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De Rationele Effectiviteit Training (RET1) gaat er vanuit dat je manier van denken en fantaseren 

bepaalt hoe je jezelf voelt en gedraagt. Door de manier waarop wij onze waarnemingen 

interpreteren en een waardering meegeven, geven we aan gebeurtenissen een emotionele lading 

die ervoor kan zorgen dat we ons bijvoorbeeld ontspannen of juist heel gespannen voelen. 

 

 

Het A-B-C van RET 

De RET-theorie is in een eenvoudig schema te beschrijven, het A-B-C schema. Vaak zeggen 

mensen: “Maar zo simpel is de werkelijkheid niet”. Inderdaad, de werkelijkheid zit natuurlijk niet 

zo eenvoudig in elkaar. Toch is het een goed hulpmiddel om de theorie te begrijpen en toe te 

passen in situaties die voor u herkenbaar zijn. 

 

Wat verstaan we onder het A-B-C schema? 

 

 

        A      C 

  Gebeurtenis op het werk   Gevoelens en gedrag 

  (echte of bedachte gebeurtenis) 

 

     

 

 

 

           B 

     Ideeën en gedachten 

     (wat zeggen we tegen onszelf?) 

 

 

 

De A staat voor het Engelse woord ‘activating event’, de B voor ‘belief’ en de C staat voor 

‘consequence’. 

 

Dat wat we zeggen tegen onszelf kan stimulerend of juist belemmerend werken in ons gedrag. 

 

 

De macht weer in eigen handen 

De aardigheid van deze methode is dat we geen speelbal zijn van allerlei gebeurtenissen om ons 

heen. Vele mensen hebben last van het verkeer, lastige klanten, leidinggevenden die geen leiding 

geven in de ogen van de medewerkers. RET geeft aan dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van de 

omstandigheden. Je kunt de baas worden van je eigen gedachten, daarmee van je eigen gedrag 

en gevoel. Het alternatief is je macht weg te geven aan de omgeving want die macht hebt je ook. 

Het enige nadeel is dat je andere niet meer de schuld kunt geven over hoe jij je voelt en gedraagt. 

 
1 Grondlegger van RET is de psycholoog Dr. Albert Ellis die in de jaren ’50 de basis legde voor de huidige theorie en 

trainingsmethoden. 
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Hoe verander je belemmerende gedachten? 

Om je belemmerende gedachten te kunnen veranderen gaan we eerst aan de slag om ze te 

herkennen. Misschien herken je wel meerdere bronnen in je eigen situatie. Vaak kost het enige 

moeite om ze te herkennen bij jezelf. We zijn vaak zo vergroeid met onze eigen manier van 

denken dat we ze zelf niet meer herkennen, het is gewoon zo! Het is net als op vakantie: als je 

lang een zonnebril op hebt ben je het bijna vergeten. De wereld is gewoonweg zo lekker bruin. Als 

je de bril weer afzet weet je het weer. “Oh ja, zo is het eigenlijk!”  

 

Belemmerende gedachten kunnen voortkomen uit: 

 

1. Ongezond perfectionisme: “Ik mag geen fouten maken, want dan ben ik een waardeloos 

mens”;  

 

De ongezonde perfectionist eist, bewust of onbewust, dat je geen fouten mag maken. Deze eis 

van absolute onfeilbaarheid wordt gekoppeld aan een zelfbeeld. Elke fout is een teken van 

enorme zwakte. ‘Wat is er fout aan deze manier van denken?’ vraagt de perfectionist zich af. Het 

is natuurlijk prima om de dingen zo goed mogelijk te doen. Fouten maken doet niemand voor de 

lol. Maar de eisende houding, het moeten leveren van prestaties gekoppeld aan je eigenwaarde 

is niet logisch en ook niet gezond. 

 

2. Rampdenken: “Als dit gebeurt, is dat het einde”; 

 

Rampdenkers zien het glas half leeg. Gedachten die door hun hoofd gaan zijn: 

o bij een aangekondigd bezoek van familie: “Ik kan dit niet weigeren, anders valt de familie uit 

elkaar en dat zou verschrikkelijk zijn.” 

o als er iets fout gaat op het werk: “Het hele project gaat de mist in.” 

o als er geen nieuwe klanten komen: “We halen nooit onze omzet, ik kan de zaak wel sluiten.” 

 

Het irrationele is de voorspellende gave die deze mensen hebben. Ze weten nu met absolute 

zekerheid wat de toekomst voor verschrikkelijks gaat brengen.  

 

3. Lage frustratie-tolerantie: “Dit lukt mij nooit, veel te moeilijk”; 

 

Deze mensen reageren vaak erg emotioneel als het tegenzit. Zij denken: “Dat is te moeilijk voor 

mij, dit kan ik niet verdragen”. ‘Het is onverdraaglijk als de computer het niet doet’ of ‘Dit gebeurt 

mij nu a ltijd!’ 

 

Het achterliggend idee is dat het leven eigenlijk veel gemakkelijker zou moeten zijn dan in de 

praktijk blijkt. Bij deze denkers groeien lasten en moeilijkheden tot enorme bergen. Het 

irrationele schuilt in het feit van de overdrijving. Let op woorden als: veel te, altijd, nooit en de 

woorden ‘zou moeten’ een eis die deze denker oplegt aan de niet bestuurbare buitenwereld. 

 

4. Verslaving aan liefde: “Iedereen moet mij altijd mogen”; 

 

Dit zijn de zogenaamde ‘liefdesjunks’. Zij kunnen alleen bestaan als alle mensen 24 uur per dag 

van hen houden en hen respecteren. Natuurlijk is het normaal dat je het prettig vindt als mensen 

je mogen. Liefde en respect zijn geen absolute dagelijkse behoeften voor de mensen, een paar 

dagen zonder overleef je best. De volgende gedachten zijn in sommige situaties niet effectief: 

o ‘Ik vind het onverdraaglijk dat mijn collega blijft roken op mijn kamer maar ik wil geen ruzie’  

o ‘Als ik deze opdracht weiger, ben ik geen goede collega’. 

 

Maar het irrationele van dit type is ook weer de overdrijving en de dwangmatige eis hier in. 
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5. De eisende gedachtegang “De wereld moet rechtvaardig in elkaar zitten”. 

 

De mensen zouden zich anders moeten gedragen en de wereld zou anders in elkaar moeten 

zitten.  

 

We kunnen drie fasen onderscheiden bij het veranderen van dit soort belemmerende gedachten: 

 

1. zelfobservatie: welke ideeën maken je overstuur? 

 

2. het veranderen van irrationele ideeën in rationele of constructieve ideeën die minder 

stress en blokkades veroorzaken; 

 

3. integreren in je eigen denken: het stabiliseren van de nieuwe gedachtegang in jouw 

manier van denken, zodat een nieuwe denkgewoonte en daarmee ook ander gedrag 

ontstaat. 

 

 

De RET-strategie houdt in: het systematisch onder de loep nemen van je gedachtegangen aan de 

hand van vragen die je jezelf stelt. Deze zelfondervraging wordt ook wel het uitdagen van de 

eigen ideeën genoemd. 

 

 

Er zijn drie soorten vragen die ons bij deze uitdaging helpen: 

 

1. Vragen naar de feiten 

Dit zijn vragen die de feiten onderzoeken. “Klopt datgene wat ik denk met de feiten die 

mij bekend zijn?” 

 

2. Doelmatigheidsvragen 

Dit zijn vragen naar de relatie tussen datgene wat ik denk en het doel dat ik wil bereiken. 

“Wat is mijn doel?”; “Helpt deze gedachte mij om dit doel te bereiken?”. 

 

3. Filosofische vragen 

Deze vragen hebben betrekking op zaken als: “Wat betekent deze uitspraak nu precies?” 

“Hoe verhoudt dit idee zich tot mijn andere opvattingen over het leven?” 
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RET in acht stappen 

 

Stap 1. Beschrijf de A. 

 Wat is de gebeurtenis of de situatie die het ongewenste gevoel en gedrag 

oproept? 

 

 

Stap 2. Beschrijf de C. 

  Wat is het ongewenste niet-productieve gevoel en het daarmee samenhangende 

gedrag? 

 

 

Stap 3. Beschrijf de B. 

  Wat zijn de gedachten waarmee je C veroorzaakt? 

Beschrijf de interpretaties, maar vooral ook de evaluaties. 

 

 

Stap 4. Formuleer de gewenste C.  

              Hoe wil je je gaan voelen als dergelijke situaties zich voordoen? 

Hoe wil je je gaan gedragen? 

 

 

Kies een reële gewenste C; dus niet te positief. Situaties kunnen werkelijk moeilijk zijn en 

spanning oproepen, andermans gedrag kan echt irritant zijn, enzovoort. Het gaat hier om een 

vermindering van de intensiteit van de emoties om onnodige stress en slecht functioneren te 

verminderen. 

 

 

Stap 5. Daag de irrationele gedachten waarmee je het ongewenste gevoel en gedrag 

veroorzaakt uit en stel ze ter discussie. 

 

 

Stap 6. Vervang de irrationele gedachten die onder B zijn gevonden, door rationele 

gedachten. De antwoorden op de vragen bij stap 5 leveren de bouwstenen aan 

voor het formuleren van deze meer rationele gedachten. 

 

 

Stap 7. Beproef het resultaat. Test in fantasie of werkelijkheid uit of je door de nieuwe 

B’s, de meer rationele gedachten, beter op de situatie kunt reageren. Hoe voelt 

het om er zo tegenaan te kijken? 

 

 

Stap 8. Maak een oefenprogramma en voer het uit om de meer rationele en productieve 

denkwijze in je gedrag in te voeren. 


