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Oude gewoontes afleren: oude patronen in kaart brengen 

Triggers Verlangen Respons Gevoel 

Schrijf hieronder de triggers op die jou 
laten denken aan alcohol. (Deze kun 
je eventueel ook overnemen uit je 
antwoorden in oefening ‘Moeilijke 
situaties in beeld brengen’, of 
‘Triggers en het verlang naar 
alcohol’.) 

Welke beloning verwacht je te krijgen 
als je alcohol alcohol drinkt? Welk 
gevoel verlang je naar om op te 
roepen (met alcohol)? Met andere 
woorden, welke verlangens gaan er 
schuil achter je zin om alcohol te 
drinken? (Deze verlangens kun je 
eventueel ook overnemen uit je 
antwoorden in oefening ‘Triggers en 
het verlang naar alcohol’.) Schrijf ze 
hieronder op. 

Wat is precies je respons op de 
momenten dat je luistert naar je 
verlangen, en er dus voor kiest om 
alcohol te drinken? Met welke acties 
en/of gedachtes reageer je op je 
verlangen(s)? Schrijf het hieronder op. 

Wat voel je terwijl je alcohol drinkt? 
Wat voel je direct nadat je het 
drankje hebt gedronken? En wat voel 
je later als je hier aan terugdenkt? 
Schrijf het hieronder op. 

Op de onderste pagina vind je een extra blad dat je kunt printen als je schrijfruimte tekortkomt 
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Oude gewoontes afleren: oplossingen bedenken*  

Triggers verminderen Verlangen verminderen Respons voorkomen Positieve gevoel afzwakken 

Bedenk manieren hoe je de triggers 
die je hierboven hebt opgeschreven 
onzichtbaar kunt maken. Je wilt er de 
komende tijd zo min mogelijk aan 
blootgesteld worden, of er zo min 
mogelijk aandacht aan hoeven 
geven. Schrijf zoveel mogelijk 
manieren hieronder op.  

Maak het steeds onaantrekkelijker om 
alcohol te drinken. Bedenk redenen 
waar je ‘nee’ wil zeggen tegen 
alcohol. Bedenk ook hoe je op andere 
manieren aan de onderliggende 
verlangens kan voldoen. Zo zal het 
verlangen naar alcohol afzwakken. 
Schrijf zoveel mogelijk redenen en 
manieren hieronder op.  
 
 

Bedenk zelf obstakels die het moeilijk 
maken je typische, ongewenste 
respons te vertonen. Schrijf hieronder 
op hoe je kan zorgen dat die 
obstakels op het juiste moment en op 
de juiste locatie jou helpen 
voorkomen dat je de respons uitvoert.  
 

Schrijf hieronder op hoe je kan zorgen 
dat alcohol drinken niet leidt tot de 
bovengenoemde prettige gevoelens. 

Op de onderste pagina vind je een extra blad dat je kunt printen als je schrijfruimte tekortkomt 
*Bekijk ook het blad met tips  
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Voorbeeld oude gewoontes afleren: oude patronen in kaart brengen 

Triggers  Verlangens Respons  Gevoel  

● Donderdagavond. 
● In de woonkamer op de bank. 

Vermaakt willen worden. Een leuke activiteit doen en 
ondertussen alcohol drinken. 

Tijdens het drankje drinken: 
Gevoel dat ik de activiteit nog 
plezieriger aan het maken ben. 
 
Direct na het drankje: 
Onrustig gevoel. Weet mezelf even 
geen houding te geven nu ik geen 
drankje in mijn handen heb.  
 
Later als ik hier aan terugdenk: 
Spijt. Eigenlijk had ik me liever vermaakt 
zonder alcohol. Onbegrip over waarom 
ik het erg vond lege handen hebben? 

● Een lange werkdag met overuren. 
● Na periode van stress. 
● Vermoeid zijn. 
● Overtuiging dat bier helpt met 

ontspannen. 

Ontspannen. Een ontspannende activiteit doen en 
ondertussen drinken. 

Tijdens het drankje drinken: 
Gevoel dat ik ontspan. 
 
Direct na het drankje: 
Nog steeds ontspannen. 
 
Later als ik hieraan terugdenk: 
Ik voel me nog steeds gespannen en 
vermoeid. Blijkbaar heeft mijn lichaam 
nog niet écht de kans gehad om te 
herstellen. 

● Echtgenoot die een drankje 
aanbiedt. 

● Vinden dat ik een beloning heb 
verdiend. 

Zin in iets lekkers.  Een alcoholisch drankje inschenken 
tegen de lekkere trek.  
 

Tijdens het drankje drinken: 
Even genieten van iets lekkers. 
 
Direct na het drankje: 
De trek is minder. 
 
Later als ik hier aan terugdenk: 
Spijt. Eigenlijk was iets anders lekkers 
ook prima geweest. 

http://www.gewoontegedrag.nl/


De IkPas Zelfhulpgids is gemaakt in samenwerking met Gewoontegedrag.nl ©  4 

Voorbeeld oude gewoontes afleren: oplossingen bedenken 
Triggers verminderen Verlangen verminderen Respons voorkomen Positieve gevoel afzwakken 

● Ik zorg dat ik op donderdagavond 
al een leuke activiteit heb gepland 
waarbij ik niet drink, bijvoorbeeld 
samen met de echtgenoot sporten 
of spelletjes doen.  

● Niet op de bank gaan zitten. 
● Nog even niet naar feestjes gaan 

(totdat ik nieuwe gewoontes hebt 
geleerd waarmee ik me kan 
vermaken op feestjes). 

Het geld dat ik normaal gesproken 
aan alcohol besteed, kan ik ook 
besteden aan leuke uitstapjes of 
hobby’s. Die zijn veel vermakelijker 
dan alleen maar iets drinken tijdens 
een kleine activiteit. 

Door activiteiten te kiezen waarbij het 
ongebruikelijk is om alcohol te drinken 
verhoog ik bij mezelf de weerstand 
om te kiezen voor alcohol.  

Ik plan leuke activiteiten in voor ‘s 
ochtends vroeg. Hierdoor krijg ik een 
schuldgevoel als ik toch de avond van 
tevoren drink.  
 
 

● Een lange werkdag met overuren. 
● Na periode van stress. 
● Vermoeid zijn. 
● Overtuiging dat bier helpt met 

ontspannen. 

Mezelf dagelijks herinneren aan het 
feit dat alcohol zorgt dat het 
stresshormoon cortisol langer in mijn 
lichaam blijft. Hierdoor kan mijn 
lichaam juist minder goed 
ontspannen en herstellen als ik 
alcohol drink. 

Ik haal geen alcohol in huis. De 
alcohol die ik al heb doe ik in een 
doos. Ook wikkel ik deze doos in 
plastic folie met daarop een brief aan 
mezelf. In die brief leg ik uit waarom 
ik ervoor kies een bepaalde periode 
zonder alcohol te leven. 

Ik plaats op social media dat ik voor 
een periode alcoholvrij blijf. Omdat ik 
geen gezichtsverlies wil leiden zal ik 
alleen kunnen ontspannen zolang ik 
alcoholvrij blijf. Als ik toch ga drinken 
roep ik juist spanning op, omdat ik 
mijn vrienden niet teleur wil stellen. 

● Echtgenoot die een drankje 
aanbiedt. 

● Vinden dat ik een beloning heb 
verdiend. 

Eén glas alcohol leidt snel tot 
meerdere glazen alcohol. Uiteindelijk 
is het niet meer voor de lekker en 
voelt het ook niet als een beloning. Ik 
kan er meer van genieten, zonder 
spijtgevoelens, als ik een andere 
lekkere beloning kies. 

Aan mijn echtgenoot maak ik de 
belofte, dat ik voor een periode mijn 
drinkgedrag op pauze zet. De 
echtgenoot zal mij ondersteunen en 
alleen alcoholvrije lekkernijen 
aanbieden.  

We maken de weddenschap dat als 
de echtgenoot ziet dat de plasticfolie 
van de doos met alcohol is verwijderd 
ik iets moet doen waar ik weinig zin 
in heb. Bijvoorbeeld een maand de 
afwas, de echtgenoot 10 massages 
geven, of een donatie aan een 
rivaliserende sportclub.  
 
Als de echtgenoot tijdens mijn 
alcoholvrije periode wel wil drinken, 
spreken we af dat er alleen drank in 
huis wordt gehaald die ik niet lekker 
vind. 
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Tips voor oplossingen bedenken 
Triggers verminderen Verlangen verminderen Respons voorkomen Positieve gevoel afzwakken 

Breng eerst in beeld welke triggers bij 
jou leiden tot alcohol drinken. Je doel 
wordt om te zorgen dat je niet meer 
wordt blootgesteld aan die triggers, 
of anders zo min mogelijk.  
 
Maak een lijstje van de triggers. 
Verwijder de triggers één voor één uit 
je leven. Het hoeft niet allemaal in 
één keer. Neem rustig de tijd om je 
creativiteit en vindingrijkheid hun 
werk te laten doen.  
 
Bedenk dat je de triggers niet voor de 
rest van je leven hoeft te vermijden. Je 
kunt ze later weer langzaamaan 
herintroduceren in je leven nadat je al 
beter bent geworden in ‘nee’ zeggen 
tegen alcohol.  

Je kunt antwoorden overnemen uit 
‘Visualiseer jouw wil om ‘nee’ te 
zeggen’, en ‘Ontkracht jouw redenen 
om ja te zeggen’ als je die oefeningen 
hebt gedaan.  
 
Voeg er ideeën aan toe om het nog 
onaantrekkelijker te maken om te 
drinken, bijvoorbeeld door alleen 
drank in huis te halen die je helemaal 
niet smaakt.  
 
Het gaat erom dat je een andere 
mindset ontwikkelt. Je wilt meer 
voordelen gaan zien van het 
ontwijken van alcohol. Ook wil je 
meer nadelen zien in het drinken van 
alcohol. 

Voeg extra stappen toe zodat het 
meer moeite kost om toch alcohol te 
drinken.  
 
Zorg dat je gecommitteerd bent. 
Verminder je keuzevrijheid zodat het 
niet mogelijk wordt om te kiezen voor 
alcohol drinken. Haal geen drank in 
huis. Zorg dat het niet in je koelkast 
staat. De alcohol die je nog hebt kun 
je verstoppen, weggeven of zelfs 
ingraven in de tuin. 
 
 
 

Zorg dat alcohol drinken geen 
bevredigende gevoelens oproept. 
 
Het kan helpen om je 
verantwoordelijkheidsgevoel te 
vergroten. Bijvoorbeeld door iemand 
te vragen op te letten en je tegen te 
houden als je toch wilt drinken.  
 
Het kan ook helpen om contracten op 
te stellen waar anderen je aan zullen 
houden. Start weddenschappen. 
Maak plannen. Vertel je netwerk dat 
je een tijd alcoholvrij wilt blijven.  
 
Probeer zoveel mogelijk te 
voorkomen dat je gaat denken in 
termen van jezelf moeten straffen. 
Positieve gevoelens willen afzwakken 
leidt al snel tot negatieve gevoelens 
proberen te vergroten. Maar 
negatieve gevoelens kunnen zorgen 
voor stress. Dit willen we zoveel 
mogelijk voorkomen, omdat stress 
ervoor zorgt dat je meer weerstand 
gaat ervaren. Als het voor jou teveel 
stress oplevert om op social media te 
plaatsen dat je alcoholvrij blijft kun je 
dit beter niet doen. Dan is het beter 
een meer speelse optie te kiezen 
zoals het weggeven van massages, 
of donaties aan rivalen.  
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Extra blad voor als er te weinig schrijfruimte was 
Triggers Verlangen Respons Gevoel 
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