
‘Door de training 
heb ik er meer 
vertrouwen in dat 
het goed komt.’ 
Deelnemer ‘Goed in je vel!’

Leren omgaan
met lichamelijke klachten

Goed
in je v   l!e



In de groepstraining ‘Goed in je vel’ leer je omgaan 
met je lichamelijke klachten. Je leert vaardigheden 
om je klachten zo te beïnvloeden dat je 
dagelijks leven er zo min mogelijk door wordt 
beperkt. 

Voor wie?
De training is voor jongeren tussen 12 en 17 jaar die 
last hebben van lichamelijke klachten. Klachten die 
(nog) niet (volledig) verklaard kunnen worden door 
medisch onderzoek. Voorbeelden zijn algemene 
pijnklachten, vermoeidheidsklachten, het prikkelbare 
darmsyndroom, fybromyalgie, premenstrueel syndroom, 
atypische pijn op de borst, hyperventilatie, spannings- 
hoofdpijn, multiple chemische sensitiviteit, chronisch 
(postviraal) vermoeidheidssyndroom. Hierdoor kun je 
vaak niet naar school of leuke dingen doen met vrienden. 

Werkwijze 
De training richt zich op het omgaan met de gevolgen 
van je lichamelijke klachten.
Het is een praktische training waarbij je leert door te 

doen en te oefenen, daarnaast wordt er gewerkt met 
thuisopdrachten. 
De volgende onderdelen komen aan bod:
• Ontspanningsoefeningen  
• Positief denken
• Balans vinden tussen inspanning en ontspanning 

Praktische informatie
De training is op een vaste dag en tijd en bestaat uit 
zes bijeenkomsten van 75 minuten. Daarnaast is er 
voor de start van de cursus een bijeenkomst voor 
je ouders/verzorgers om hen te informeren over de 
training. Na afloop is er een terugkombijeenkomst 
waarin je samen met je ouders/verzorgers terugkijkt 
op de training. In de trainingsgroep is plaats voor zes 
tot acht  jongeren. De training start zodra er genoeg 
aanmeldingen zijn.

Informatie en aanmelden
Je kunt je via erkende jeugdverwijzers aanmelden voor 
de training. Als je meedoet aan de training doe je ook 
mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van de 

training. Daarom vul je bij de aanmelding, start, tijdens 
en na de groepstraining een aantal vragenlijsten in. 
Ook je ouders/verzorgers vullen een aantal vragen-
lijsten in. Door mee te doen aan het onderzoek kun je 
geld verdienen!

 


