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Triggers zijn interne of externe gebeurtenissen die ongemakkelijke, emotionele of psychische symptomen veroorzaken. 
Denk bijvoorbeeld aan paniek, verdriet, woede of angst. Als je getriggerd bent kun je beter niet reageren dan ben je 
eigenlijk ‘ontoerekeningsvatbaar’. Als je de trigger niet herkent en in de emotie mee gaat dan gaat het van kwaad tot 
erger. Het kost je veel energie en je voelt je overgeleverd.  
 
Het is voor je innerlijke rust heel fijn en belangrijk dat je je bewust wordt van deze triggers. Je kunt dan gaan inzien 
wanneer ze opkomen en er beter mee omgaan, dit zal je veel energie schelen en een hoop onnodige pijn. Veel triggers 
zijn zo sterk dat ze frustratie, depressie, verbroken relaties, isolement en soms zelfs tot zelfmoord leiden. 
 
Triggers zijn gekoppeld aan traumatische ervaringen en gebeurtenissen. Waardoor je FFF mechanisme (jouw, vecht, 
vlucht, bevries alarm) wordt ‘aan gezet’. Waar reageert jouw systeem buitenproportioneel heftig op? 
 
“Your perception of me is a reflection of you, my reaction to you is an awareness of me” 
 
Allerlei emoties zoals schuld, haat, woede, angst kunnen naar boven komen in een trigger. Hieruit ontstaan patronen 
om er mee om te kunnen gaan, dit noemen we ‘copingmechanismen’. Als je ongezonde copingmechanismen hebt stem 
je waarschijnlijk vaker in met toxisch gedrag of je hebt zelf destructieve gewoonten ontwikkelt. Omdat destructieve 
copingmechanismen veel leed kunnen veroorzaken is het belangrijk om nieuwe en gezonde copingmechanismen te 
ontwikkelen. 
 
Copingmechanismen 
Coping is gedrag om te dealen met pijn, stress, eisen, trauma, situaties die als bedreigend worden ervaren. De 
copingmechanismen die je jezelf ooit hebt aangeleerd gebruik je vaak in je latere leven nog, er zit dus een soort routine 
in, het is ingesleten gedrag. De gewoonte weerhoudt je ervan om met de onbewuste pijn te dealen. 
 
“Problems are not the problem, copings are the problem”- Virginia Satir 
Craving, of trek, is het onbeheersbaar verlangen naar een verslavend middel waar je afhankelijk van bent geworden.  
Deze dwangmatige hunkering kan ook aanhouden nadat je bent afgekickt. 
Welke copingmechanismen zijn er allemaal? 
Alcohol en middelen misbruik: je wilt de pijn niet voelen, dus ga je dit dempen. 
Afhankelijkheid: je zal altijd vertrouwen op een ander, je klampt je vast, je bent conflict vermijdend, je bent onderdanig 
en je pleast.  
Bagatelliseren: je vertelt jezelf en anderen dat het allemaal wel meevalt, het komt vanzelf wel goed. ‘Er zijn ergere 
dingen in de wereld.’ Dit kan behoorlijk destructief zijn, als je bijv. de verslaving van je partner ondermijn en het voor 
jou echt niet meer gezond is om in de relatie te blijven.  
Blokkeren: pijnlijke traumatische herinneringen worden dan in je onderbewuste opgeslagen; zo word je beschermd 
tegen de pijnlijke emoties en gedachten die je anders zou hebben. Het is dus een beschermingsmechanisme van het 
onderbewuste.  
Dissociatie: als een situatie te zwaar is om emotioneel te kunnen verwerken, dan ‘vertrek je’, je raakt in een toestand 
van verlaagd bewustzijn, waardoor je het zelf niet meer echt ervaart. De gedachten, emoties en herinneringen die je 
hebt lijken niet van jezelf te zijn. Bijv. je bent ergens ineens en je weet niet meer hoe je daar gekomen bent. ‘Op zwart 
gaan’.  
Eten of juist stoppen met eten: om de pijn en de emoties niet te hoeven voelen ga je jezelf afleiden of belonen met 
voedsel. Meestal is dit te veel, te zout, te vet of met te veel suiker (troostvoedsel).  
Je gedragen als een kind: als je in een lastige situatie komt ga je op een heel kinderlijke manier reageren. Je kunt het 
probleem niet rationeel bekijken zodat je automatisch in een kindrol schiet.  
Het tegenovergestelde doen van wat je voelt of gevoelens opkroppen: bijv. je boosheid inslikken.  
Manipuleren: je eigen behoeften bevredigen door manipulatie, misleiding en verleiding en oneerlijk gedrag.  
Obsessief ordelijk gedrag en controle: je houdt je aan een strikte volgorde en discipline, ordelijkheid, hoge mate van 
zelfbeheersing en voorspelbaarheid. Overdreven vasthouden aan routines en voorzichtigheid. 
Ontkennen: dit gebruiken we veel. Je hebt niet het vermogen om je te uiten en te laten weten hoe het echt met je gaat. 
Vaak zie jezelf ook niet hoe slecht het gaat. Bijv. iemand zie zichtbaar tegen een burn-out aan zit maar zelf vindt dat het 
wel meevalt.  



 
 
Passief-agressief gedrag: het lijkt erop dat iemand zich normaal gedraagt en meewerkt maar stiekem probeert hij of zij 
(onbewust) de boel te saboteren. Bijv. door achterbaksheid, door te klagen, vervelend te doen, te laat te komen. 
Projectie: je projecteert jouw onzekerheden, gedachtes en emoties op een ander. Dit komt vaak voor wanneer je 
eigenlijk iets doet wat niet mag of kan. Je gaat misschien net iets te ver in je gedrag en je beschuldigd je partner hiervan 
‘zoals de waard is vertrouwt ‘ie z’n gasten’.  
Rationaliseren: je durft niet aan jezelf toe te geven wat er aan de hand is, want de werkelijkheid is te pijnlijk. Je gaat 
dingen voor jezelf goedpraten en je zoekt in moeilijke situaties naar een logische en positieve reden waarom het 
gebeurd.  
Slachtofferrol: je geeft jezelf de schuld, piekert veel en twijfelt enorm aan jezelf. Het leven overkomt je en je kunt er 
niks aan doen.  
Struisvogelgedrag: ‘wat je niet ziet bestaat niet’, bijv. als de rekeningen zich opstapelen maar jij doet net alsof je het 
niet ziet, denk hierbij ook aan uitstelgedrag. 
Uitstelgedrag: een taak die niet zo leuk is of een klus waar we als een berg tegenop zien uitstellen en denken ‘dat doe ik 
morgen wel’. Uitstellen is niet het echte probleem, het is de angst om controle te verliezen, om niet geaccepteerd te 
worden, of de kans om dingen te verliezen die we fijn vinden.  
Valideren en status: je zoekt en hunkert naar erkenning, wil indruk maken op anderen, je wilt laten zien wat je waard 
bent, je vergelijkt en zo is het nooit goed genoeg. 
Weglachen: hoe vaak probeer je niet met een grap jouw pijn te ontkennen? Heerlijk alles weglachen en op die manier 
alles denken te relativeren. 
 
Dit is wat je ziet en doet: 
Coping is gedrag om te dealen met pijn. De copingmechanismen (piekeren, pleasen, projectie, alcoholmisbruik, 
ontkenning, agressie, overeten, niet eten, controle et cetera) die je jezelf ooit hebt aangeleerd gebruik je vaak in je 
latere leven nog. Terwijl het dan vaak allang niet meer gaat om een échte bedreiging weerhoudt de gewoonte je ervan 
om met de onbewuste pijn te dealen. Er zit dus een soort routine in, het is ingesleten gedrag.  
“Problems are not the problem, copings are the problem”- Virginia Satir 
Dit is wat er gebeurd: 
Nu is het zo dat hersenen geen verschil maken tussen dat wat echt is en wat fantasie. Dus dat wat we onszelf 
verbeelden is even waar. De gedachte aan de leeuw voor de deur doet ons verstijven. Met andere woorden denken aan 
iets ergs, terugdenken aan een lastige situatie uit het verleden of een gedachte geloven kan je terugzetten in een 
overlevingsstand die niet passend is voor de huidige (werkelijke) situatie. En dat is nu net wat er gebeurd bij een trigger. 
Je vliegt eruit omdat je associeert op hét thema, je levensthema, jouw film. 
 
“Trauma is not the bad thing that happens to you, but what happens inside you as a result of what happens to you.” – 

Gabor Mate 
“It’s easy to want to escape instead of coping with it.” – Gabor Mate 

“what happens inside you as a result of what happens to you.” – Gabor Mate 
 
 


