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Persoonlijk-profielkaart

Ventraal vagaal

Veilig

Sociaal

Sympathisch

Gemobiliseerd

Vechten – vluchten

Dorsaal vagaal

Geïmmobiliseerd

Ineenstorting
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Voorbeeld Persoonlijk-profielkaart

Ventraal vagaal

Veilig

Sociaal

Sympathisch

Gemobiliseerd

Vechten – vluchten

Dorsaal vagaal

Geïmmobiliseerd

Ineenstorting

F
L
O
W

C
H
A
O
S

D
U
I
S
T
E
R
N
I
S

Donker, mistig, wazig, stil, onscherp, kil, verdoofd, hopeloos, 
hulpeloos, afgesloten, geïsoleerd

Ik ben ... geen liefde waard, onzichtbaar, eenzaam en 
verloren 
De wereld is ... koud, leeg, onbewoonbaar

Geen controle, overweldigend, verwarrend, boos, 
confronterend, neiging om weg te rennen

Ik ben ... gek, slecht
De wereld ... is onvriendelijk, beangstigend, ontvlambaar

Vloeiend, verbonden, warm, openhartig en ontvankelijk, 
nieuwsgierig, betrokken, capabel, ordelijk, passievol, kalm

Ik ben ... oké
De wereld is ... uitnodigend, vol mogelijkheden
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Triggers-en-glinsteringenkaart

Ventraal vagaal

Veilig

Sociaal

Sympathisch

Gemobiliseerd

Vechten – vluchten

Dorsaal vagaal

Geïmmobiliseerd

Ineenstorting

Triggers

Triggers

Glinsteringen
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Voorbeeld Triggers-en-glinsteringenkaart

Ventraal vagaal

Veilig

Sociaal

Sympathisch

Gemobiliseerd

Vechten – vluchten

Dorsaal vagaal

Geïmmobiliseerd

Ineenstorting

Triggers

Constante verwachtingen waaraan ik niet kan voldoen, 
genegeerd worden, het machteloze gevoel dat ik geen 
verschil kan maken, naar het nieuws kijken, chronische pijn, 
ziekte, een vriend(in) kwijtraken, buitengesloten worden bij 
gesprekken

Triggers

Luide stemmen, deadlines, Facebookberichten, ruzie met 
mijn partner, rekeningen die ik niet kan betalen, verplicht zijn 
tot co-ouderschap met mijn ex, de ochtendspits, dat er niet 
naar me geluisterd wordt, de lange lijst van dingen die ik nog 
moet doen, luidruchtige collega’s, lange wachtrijen

Glinsteringen

Een glimlach, e-mailen met vrienden, de zon op mijn gezicht 
voelen, koffiedrinken met een vriend(in), liedjes op de radio, 
samen met mijn partner een lievelingsprogramma kijken op 
tv, een etentje met vrienden, op het strand lopen, de stilte 
van de vroege morgen, spelen met mijn kinderen, de hond, 
de kat

V
E
R
B
O
N
D
E
N

G
E
A
G
I
T
E
E
R
D

V
E
R
D
O
O
F
D
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Regulerende-hulpbronnenkaart

Ventraal vagaal

Veilig

Sociaal

Sympathisch

Gemobiliseerd

Vechten – vluchten

Dorsaal vagaal

Geïmmobiliseerd

Ineenstorting

Wat houdt me hier?

Wat haalt me hieruit?

Wat haalt me hieruit?

Dingen die ik zelf  
kan doen:

Wat houdt me hier?

Wat haalt me hieruit?

Wat haalt me hieruit?

Dingen die ik met anderen  
kan doen:
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Voorbeeld Regulerende-hulpbronnenkaart

Ventraal vagaal

Veilig

Sociaal

Sympathisch

Gemobiliseerd

Vechten – vluchten

Dorsaal vagaal

Geïmmobiliseerd

Ineenstorting

Wat houdt me hier?
Een eindje lopen
De zon op mijn gezicht voelen
Naar het strand gaan
Een stukje rijden
Tijd voor mezelf nemen in de 

ochtend
Koffiedrinken in de zon
Naar muziek luisteren
Tuinieren
Koken
Bewust ademen

Wat haalt me hieruit?
Schoonmaken
Opruimen
Dansen in de keuken
Meezingen met harde muziek
Hardop schreeuwen of vloeken
Sporten – een eind gaan lopen 

of rennen
Mijn kasten ordenen
Een takenlijstje maken 
Douchen

Dingen die ik zelf  
kan doen:

Wat houdt me hier?
Wandelen met een vriend(in)
Met een vriend(in) afspreken 

om koffie te drinken 
Een knuffel geven of krijgen
Skypen met familie of vrienden
Een avondje uit met mijn 

partner
Eten met mijn gezin
Spelletjesavond

Wat haalt me hieruit?
Spuien tegen een vriend(in)
Met iemand praten of appen
Een eind gaan lopen/rennen 

met een vriend(in)
Naar de sportschool gaan voor 

een groepsles
Naar een yogales gaan
Iemand vragen om naar me 

te luisteren zonder met een 
‘oplossing’ te komen

Dingen die ik met anderen 
kan doen:

L
I
C
H
T

O 
N 
S 
T 
U 
I 
M 
I 
G

L 
E 
E 
G

Wat haalt me hieruit?
Slapen
Bidden

Huilen
Natuur

Terugdenken aan momenten 
in het verleden waarop ik me 
goed voelde

Me voorstellen dat ik bij iemand 
ben bij wie ik me veilig voel

De radio of televisie aanzetten
Mediteren
Een kop hete 

thee

Een warme 
douche of 
bad

Wat haalt me hieruit?
Me laten knuffelen
Iemand bij me laten zitten
Een berichtje/e-mail sturen 

naar een vriend(in)
Samen een eindje gaan lopen 

zonder iets te zeggen
Ergens gaan zitten waar 

mensen en bedrijvigheid zijn
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Vier-kaartenverloop
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Voorbeeld Vier-kaartenverloop

*

*

*

*

08.00 uur
                Verwarrend
    Geen plan
                    Voel me verloren
Weet niet tot wie ik me kan 
wenden
           Kan maar niet op gang 

komen

12.00 uur
Ik ben in topvorm! Voel me 
productief en houd van het  
leven ...

Het leven is GOED ...

15.00 uur
Te veel op mijn bordje!
       De stapels werk worden maar 

niet kleiner ...
Vergaderingen, kinderen uit 
school halen, niks te eten in huis 
Hoe is het zover gekomen?
Hoe kom ik hier weer uit?

21.00 uur                

Ik ben de dag goed genoeg 
doorgekomen om het een prima 
dag te kunnen noemen ... 
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Soep van de dag

Ingrediënten
(ervaringen en  

gebeurtenissen)

Soep van de dag
(globale autonome 

teneur)
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Voorbeeld Soep van de dag

Ingrediënten
(ervaringen en  

gebeurtenissen)

Soep van de dag
(globale autonome 

teneur)

Sympathische 
mobilisatie
Ruzie met J
Boos, kwaad 
weggelopen

Dorsale 
vagale 

immobilisatie
Stortte in een  

dorsaal vagaal gevoel 
van isolement

Voelde me 
alleenTerug richting ventrale  

vagale toestand
Tijd doorgebracht  
met de kinderen

J bood excuses aan

Ventrale vagale 
toestand bijna  
weer bereikt
Gegeten met  

het gezin,  
voelde prettig

Ventrale vagale 
toestand

Bovenaan mijn ladder
Verbinding met 

vrienden, wandelen en 
lachen

Ventrale vagale 
bouillabaisse
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Goudlokje-grafiek

Precies  
goed

Te  
veel

Niet  
voldoende

Gebeurtenis
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Voorbeeld Goudlokje-grafiek

Precies  
goed

Te  
veel

Niet  
voldoende

Overgaan tot de 
routine van de dag

Te laat van huis gegaan, 
drukke ochtendspits

Te veel 
opdrachten, 

nog een lange 
takenlijst

Thuis – niks te eten 
in huis, kinderen, 
huiswerk, hond, 
kan wel gillen! 
Functioneer op 

adrenaline

Voelt alsof 
mijn accu 

bijna leeg is

Weer alleen, 
terug waar 
ik begon

Werd moe en 
verdrietig wakker, 

wilde dat het al 
avond was

Koffiepauze met S, 
       één werkproject afgerond

Sportschool  
tijdens lunchpauze

Gebeurtenis
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Tijd-en-toestandgrafiek
A

ut
on

om
e 

to
es

ta
nd

Tijdstip

V
er

bo
nd

en
 –

 k
al

m
G

em
ob

ili
se

er
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– 
ge

ag
ite

er
d

G
eï

m
m
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d 
– 

w
eg
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Voorbeeld Tijd-en-toestandgrafiek
A

ut
on

om
e 

to
es

ta
nd

Tijdstip

V
er

bo
nd

en
 –

 k
al

m
G

em
ob

ili
se

er
d 

– 
ge

ag
ite

er
d

G
eï

m
m

ob
ili

se
er

d 
– 

w
eg

06.15 uur 08.15 uur 10.00 uur 11.15 uur 13.20 uur 16.00 uur 17.30 uur

Geagiteerd – 
boos, zag de 

rotzooi van de 
meisjes in de 
speelkamer
Moet nog 
afwassen

Moet nog was 
opvouwen

Moet nog bedden 
opmaken

Overweldigd

Kalm – blij
Net terug van een 

wandeling met 
de hond en een 

buurvrouw

Voel me slim  
en capabel

Schrijven op  
het balkon

Tevreden, middag 
doorgebracht 
met L, plannen 

gemaakt voor de 
verhuizing

Gehaast – 
geagiteerd

Ik moet 
douchen, 

straks kom  
ik te laat

Gehaast
Moet dochters 

naar de 
bioscoop 
brengen

Niet op mijn gemak – 
onzeker

Net afspraak met de 
aannemer gehad om 

met L uit te vinden hoe 
duur de verbouwing 

wordt en hoe lang het 
gaat duren

Koffie op 
het balkon 
in de zon
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Signaalblad, blz. 1

Wat is er gebeurd?
Geef een korte beschrijving van de gebeurtenis. Vermeld ook details over de gebeurtenis en je 
autonome responsen.

Merk de signalen van VEILIGHEID op en benoem ze.
Wat waren de signalen van veiligheid in de omgeving? In je lichaam? En de signalen die je opving 
via je sociale-betrokkenheidssysteem?

Merk de signalen van GEVAAR op en benoem ze.
Wat waren de signalen van gevaar in de omgeving? In je lichaam? En de signalen die je opving via 
je sociale-betrokkenheidssysteem?
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Signaalblad, blz. 2

Hoe zou je signalen van gevaar kunnen verminderen of wegnemen?  
(omgeving, lichaam, sociale-betrokkenheidssysteem)

Hoe zou je signalen van veiligheid kunnen uitnodigen?  
(omgeving, lichaam, sociale-betrokkenheidssysteem)
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Voorbeeld Signaalblad blz. 1

Wat is er gebeurd?
Geef een korte beschrijving van de gebeurtenis. Vermeld ook details over de gebeurtenis en je 
autonome responsen.

Iemand voor het eerst weer zien na een lange periode van vervreemding. Elkaar onverwachts 
tegenkomen.

Ik voelde een lichte splitsing optreden in mijn lichaam – een gevoel van beginnende 
dissociatie.
Ik merkte een zwaar gevoel in mijn borstkas op, voelde dat ik oppervlakkiger ging ademen en 
dat ik het heel warm kreeg.

Merk de signalen van VEILIGHEID op en benoem ze.
Wat waren de signalen van veiligheid in de omgeving? In je lichaam? En de signalen die je opving 
via je sociale-betrokkenheidssysteem?

De zee horen en zien kalmeert me altijd. Deze plek is omringd door water, het is overal om me 
heen. Ik moet eraan denken om het op te merken.

Ik heb nu de vaardigheden om beginnende dissociatie op te merken en dat proces te 
doorbreken.
Door mijn lichaam in beweging te houden blijf ik aanwezig.
Mijn ademhaling weerhoudt me van ineenstorting.

Als ik erop terugkijk, waren er ook andere mensen in de buurt – er waren veilige gezichten om 
naar te kijken, en er was het geluid van pratende en lachende vrienden.

Merk de signalen van GEVAAR op en benoem ze.
Wat waren de signalen van gevaar in de omgeving? In je lichaam? En de signalen die je opving via 
je sociale-betrokkenheidssysteem?

Terugkeer naar een plek met veel herinneringen – overal waar ik kom is wel iets wat een 
herinnering oproept.
Deze persoon onverwachts zien en er niet op voorbereid zijn.

Heftige lichamelijke reactie – vluchten voordat ik dissocieer.

Het voelde gevaarlijk om haar ogen te zien en haar stem te horen.
Het voelde beangstigend om met haar in dezelfde ruimte te zijn.
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Voorbeeld Signaalblad blz. 2

Hoe zou je signalen van gevaar kunnen verminderen of wegnemen?  
(omgeving, lichaam, sociale-betrokkenheidssysteem)

Wegblijven van de plekken die me het sterkst triggeren.
In ruimtes zijn waar ik in beweging kan blijven – altijd vlak bij een uitgang.
Vooruitdenken – proberen controle over het contact te houden, zodat ik het kan voorspellen 
en beperken.

Mijn autonome responsen op het moment zelf waarnemen en volgen, zodat ik weet waar ik 
ben op de ladder en welke hulpbronnen ik kan gebruiken. 
Contact verbreken zonder te dissociëren door op een fysiek veilige afstand te blijven.
Bewuste aandacht schenken aan mijn ademhaling.

Oefenen met dingen die ik zou kunnen doen en zeggen – dat uitproberen met een vriend(in) 
die ik vertrouw.
Ervoor zorgen dat ik in gezelschap ben van mensen bij wie ik me veilig voel.

Hoe zou je signalen van veiligheid kunnen uitnodigen?  
(omgeving, lichaam, sociale-betrokkenheidssysteem)

In contact blijven met het uitzicht op en het geluid en de geur van de zee. Soms vind ik het 
zo vanzelfsprekend dat de zee overal om me heen is, ik moet eraan denken om me daar meer 
bewust van te zijn. Dat helpt me om aanwezig te blijven. Als ik me verbonden voel met de zee 
voel ik me dankbaar en sterk. 
Een gestreepte steen van het strand bij me dragen als talisman.
Een concreet ‘vertrekplan’ bedenken. Dat opschrijven en op zak dragen.

Me bewust blijven van mijn ademhaling. Mijn ademhaling is een betrouwbare methode 
geworden om mezelf te reguleren. Erop vertrouwen dat mijn autonome zenuwstelsel me laat 
weten wat veilig is, wanneer het tijd is om in beweging te komen en wanneer ik verbinding kan 
aangaan.

Om me heen kijken of ik aardige gezichten zie – ik weet dat er in deze groep altijd vriendelijke 
ogen zijn. Uitkijken naar de glinsteringen en even de tijd nemen om ze te koesteren.
Bedenken dat mijn zussen er altijd voor me zijn – ik kan ze bellen wanneer ik maar wil.
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Patronen en cadans

Zingeving Intimiteit

Fysieke intimiteitDagelijkse  
bezigheden

BewegingCommunicatie

SpelWerk
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Continuüm

Voorbeeld Continuüm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stel vast wat de twee uiteinden van het continuüm zijn. Geef ze een naam en schrijf die in de lege 
kaders. Maak vervolgens steeds grotere bewegingen tussen de twee uiteinden en benoem de 
plekken daartussen. Gebruik de ruimte onder het continuüm om kort iets te zeggen over iedere 
nieuwe plek die je erop ontdekt.

Dorsaal vagaal
Tijd

Ventraal vagaal 
Zelf-voedend

1  Uitgeput, leeg
2   Moet me steeds opnieuw door momenten van chaos heen slaan. Het voelt als een tornado!
3   Ademen. ‘Ik ben nu hier.’ Vagale rem ontspant, zodat ik nu hier kan zijn.
4   Terug in de chaos, ik moet me haasten naar het volgende moment. Sympathische mobilisatie!
5   Voel me weer helemaal leeg. Te veel dingen nog niet gedaan. Overweldigend om dat te beseffen. 

Val terug in dorsale vagale immobilisatie.
6   Rustig aan en doorademen. Vagale rem laat los, waardoor ik een paar opties zie. Voel ventrale 

vagale energie.
7   Op zoek naar signalen van veiligheid.
8  Ventrale vagale energie helpt me om perspectief te vinden en te reguleren. Vraag mezelf af:  

‘Wat is belangrijk?’
9   Ik voel het licht dat me gereguleerd houdt. Ventrale vagale voeding.
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Speelpatronen
H

ed
en

Ve
rl

ed
en

Af stemming Lichaam/
beweging

Objecten Sociale 
interactie

Fantasie/
doen alsof

Verhalen Creativiteit

Speelpatronen: noteer bij elke speelvorm welke ervaringen je hebt met dat speelpatroon. Noem zowel 
je ervaringen met deze vorm van spelen in het verleden als je ervaringen ermee in je huidige leven.
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Voorbeeld Speelpatronen
H

ed
en

Moeite 
met het 
vinden van 
een goede 
vriend(in)

Angst om 
weer alleen 
achter te 
blijven

Yoga – 
omgekeerde 
poses omdat 
ik onderste-
boven een 
fijne  houding 
vind ... Doet 
me denken 
aan de blijd-
schap en 
vrijheid die 
ik vroeger 
voelde als ik 
dook

Het dekentje 
uit mijn 
kindertijd 
(heerlijke 
herinnerin-
gen)

Een ketting 
gemaakt van 
drie stenen 
die ik op 
bijzondere 
plekken heb 
gevonden, 
met bijzon-
dere men-
sen. Ik doe 
hem nooit af, 
zou me ver-
loren voelen 
zonder die 
ketting

Zeilen met 
vriendinnen

Als de 
dingen te 
moeilijk 
worden vind 
ik het fijn om 
te fanta-
seren over 
een andere 
afloop

Het is leuk 
om te doen 
alsof ik 
iemand 
anders ben, 
zodat ik kan 
uitproberen 
of dat bij me 
past en hoe 
het voelt

Andere 
mensen af-
tasten door 
grappige 
persoonlijke 
verhalen te 
vertellen

Ik heb vrien-
den nodig 
met wie ik 
in moeilijke 
tijden lol kan 
hebben

Reizen naar 
ongebruike-
lijke bestem-
mingen

Fantaseren 
over ver van 
hier wonen 
en werken

Ik gebruik 
nog steeds 
mijn fantasie 
om te ont-
snappen

Ve
rl

ed
en

Tot ik een 
jaar of elf 
was had ik 
een beste 
vriendin ... 
maar toen 
kreeg ze 
een nieuwe 
vriendin

Rol-
schaatsen

Zwemmen 
en duiken
Ik vond het 
heerlijk om 
de hele dag 
in het zwem-
bad te zijn

Mijn pop 
Fizzy

Het  dekentje 
dat mijn 
peet moeder 
voor me 
maakte

Buiten op 
straat zijn 
met mijn 
vrienden, 
weg van 
huis en mijn 
familie

Met een 
vriendin 
mee naar 
huis gaan 
en me een 
middag lang 
deel van een 
‘normaal’ 
gezin voelen

Mijn denk-
beeldige 
vriendin 
Mevrouw Oh 

Zij was veilig 
en betrouw-
baar

Ik leefde in 
verhalen

Ik vertelde 
grappige 
verhalen 
over mezelf 
en mijn 
familie om 
mensen op 
afstand te 
houden – 
zodat ze 
niet verder 
dan mijn 
buitenkant 
zouden 
kijken

Ik droomde 
ervan een 
beroemd 
topsporter 
te zijn en de 
hele wereld 
over te 
reizen

Mijn 
fantasieën 
gingen er 
altijd over 
dat ik weg 
was van 
huis en mijn 
familie

Af stemming Lichaam/
beweging

Objecten Sociale 
interactie

Fantasie/
doen alsof

Verhalen Creativiteit

Speelpatronen: noteer bij elke speelvorm welke ervaringen je hebt met dat speelpatroon. Noem zowel 
je ervaringen met deze vorm van spelen in het verleden als je ervaringen ermee in je huidige leven.
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Persoonlijk speelprofiel, blz. 1

Afstemming

Lichaam/
beweging

Objecten

Sociale 
interactie

Wat zijn jouw ‘spelregels’? Benoem voor elke speelvorm welke signalen van gevaar het spel 
belemmeren, welke signalen van veiligheid de speelervaring ondersteunen en met welke 
overtuigingen elke speelvorm gepaard gaat.



© Deb Dana. Uit: Dana, D. (2018) The polyvagal theory in therapy: Engaging the rhythm of regulation. New York: W.W. Norton.
Nederlandse uitgave: De polyvagaaltheorie in therapie: Het ritme van regulatie. Eeserveen:  Uitgeverij Mens! (2020).

313

Persoonlijk speelprofiel, blz. 2

Fantasie/
doen alsof

Verhalen

Creativiteit

Wat zijn jouw ‘spelregels’? Benoem voor elke speelvorm welke signalen van gevaar het spel 
belemmeren, welke signalen van veiligheid de speelervaring ondersteunen en met welke 
overtuigingen elke speelvorm gepaard gaat.
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Voorbeeld Persoonlijk speelprofiel, blz. 1

Afstemming Gevaar: Een onvoorspelbaar persoon, signalen die verwarrend zijn, een lawaaiige 
ruimte, een onverwachts gebrek aan afstemming
Overtuiging: Ik ben te overweldigend, te intens voor deze persoon

Veiligheid: Dezelfde humor, iemand die luistert
Overtuiging: Ik hou van plezier maken en kan dat inbrengen in deze relatie

Lichaam/
beweging

Gevaar: Niet afgestemd zijn op mijn lichaam, mijn grenzen negeren, pijn voelen
Overtuiging: Ik ben niet gedisciplineerd

Veiligheid: Een gevoel van ‘flow’ hebben, geen last van onzekerheid, synchroon 
met iemand anders bewegen
Overtuiging: Ik kan vertrouwen op de manier waarop mijn lichaam beweegt

Objecten Gevaar: Me zorgen maken dat ik dingen waar ik graag mee speel kwijtraak
Overtuiging: Ik vergeet altijd waar dingen liggen

Veiligheid: Tastbare dingen die ik kan vasthouden en die me doen glimlachen, 
voorwerpen waar een bijzondere herinnering bij hoort
Overtuiging: Ik heb geen speciale voorwerpen nodig om het naar mijn zin te 
hebben, ik vind het leuk om ze te hebben, maar ik kan me ook prima redden zonder

Sociale 
interactie

Gevaar: Voel me moe, zit klem, kan me niet ontspannen, te veel mensen, te veel 
prikkels in deze kamer 
Overtuiging: Ik weet niet meer hoe dit moet, ik ben vergeten hoe ik plezier kan 
hebben

Veiligheid: Leuke mensen om me heen hebben, me onbezorgd/speels voelen
Overtuiging: Ik maak de mensen om mij heen blij, ik kan een spel beginnen en 
anderen uitnodigen met me mee te doen

Wat zijn jouw ‘spelregels’? Benoem voor elke speelvorm welke signalen van gevaar het spel 
belemmeren, welke signalen van veiligheid de speelervaring ondersteunen en met welke 
overtuigingen elke speelvorm gepaard gaat.
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Voorbeeld Persoonlijk speelprofiel, blz. 2

Fantasie/
doen alsof

Gevaar: Voel me moe, angstig, kan me niet ontspannen en speels zijn, mensen die 
geneigd zijn tot concreet denken
Overtuiging: Ik weet niet meer hoe dit moet 

Veiligheid: Me speels voelen, andere mensen die speels zijn
Overtuiging: Alles is mogelijk

Verhalen Gevaar: Mijn verhalen voelen uit het hoofd geleerd, niet authentiek, mensen die 
zwaar op de hand zijn, altijd maar serieus
Overtuiging: Ik vertel een verhaal in een poging jou iets te laten doen of om geen 
verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor iets wat ik heb gedaan

Veiligheid: Me extravert voelen, creatief, bij mensen zijn die om zichzelf kunnen 
lachen
Overtuiging: Ik weet hoe ik een verhaal kan vertellen dat andere mensen doet 
glimlachen

Creativiteit Gevaar: Vergelijk mezelf met anderen en voel me verveeld en ongeïnspireerd, 
mensen zonder verbeeldingskracht
Overtuiging: Het zal me nooit lukken om mijn droom waar te maken, dus waarom 
zou ik dan nog dromen?

Veiligheid: Tijd om te dagdromen, iemand om samen mee te dromen
Overtuiging: Alles is mogelijk

Wat zijn jouw ‘spelregels’? Benoem voor elke speelvorm welke signalen van gevaar het spel 
belemmeren, welke signalen van veiligheid de speelervaring ondersteunen en met welke 
overtuigingen elke speelvorm gepaard gaat.




