Triggers in je persoonlijke beleving 
(1) Lichamelijke signalen 
(2) Emoties 
(3) Tijdelijke gedachten 
(4) Langdurige overtuigingen  
 
Triggers uit je omgeving 
(5) Tijd 
(6) Locatie 
(7) Direct voorafgaande actie 
(8) Andere mensen of objecten 
 
Een situatie bevat altijd veel mogelijke triggers, maar waarschijnlijk zullen ze niet 
allemaal bij jou het verlangen naar alcohol oproepen. Om te begrijpen welke 
triggers bij jou het verlangen naar alcohol opgeroepen, kun je het best kijken naar 
de situaties waarin jij het moeilijk vindt om alcoholvrij te blijven. Die situaties waren 
waarschijnlijk zo moeilijk, omdat er meerdere triggers tegelijk plaatsvonden. 
Terugblikken op moeilijke situaties zal je dus veel hints geven over welke triggers 
bij jou in de toekomst het verlangen naar alcohol kunnen oproepen. 

Uitvoering instructies 

Neem 3 situaties in gedachten waarin jij vaak verleid wordt om alcohol te drinken. 
 
Beantwoord voor elke situatie de onderstaande vragen (je beantwoordt alle 
vragen dus 3 keer). Wees zo precies en concreet mogelijk; als je het in de komende 
weken terugleest, wil je kunnen terugredeneren waarom je trek kreeg in alcohol. 
 
Persoon: 
1. Welke lichamelijke beleving verwacht je te voelen in die situatie? 
 
2. Welke emotionele beleving verwacht je te voelen? 
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3. Welke gedachten heb je waarschijnlijk tijdens die situatie? 
 
4. Welke overtuigingen verwacht je dat je gedachten zullen beïnvloeden?  
 
Omgeving: 
5. Rond welke tijd(en) vindt de situatie plaats? 
 
6. Op welke locatie ben je dan? 
 
7. Welke actie(s) zijn er zojuist voorafgegaan aan die situatie? 
 
8. Wie of wat is er om je heen? 
 
Als je de komende week in een van de 3 situaties belandt, pak dan tijdens of na die 
situatie nog een keer je antwoorden erbij. Noteer of je inderdaad goed had 
ingeschat wat de antwoorden waren. Maak waar nodig correcties zodat je 
antwoorden zo goed mogelijk kloppen.  
 
Ook als je in een onverwachte situatie terechtkwam waar je moeite had om ‘nee’ 
te zeggen tegen alcohol, of als je toch alcohol dronk, is het waardevol om deze 
vragen voor die situatie in te vullen. Zo begrijp je beter waar het door kwam. Dan 
kunnen we de komende weken zoeken naar manieren om dit soort situaties te 
vergemakkelijken.  
 
Voorbeeld van de ingevulde vragen: 
Situatie: Op donderdagavond kijk ik op de bank televisie met mijn echtgenoot. 
 
Persoon: 
1. Welke lichamelijke beleving verwacht je te voelen in die situatie? 
Uitbuiken van flink tafelen. Enigszins vermoeid van werk.  
 
2. Welke emoties verwacht je te voelen? 
Stress van de frustraties na zoveel moeten regelen op werk. Opluchting en 
blijdschap dat het bijna weekend is. Zin in een feestje. 
 
3. Welke gedachten heb je waarschijnlijk tijdens die situatie? 
Ik verdien wel een rustmoment en een beloning na vier dagen werk. Dit is ook het 
momentje samen met de echtgenoot, dus dat is quality time die mag speciaal zijn.  
 

http://www.gewoontegedrag.nl/


De IkPas Zelfhulpgids is gemaakt in samenwerking met Gewoontegedrag.nl ©  3 

4. Welke overtuigingen verwacht je dat je gedachten zullen beïnvloeden?  
Een biertje helpt mij om te ontspannen. 
 
Omgeving: 
5. Rond welke tijd(en) vindt de situatie plaats? 
Donderdag tussen 20:00 en 23:00.  
 
6. Op welke locatie ben je dan? 
Thuis in de woonkamer op de bank.  
 
7. Welke actie(s) zijn er zojuist voorafgegaan aan die situatie? 
Donderdag eten we samen spaghetti, mijn lievelingsgerecht. Daarvoor heb ik 
overgewerkt en ben ik naar huis gereden.  
 
8. Wie of wat is er om je heen? 
Mijn echtgenoot.  
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