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Stress is een van de belangrijkste oorzaken van ziekten en uitval op de 

werkvloer.  

Stress ontneemt je je levensplezier, laat je verdikken en veroorzaakt 

wellicht dat jij slecht slaapt. 

In dit e-book wil ik je een methode aanbieden om stress te voorkomen 

en makkelijker leren loslaten. 

 

Zelf heb ik jaren te kampen gehad met stress gerelateerde klachten en 

burn-out. Inmiddels heb ik mijn leven anders ingericht en kan ik steeds 

eerder de signalen herkennen wanneer ik in oude patronen herval. 

Zonder stress leven is niet nodig, stress zet je namelijk ook aan tot actie, 

maar een te veel aan stress kan dodelijk zijn. 

 

Intuïtief schilderen helpt je niet alleen te ontspannen maar geeft je ook 

inzicht in jezelf. Waardoor je gaat herkennen wanneer jij over je grenzen 

gaat. Je zult door regelmatig te gaan schilderen dichterbij je voelen gaan 

komen en dat is nu juist zo belangrijk om stress te voorkomen. Wanneer 

je beter de signalen van je lichaam herkent kan je ook gemakkelijker 

ernaar gaan handelen. 

 

Misschien klinkt het simpel, schilderen vanuit jezelf of heb je juist geen 

idee hoe eraan te beginnen. Dit e-boekje helpt je er stap voor stap bij. 

Zodat je straks al fluitend en zonder enige vorm van stress aan het 

schilderen bent       

Ploppen er nu al allerlei negatieve stemmetjes op?   

Ik kan niet schilderen 

Ik heb het nooit gedaan 

Ik weet niet hoe dat moet 

Wat zullen anderen van mij denken 

Herkenbaar?  

In dit e-book wil ik je over een drempel trekken zodat ook jij plezier gaat 

beleven aan intuïtief schilderen, stress zal verdwijnen en nog beter: in de 

toekomst zult voorkomen.  
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Wie ben ik 

Ik ben Donna Hoogstraaten en ik begeleid al 15 jaar vrouwen met o.a. 

creatief coachen.  Het moment dat creatief coachen in mijn leven kwam 

weet ik nog goed. Het zette mijn wereld op zijn kop. 

Het heeft mij laten ervaren wat creativiteit met iemand kan doen. De 

verbinding met mijn gevoel werd versterkt en plezier in het leven. Door 

het schilderen kwam ik tot het inzicht dat ik mij al jaren veel had 

afgesloten waardoor Ik niet meer voelde wat er werkelijk in mij leefde en 

belandde daardoor 2 maal in een burn-out. 

Inmiddels geef ik al een aantal jaren cursussen en workshops intuïtief 

schilderen. Waarbij ik telkens zie hoe mensen zich weer terug  openen. 

En zie ik hoe zij hun zorgen van zich af schilderen, makkelijker 

relativeren en meer vreugde ervaren. Enorm dankbaar ben ik om aan de 

zijlijn van iemands proces te mogen staan. 

Met de sleutels in dit boekje hoop ik dat jij ook gaat ervaren wat 

schilderen en creatief coachen voor jou kan betekenen.  Dat je 

makkelijker jouw stress de baas zult zijn en een heerlijk ontspannen 

leven zult hebben. 

 

 

Donna Hoogstraaten 

Creatiefcoach bij Vrouwen met PIT 
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Om maar direct met de deur in huis te vallen wil ik je een opdracht 

geven, want alleen door te gaan doen zal er iets veranderen. 

 

OPDRACHT 

Voordat je begint met schilderen is het belangrijk dat je eerst e.e.a in 

kaart brengt. 

1. Neem een blad papier en schrijf in het midden jouw naam. Noteer 

rondom je naam dan alles waar dat jij in een normale week mee 

bezig bent. Denk hierbij aan werkzaamheden in huis, je taken op je 

werk, je relaties en je hobby’s. Vergeet echt helemaal niets. 

Als je dat gedaan hebt, wil ik je eens vragen: schreef je ook op 

waar je veel aan denkt?  

2. Neem nu 3 kleuren viltstiften of kleurpotloden. Een kleur waar je blij 

van wordt, kleur die je lelijk vindt en een neutrale kleur. Kleur alles 

wat je energie kost (wat je niet graag doet) in de lelijke kleur, alles 

waar je blij van wordt in je lievelingskleur en de neutrale kleur 

gebruik je voor alles waar je je neutraal bij voelt. 

3. Observeer je blad: welke kleur voert de boventoon? Is er balans, 

Doe je meer van wat energie kost of van waar jij blij van wordt? 

Wanneer je het inzicht krijgt dat je meer doet van wat je niet graag doet, 

dan van waar je plezier in hebt is er echt een noodzaak om je leven te 

gaan veranderen. Verstop je niet achter gedachtes zoals: het is nu 

eenmaal zo, het kan niet anders….Het kan namelijk altijd anders, je 

moet er alleen een plan voor maken. 

 

Wanneer je erg gespannen bent is het vaak moeilijk om neutraal naar de 

dingen te kijken of om een plan te bedenken wat je leven zal gaan 

verbeteren. Daarom gaat het intuïtief schilderen jou al op weg helpen; Je 

gaat makkelijker ontspannen en leren relativeren. 

Leg het blad dat je maakte voorlopig aan de kant of kies een onderwerp 

ervan en beslis dat je dat van je agenda gaat schrappen. Voel wat dat 

met je doet. Op die manier kan je telkens weer besluiten iets niet meer te 

doen. Dat gaat makkelijker als je weerbaarder bent geworden door het 

schilderen. 
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Sleutel 1: alle verwachtingen loslaten 

 

Te hoge verwachtingen van jezelf hebben geeft een enorme druk. 

Er kunnen veel reden zijn waarom jij de druk opvoert op jezelf. Wellicht 

ben je bang voor reacties van anderen of denk je dat andere bepaalde 

verwachtingen van jou hebben. 

Oorsprong van hoge verwachtingen hebben van jezelf is vaak 

onzekerheid of faalangst.  

Word je er eens bewust van wanneer jij de lat weer eens te hoog legt of 

bang bent van reacties van een ander. 

 

In deze eerste sleutel ga je leren verwachtingen los te laten. Je gaat 

starten met intuïtief schilderen zonder dat je en vooropgezet plan hebt of 

een mooi resultaat wilt gaan bereiken.  

Wanneer je nog maar pas begint te schilderen kan het zijn dat je 

bepaalde verwachtingen hebt over wat het je zou moeten gaan brengen 

en over het eindresultaat. Dat leidt maar al te vaak tot grote frustratie. En 

doordat de eerste ervaring dan teleurstellend is, is de kans groot dat je 

het direct opgeeft. Of direct in de stress raakt. En dat is nu juist niet de 

bedoeling. 

Wanneer je begint laat dan al je verwachtingen los, zeker over het 

eindresultaat. Ervaar wat het met je doet, wanneer je de kleuren op je 

doek brengt, wat er gebeurt als de kleuren zich mengen. Ben met een 

open geest bezig en weet dat wat zich aandient oké is. 

 

OPDRACHT 

Zorg voor een rustig plekje waar je niet gestoord kunt worden. 

Neem een blad papier (minimaal 300 gram) of een schilderdoek, enkele 

kleuren acrylverf en kwasten, potje water en alles wat je nodig denkt te 

hebben om te schilderen. 

Start met schilderen zonder doel, zonder verwachting. Verwonder je over 

wat er gebeurt en heb plezier. 

Let op je ademhaling en neem de tijd. 

 

Maak nadien notities in een schriftje: wat dacht je, voelde je….. 
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Sleutel 2: laat oordelen los 

Maar al te snel hebben we een oordeel over iets, iemand of over onszelf; 

dat is reuze vermoeiend. Let er maar eens op, je oordeelt al heel snel of 

je vult in wat een ander wel zal denken of vinden van iets. 

zonder oordeel zijn is een oefening. Daag jezelf eens een dag of wat uit 

geen oordelen te hebben over wat dan ook en gewoon te accepteren wat 

is en neutraal te zijn. 

In het schilderen kan je dit gaan oefenen. Weet dat alles dat je doet oké 

is. Waarom twijfelen aan waar je mee bezig bent. Het schilderen op een 

intuïtieve manier is je gevoel volgen, wat je dan ook doet het is altijd 

goed. 

 

OPDRACHT 

Ga schilderen, zonder verwachting en 

observeer de gedachtes die je hebt. 

Telkens wanneer je een oordeel over je 

schilderwerk hebt, oordeel je over jezelf. 

Veelal zijn het negatieve oordelen die 

dan naar bovenkomen. Telkens breek je 

jezelf af. Word vrienden met jezelf en 

omarm alles wat er gebeurt. Op die 

manier zal je meer plezier gaan beleven 

aan het intuïtieve schilderen. 

Hoor je je oordelende stemmetje praten 

bedank deze dan en zeg dat je het nu op 

je eigen manier wil aanpakken. 

 

Of zeg op iedere gedachte die opkomt simpel JA. Kijk maar eens wat er 

dan gebeurt. Vaak stoppen de gedachten dan als vanzelf. 
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Sleutel 3: keer naar binnen 

Stress ontstaat vaak doordat we met duizend en een dingen tegelijk 

bezig zijn. Dat is niet alleen vermoeiend, het zorgt er ook voor dat we 

niet efficiënt zijn en het beste resultaat behalen. 

 

Wanneer je niet met je aandacht bent bij waar dat je mee bezig bent 

verlies je energie en focus; maar al te vaak zijn onze gedachtes heel 

ergens anders dan waar dat we werkelijk mee bezig zijn.  

 

Ga in je dagelijks leven oefenen met je aandacht houden bij waar je mee 

bezig bent. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling die je alleen 

maakt. Je keert met je gedachten telkens terug naar je wandeling, wat je 

ziet, hoe je het voelt, hoe je je voeten neerzet op de grond. Wanneer je 

gedachtes weg dwalen naar allerhande dagelijkse beslommeringen dan 

fluit je jezelf weer terug. 

 

Meditatie is ook een goed hulpmiddel om je gedachtes stil te krijgen en 

om gemakkelijker naar binnen te keren. Je kunt starten met 5 minuten en 

het zo elke dag iets langer doen. Tot je twintig tot dertig minuten kunt 

mediteren.  

Mediteren aan het begin van de dag geeft je niet alleen innerlijke rust, 

maar ook focus. 
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OPDRACHT 

In het schilderen kan je ook oefenen met naar binnen keren. Deze 

oefening bestaat uit twee delen, zorg dan ook dat je er ruim de tijd voor 

neemt en dat je niet gestoord kunt worden. 

Voordat je begint met schilderen zet je eerst al je spullen klaar.  

Zorg ervoor dat je veel verschillende soorten kwasten en spatels hebt. 

Hoe meer hoe beter. En ook veel kleuren verf. En zorg dat je een 

kookwekker of een andere timer hebt. 

Zet de timer op een kwartier en leg jezelf op dat je in dit kwartier alles 

hebt gebruikt wat je hebt klaar gelegd; je mag echt niets vergeten. 

Wissel vaak af. 

Wanneer het kwartier voorbij is leg je je blad aan de kant en voel je na 

wat het met je gedaan heeft. Maak hiervan notities. 

 

Kies dan 1 kwast uit en zet een rustig muziekje op. Blaas eens lekker uit, 

eventueel sluit je even je ogen en leg je je hand op je onderbuik zodat je 

echt tot rust komt en naar binnen keert. 

Zet dan de timer opnieuw op een kwartier. En begin te schilderen. 

Gebruik alleen de kwast die je hebt uitgekozen. 

 

Na dit kwartier noteer je weer je ervaringen. 

 

Ik hoop dat je echt een verschil hebt gemerkt in rust en in stressniveau. 

Je kunt dit echt vergelijken met hoe het in het dagelijks leven eraan toe 

kan gaan. 
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Sleutel 4: gebruik muziek 

Muziek helpt je te ontstressen. Als jezelf muziek maakt weet je dat.  

Sleutel tot minder stress is dan ook ga of muziek (leren) maken of luister 

naar muziek. Niet als achtergrondmuziek terwijl je bezig bent, maar als 

bezigheid op zichzelf; Kies hiervoor klassieke of spirituele muziek. Zoek 

het internet af als je zelf niet direct een idee hebt. 

 

Dansen op muziek is ook ontstressend. Dit kan een rustige dans, maar 

zeker ook een gooi er alles maar eens uit dans zijn.  

Zet op stressvolle momenten vaker een muziekje op en dans alles van je 

af. 

 

OPDRACHT 

Vanuit stilte kan het heel fijn zijn te starten, maar het tegenovergestelde 

kan soms ook erg bevrijdend werken.  

Zet je favoriete muziek op, misschien een nummer waar je lekker op 

kunt dansen en mee zingen.  

Gooi alle remmen los en schilder mee met de ritmes van de muziek. Je 

hebt in een mum van tijd je creatieve stroming te pakken en oordelen 

blijven gemakkelijker weg. 

Plezier en ontspanning gegarandeerd. 
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Sleutel 5: schrijf je hoofd leeg 

Wanneer je hoofd overloopt van taken die er nog dienen te gebeuren 

kan je niet rustig en gefocust bezig zijn. Het kost enorm veel energie om 

met een hoofd dat overloopt taken af te werken. Oplossing hiervoor is, 

om voordat je ergens aan begint je hoofd leeg te schrijven. 

Maak er een gewoonte van om aan het begin van de dag alles op te 

schrijven waar je aan denkt, wat je wil doen. Blijf schrijven tot er niets 

meer komt. Kies de taak met de hoogste prioriteit uit. 

Doordat je alles hebt opgeschreven hoef je er geen aandacht meer aan 

te schenken, je weet dat je niets zult vergeten. Plopt er nu nog iets op 

dat schrijf je het er gewoon weer bij. 

Dit is ook een prachtige methode om rustig te kunnen gaan slapen. 

 

OPDRACHT 

• Wanneer je wilt gaan schilderen kan 

het ook zijn dat je hoofd nog 

overloopt met allerlei dingen die er 

dienen gebeuren. Om deze 

gedachtes makkelijker los te laten 

kan je onderstaande oefening doen. 

Pak voor je begint een blad papier 

en een paar kleurpotloden of 

oliepastels. 

• Plak het blad vast en sluit je ogen. 

Teken nu met je zwakke hand zo maar wat krabbels.  

• Gedachtes laat je met elke krabbel verdwijnen en als je voelt dat je 

genoeg hebt gekrabbeld begin je te schilderen over je krabbels 

heen. 
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Tot slot 

De 5 sleutels die je nu kunt gaan toepassen zijn hopelijk voor jouw 

waardevol om gemakkelijker stress te voorkomen en te ontstressen.  

Zet schilderen regelmatig in om je leven te verbeteren, emoties te 

ontladen en om inzicht in jezelf te krijgen. Heb daarbij geduld met jezelf 

en beleef plezier aan het bezig zijn met kleur. De ene dag is de andere 

niet en dat maakt het telkens weer verrassend. 

 

Zou je graag in verbinding komen met anderen die dit e-boekje ook 

gebruiken? Of deel je graag je ervaringen? Je bent van harte welkom in 

de Facebookgroep Schilder je blij 

Mocht je nog vragen hebben, ergens tegen aan lopen n.a.v. dit boekje, 

stuur dan een e-mail naar donna@vrouwenmetpit.com 

Veel plezier en succes op jouw pad! 

Donna Hoogstraaten 

www.vrouwenmetpit.com 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/283636638948826

