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Checklist irrationele- en rationele gedachten 
 
Mensen hebben een beeld van zichzelf. Sommige mensen overschatten zichzelf en er zijn mensen 
met een negatief zelfbeeld. Iemand met een negatief zelfbeeld gedraagt zich meestal subassertief.  
 
Een gedachte is irrationeel als de gedachte niet waar is en je niet helpt je doel te bereiken. 
Gevoelens van minderwaardigheid en gedachten als: ‘Ik ben hier toch niet goed in’ leiden tot sub-
assertief gedrag.  
Waarom hebben we irrationele gedachten? Waar komen die vandaan? 
 
Opvoeding 
Onze ouders hebben ons normen en waarden bijgebracht. 

- Je moet altijd je best doen. 
- Als je stil bent en niet om aandacht vraagt, ben je lief. 

Omgang 
- Mocht je fouten maken? 
- Waren je ouders trots op je? 

Voorbeeldfunctie  
- Hoe assertief waren je ouders? 
- Vonden zij het belangrijk hoe anderen over hen dachten? 

Leeftijdgenoten 
- Ik moet meedoen, anders vinden ze me stom. 
- Alleen als je een grote mond hebt, luisteren ze naar je. 

 
Irrationele gedacht ontstaan ook als we denken gedachten te kunnen lezen. Bijvoorbeeld: 

• Als ik het niet doe, wordt zij vast boos. 
• Als ik om hulp vraag, denken ze dat ik een sukkel ben. 

 
Rationele gedachten formuleren 
Nadat je erachter bent gekomen welke gedachte ervoor zorgden dat je je niet assertief gedraagt, 
ga je gedachten formuleren die meer overeenkomen met de realiteit.  
Voorbeelden van irrationele- en rationele gedachten zijn: 
 
Irrationeel Rationeel 
Als ze me niet aardig vinden, ben ik niets  Ik ben wie ik ben en dat is oké. 
waard   
 
Mijn mening telt niet. Ik heb het volste recht mijn mening te uiten. 
 
Ik kan dat vast niet. Als ik geen nieuwe dingen probeer, leer ik ook niets. 
 
Ik mag geen fouten maken. De meeste fouten zijn te herstellen.  
 Van fouten kan ik leren. 
 
Je moet voor anderen klaarstaan,  Ik ben een aardig persoon, ook al zeg ik soms nee.   
anders ben je niet aardig. 
 
 


