
'FACE COVID'                                                                                                                                           

Hoe effectief te reageren op de Corona crisis                                                                                   

Vrije vertaling (met aanpassingen van Johnn Morawski ACTCoach – Psycholoog) 

van een artikel van  Dr Russ Harris, auteur van The Happiness Trap  

 

'FACE COVID' is een set van praktische stappen om effectief te reageren op de Corona crisis, 

met behulp van de beginselen van de “Acceptance and commitment therapy”(ACT). Hieronder 

een korte samenvatting van de belangrijkste stappen, en in de pagina's die volgen zullen we 

ze allemaal diepgaander verkennen:  

F (“Focus on what’s in your control”) = Focus op wat je kan controleren                                                                                   

A (“Acknowledge your thoughts & feelings”) = Erken je gedachten & gevoelens                                                                                

C (“Come back into your body”) = Kom terug in je lichaam                                                                                            

E (“Engage in what you’re doing”) = Wees betrokken met wat je doet  

C (“Committed action”) = Effectieve actie geleid door jouw kernwaarden                                                                                                                     

O (“Opening up”) = Maak ruimte voor moeilijke gevoelens en wees vriendelijk voor jezelf                                                                                                                           

V (“Values”) = Bepaal jouw waarden                                                                                                                                 

I (“Identify resourses”) = Identificeer middelen en bronnen                                                                                                             

D (“Disinfect & distance”) = Desinfectie & afstand  

Laten we deze nu één voor één onderzoeken  

F (”Focus on what’s in your control”) = Focus op wat je kan controleren  

De Corona-crisis kan ons op veel verschillende manieren treffen: fysiek, emotioneel, 

economisch, sociaal en psychologisch. Ieder van ons gaat om met de zeer reële uitdagingen 

van de wijdverbreide ernstige ziekte en het dreigend de onvermogen van de gezondheidszorg,  

sociale en maatschappelijke ontwrichting, economische en financiële problemen, 

hindernissen en onderbrekingen in veel aspecten van het leven … en de lijst is lang. 

En wanneer we worden geconfronteerd met een crisis van welke aard dan ook, dan zijn vrees 

en angst onvermijdelijk; het zijn normale, natuurlijke reacties op uitdagende situaties met  

gevaar en onzekerheid. Het is maar al te gemakkelijk om zich te verliezen in zich zorgen 

maken en piekeren over allerlei dingen die buiten je controle zijn: wat zou er in de toekomst  

kunnen gebeuren; hoe treft het virus u of uw dierbaren of uw gemeenschap of uw land of de 

wereld - en wat er dan zal gebeuren - enzovoort. En hoewel het volkomen natuurlijk voor ons 

is om ons te verliezen in dergelijke zorgen, het is niet nuttig of behulpzaam.                           

Inderdaad hoe meer we ons richten op dingen die we niet kunnen controleren, hoe meer 

hopeloos of angstig we ons waarschijnlijk gaan voelen.                                                                        



Dus het meest nuttige wat iedereen kan doen in elk type crisis - Corona-gerelateerd of een 

andere crisis - is om ons te focussen op wat je werkelijk kan controleren.                                             

Je hebt geen controle over wat er in de toekomst gebeurt. Het Corona virus zelf of de 

wereldeconomie of hoe je regering deze crisis beheert, dat kan jij als individu niet onder 

controle brengen of beheersen. En je kan ook niet op magische wijze controle hebben over je 

gevoelens en al die volkomen natuurlijke vrees en angst zomaar uitschakelen. Maar je kan wel 

bepalen wat je doet - hier en nu. En daar gaat het om.  

Want wat je doet - hier en nu - kan een enorm verschil maken voor jezelf, en iedereen die met 

je samen leeft, en ook een betekenisvol verschil maken voor de gemeenschap om je heen. 

De realiteit is dat we allemaal veel meer controle hebben over ons gedrag, dan over onze 

gedachten en gevoelens. Ons belangrijkste doel is dus om ons gedrag - hier en nu - onder 

controle te krijgen om effectief op deze crisis te reageren.   

Dit houdt zowel het omgaan met onze innerlijke wereld - al onze moeilijke gedachten en 

gevoelens - als met onze uiterlijke wereld - alle echte problemen waarmee we worden 

geconfronteerd. Hoe doen we dit? Wel, als er een grote storm opkomt, dan gaan de boten 

voor anker in de haven. Als ze dat niet doen dan worden ze in volle zee geblazen. En natuurlijk 

zal het uitwerpen van het anker de storm niet laten verdwijnen  (ankers kunnen het weer niet 

controleren). Maar ze kunnen de boot wel stabiel in de haven houden totdat de storm voorbij 

gaat.  

Ook in een crisis, gaan we allemaal “emotionele stormen” meemaken: nutteloze gedachten 

spinnen rond in ons hoofd, en pijnlijke gevoelens wervelen rond in ons lichaam. En als we 

meegesleurd worden door die storm in ons, is er niets effectiefs wat we kunnen doen. Dus de 

eerste praktische stap is “het anker uitgooien”. Hoe? Door de ACE formule te gebruiken. 

A (“Acknowledge your thoughts & feelings”) = Erken je gedachten & gevoelens                                                                                

C (“Come back into your body”) = Kom terug in je lichaam                                                                                            

E (“Engage in what you’re doing”) = Wees betrokken met wat je doet  

Hieronder volgt meer uitleg: 

A (“Acknowledge your thoughts & feelings”) = Erken je gedachten & gevoelens                                                                                 

Erken stilletjes en vriendelijk alles wat er 'opdaagt' in je: gedachten, gevoelens, emoties, 

herinneringen, sensaties, drang. Neem de houding aan van een nieuwsgierige wetenschapper 

die observeert wat er gaande is in je innerlijke wereld.   

 

 



En terwijl u doorgaat met het erkennen van je gedachten en gevoelens, ook ....   

C (“Come back into your body”) = Kom terug in je lichaam 

Kom terug in je lichaam en maak verbinding met je fysieke lichaam. Vind je eigen manier om 

dit te doen. Je zou het volgende kunnen proberen, of vind je eigen methoden:  

• Je voeten langzaam stevig op de vloer duwen 

• Je rug langzaam rechtop strekken; of zittend, rechtop in je stoel zitten.   

• Je vingertoppen tegen elkaar drukken 

• Langzaam je armen of nek strekken en je schouders ophalen.   

• Langzaam ademhalen 

Opmerking: je probeert je niet af te keren van, te ontsnappen van, of te vermijden van wat er 

in je innerlijke wereld gebeurt. Het doel is om bewust te blijven van je gedachten en 

gevoelens, hun aanwezigheid te blijven erkennen .... en tegelijkertijd terug te komen, 

verbinding te maken met je lichaam, en het actief te bewegen. Waarom? Zo krijg je zoveel 

mogelijk controle over je fysieke acties, zelf al kun je je gevoelens niet beheersen. (Vergeet 

niet, F = Focus op wat je kan controleren)   

En als je je gedachten en gevoelens erkent, en terug komt in je lichaam, ook .. 

E (“Engage in what you’re doing”) = Wees betrokken met wat je doet  

Krijg een idee van waar je bent en richt je aandacht op de activiteit die je doet.   

Vind je eigen manier om dit te doen. Je zou kunnen proberen een aantal of alle van de 

volgende suggesties, of vind je eigen methoden:  

• Kijk rond en let op 5 dingen die je zien.   

• Let op 3 of 4 dingen die je kan horen.   

• Let op wat je ruiken of proeven of voelen in je neus en mond  

• Let op wat je doet  

• Beëindig de oefening door je volledige aandacht te geven aan de taak of activiteit waarmee 

je bezig bent. (En als u geen zinvolle activiteit te doen hebt, zie de volgende 3 stappen.)   

Idealiter, doorloop de ACE cyclus langzaam 3 of 4 keer, dus een 2- 3 minuten oefening.   

Als je wil, en om je te helpen deze techniek onder de knie te krijgen, dan kan je de techniek 

van “het anker uitgooien” beluisteren via onderstaande link. 

https://youtu.be/_OdoH99hX1I 

 

https://youtu.be/_OdoH99hX1I


LET OP: sla de A van ACE niet over; het is heel belangrijk om de aanwezige gedachten en 

gevoelens aanwezig te blijven erkennen, vooral als ze moeilijk of ongemakkelijk zijn. Als je de A 

overslaat, zal deze oefening veranderen in een afleidingstechniek - wat niet de bedoeling is.   

Het anker uitwerpen is een zeer nuttige vaardigheid. Je kan het gebruiken voor het effectiever 

omgaan met moeilijke gedachten, gevoelens, emoties, herinneringen, aandriften en sensaties; 

uitschakelen van de automatische piloot en terug betrokken te worden in wat je doet; jezelf 

te aarden en te stabiliseren in moeilijke situaties; onderbreken van het piekeren, van 

obsessies, van zich veel zorgen maken,  en je aandacht focussen op de taak of activiteit die u 

doet. Hoe beter je jezelf kan verankeren in het hier en nu, hoe meer controle je hebt over je 

acties - wat het een stuk makkelijker maakt om de volgende stappen te doen: COVID  

C (“Committed action”) = Effectieve actie geleid door jouw kernwaarden                                                                                                                      

Effectieve actie geleid door jouw kernwaarden is actie die je onderneemt omdat het echt 

belangrijk voor je is; actie die u onderneemt, zelfs als het moeilijke gedachten en gevoelens 

met zich meebrengt. Zodra je het anker hebt uitgeworpen, heb je dank zij de ACE-formule 

veel controle over je acties - dus dit maakt het makkelijker om de dingen te doen die er echt 

toe doen.  

Dit bevat natuurlijk al die beschermende maatregelen tegen Corona - frequente handen 

wassen, fysische afstand houden, en ga zo maar door. Maar in aanvulling op die fundamenten 

van effectieve actie, ga eens na:  

 Wat zijn eenvoudige manieren om voor jezelf te zorgen, voor degenen waar je mee 

samen leeft, en voor degenen die je kan helpen?  

 Welke vriendelijke, zorgzame, ondersteunende daden kun je doen?  

 Kan je een aantal vriendelijke woorden zeggen voor iemand in nood – op voldoende 

fysische afstand, of via een telefoontje of sms of Skype, of Facebook, …?  

 Nu je binnen moet blijven, kan je iemand helpen met een taak of een karwei, of een 

maaltijd koken, of een spelletje spelen met je kinderen?  

 Kan je iemand troosten en kalmeren die ziek is? 

 Als je veel meer tijd thuis doorbrengt, door zelfisolatie of gedwongen quarantaine, of 

sociale distantiëring, wat zijn dan de meest effectieve manieren om die tijd door te 

brengen?  Lichaamsbeweging om fit te blijven, zoveel mogelijk gezonde voeding bereiden? 

Herhaaldelijk gedurende de dag, vraag jezelf af 'Wat kan ik nu doen - maakt niet uit hoe klein het 

kan zijn - dat het leven verbetert voor mezelf of anderen waarmee ik leef, of mensen in mijn 

gemeenschap?' En wat het antwoord ook is - doe het! 

 

 



O (“Opening up”) = Maak ruimte voor moeilijke gevoelens en wees vriendelijk 

voor jezelf                                                                                                                            

Moeilijke gevoelens zullen gegarandeerd bij je blijven opkomen zolang deze crisis zich 

voordoet: vrees, angst, woede, verdriet, schuldgevoel, eenzaamheid, frustratie, verwarring, 

en nog veel meer.                                                                                                                                        

We kunnen ze niet tegenhouden; het zijn normale reacties. Maar we kunnen ons ervoor 

openstellen en ruimte maken: erken dat ze normaal zijn, laat ze er zijn (ook al doen ze pijn), 

en behandel jezelf vriendelijk.                                                                                                                   

Vergeet niet, vriendelijk zijn voor jezelf is essentieel als je wilt goed omgaan met deze crisis - 

vooral als je in een verzorgende rol bent. Als je ooit in een vliegtuig hebt gevlogen, heb je deze 

boodschap gehoord: 'Zet in geval van nood je eigen zuurstofmasker op voordat je anderen 

bijstaat.' Welnu, zelfvriendelijkheid is je eigen zuurstofmasker; als je voor anderen moet 

zorgen, doe je het een stuk beter als je ook goed voor jezelf zorgt.   Dus vraag jezelf af, 'Als 

iemand om wie je geeft dit alles meemaakt, en voelt wat ik voel - als ik dan vriendelijk wil zijn 

en om die persoon geven, hoe zou ik die persoon behandelen? Hoe zou ik me gedragen 

tegenover hem of haar?” Wel, tracht jezelf te behandelen op dezelfde manier. 

Hieronder een link met de oefening “Vriendelijk zijn voor jezelf” 

https://youtu.be/2fK0quBct5Y 

V (“Values”) = Bepaal jouw waarden                                                                                                                                  

Effectieve, geëngageerde actie moet worden geleid door uw kernwaarden:  

 Waar wilt u voor staan in het licht van deze crisis?  

 Wat voor iemand wil je zijn, als je dit meemaakt?  

 Hoe wil je jezelf en anderen behandelen?   

 

Je waarden kunnen bestaan uit liefde, respect, humor, geduld, moed, eerlijkheid, 

zorgzaamheid, openheid, vriendelijkheid .... of tal van andere. Zoek naar manieren om deze 

waarden “uit te strooien” gedurende de dag. Laat ze je inzet begeleiden en motiveren.   

Natuurlijk, als deze crisis zich verder ontwikkelt, zullen er allerlei obstakels in je leven zijn; 

doelen die je niet ken bereiken, dingen die je niet kan doen, problemen waarvoor er geen 

eenvoudige oplossingen zijn. Maar je kan nog steeds leven naar je waarden op een groot 

aantal verschillende manieren, zelfs in het zicht van al die uitdagingen. Lom vooral terug naar 

je waarden.  

 

 

https://youtu.be/2fK0quBct5Y


Overweeg:  

 Wat zijn vriendelijke, zorgzame manieren waarop je jezelf behandelen als je dit 

doormaakt?  

 Wat zijn vriendelijke woorden die je tegen jezelf kan zeggen, de vriendelijke daden die 

je voor jezelf kan doen?  

 Wat zijn de vriendelijke manieren waarmee je anderen die lijden behandelt? 

 Wat zijn de vriendelijke, zorgzame manieren om bij te dragen tot het welbevinden van 

jouw gemeenschap? 

 Wat kun je zeggen en doen dat –wanneer je binnen enkele jaren terugkijkt- je je fier 

voelt over wat je gedaan hebt? 

I (“Identify resourses”) = Identificeer middelen en bronnen                                                                                                              

Identificeer middelen en bronnen voor hulp, ondersteuning en advies. Dit omvat vrienden, 

familie, buren, gezondheidswerkers, hulpdiensten.                                                                             

En zorg ervoor dat u weet dat de noodhulplijn telefoonnummers zijn, met inbegrip van 

psychologische hulp indien nodig.  Neem ook contact op met uw sociale netwerken. En als je 

in staat bent om ondersteuning te bieden aan anderen, laat het hen weten; jij kan de 

hulpbron zijn voor andere mensen, net als ze dat kunnen zijn voor jou.                                       

Een zeer belangrijk aspect van dit proces is het vinden van betrouwbare bronnen van 

informatie voor updates over de crisis en voor richtlijnen voor het reageren op de crisis.              

De website van de Wereldgezondheidsorganisatie is de belangrijkste bron van dergelijke 

informatie: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Bekijk ook de website van de federale overheidsdienst: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Gebruik deze informatie om uw eigen bronnen en middelen te ontwikkelen: actieplannen om 

uzelf en anderen te beschermen en om u voor te bereiden op wat er nog kan komen. 

D (“Disinfect & distance”) = Desinfectie & afstand  

Ik besef dat je dit al weet, maar het is de moeite waard om te herhalen:  

 Blijf thuis  
 Was regelmatig je handen. 
 Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare 

vuilnisbak. 
 Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte 
 Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet 
 Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, 

personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt 
immuunsysteem, …). 

 Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel 
makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 

 Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.info-coronavirus.be/nl/


 Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 
 Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De 

huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het 
ziekenhuis moet. 

 … 

En vergeet niet, we hebben het over fysieke afstand – maar over het je sociaal en emotioneel 

isoleren. Dit is een belangrijk aspect van geëngageerde actie, dus stem het diep af op uw 

waarden; erkennen dat dit echt zorgzame acties zijn 

Samengevat  

Opnieuw en opnieuw en opnieuw, als de problemen zich opstapelen in de wereld om je heen, 

en emotionele stormen binnen in je rondrazen, val dan terug op de stappen van                 

“FACE COVID”:  

F (“Focus on what’s in your control”) = Focus op wat je kan controleren                                                                                   

A (“Acknowledge your thoughts & feelings”) = Erken je gedachten & gevoelens                                                                                

C (“Come back into your body”) = Kom terug in je lichaam                                                                                            

E (“Engage in what you’re doing”) = Wees betrokken met wat je doet  

C (“Committed action”) = Effectieve actie geleid door jouw kernwaarden                                                                                                                     

O (“Opening up”) = Maak ruimte voor moeilijke gevoelens en wees vriendelijk voor jezelf                                                                                                                           

V (“Values”) = Bepaal jouw waarden                                                                                                                                 

I (“Identify resourses”) = Identificeer middelen en bronnen                                                                                                             

D (“Disinfect & distance”) = Desinfectie & afstand  

******************************************************************  

Ik hoop dat er iets nuttigs voor je in zit. en voel je vrij om dit te delen met anderen als je denkt 

dat het nuttig kan vinden.  Dit zijn gekke, moeilijke, enge tijden, dus behandel jezelf 

vriendelijk. En denk aan de woorden van Winston Churchill: 'Als je door een hel gaat, ga dan 

door'.   

Al het beste, Cheers, Russ Harris 

Russ Harris, 2020  

www.TheHappinessTrap.com  

www.ImLearningACT.com 

  

http://www.thehappinesstrap.com/
http://www.imlearningact.com/

