Pseudogevoelens en verwijten
Verwijten en pseudogevoelens zijn onhandige, onduidelijke manieren om uit te drukken wat
je voelt en wat je nodig hebt. Met een pseudogevoel zeg je op een oordelende manier dat je
iets voelt, bijvoorbeeld: “Ik voel me gemanipuleerd door jou.” Vanuit VC streven we ernaar
om het uitspreken van verwijten en oordelen te vermijden en dus ook het uitspreken van
pseudogevoelens. Pseudogevoelens lokken vaak een tegenreactie uit van verwijten en
onbegrip. Of mensen sluiten zich af en reageren helemaal niet op wat je zegt.
Als anderen verwijten uitspreken, is het handig om erachter te komen wat ze voelen en wat
ze nodig hebben. Empathisch luisteren en het kunnen ‘vertalen’ van de verwijten in
gevoelens en behoeften is een bijzondere vaardigheid. In de onderstaande tabel vind je een
lijst met veel gebruikte oordelen en pseudogevoelens met daarnaast mogelijke
achterliggende behoeften. Of deze vermoedens van gevoelens en behoeften in een
bepaalde situatie ook kloppen, kom je enkel te weten door op een empathische manier te
luisteren. Peilen naar mogelijke achterliggende behoeften, is vaak een de eerste stap bij
empathie.
Hieronder zie je een lijst van veel gebruikte pseudogevoelswoorden met mogelijke
achterliggende behoeften. Dek de rechterkolom af met een blad papier. Raad telkens naar
mogelijke achterliggende behoeften bij het pseudogevoel. De woorden in de rechterkolom
zijn suggesties. Het is best mogelijk dat er nog andere behoeften schuil gaan achter de
pseudogevoelens.
Pseudogevoel

Mogelijke achterliggende behoeften

aan de kant geschoven

respect, gehoord worden, begrip, ergens bij horen, contact

aangevallen

veiligheid, begrip, gehoord worden, vertrouwen, respect, ruimte

afgewezen

ergens bij horen, begrip, samenwerken, erkenning, acceptatie

bedreigd

veiligheid, duidelijkheid, openheid, gelijkwaardigheid, autonomie, respect

bedrogen

openheid, eerlijkheid, vertrouwen, duidelijkheid

beetgenomen

eerlijkheid, openheid, fairness, duidelijkheid

bekritiseerd

respect, contact, gehoord worden, erkenning, waardering

beledigd

respect, begrip, openheid, gelijkwaardigheid

belogen

eerlijkheid, openheid, communicatie, duidelijkheid

beschuldigd

gehoord worden, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, begrip, rust, erkenning

bestolen

eerlijkheid, respect, vertrouwen

betutteld

autonomie, gelijkwaardigheid, erkenning, respect, privacy

buitengesloten

ergens bij horen, samenwerken, contact, communicatie

gebruikt

respect, vertrouwen, erkenning, waardering, openheid, gelijkwaardigheid

gedumpt

respect, begrip, eerlijkheid

gedwongen

vrijheid, autonomie, keuze, communicatie, overleg, gelijkwaardigheid

geïntimideerd

gelijkwaardigheid, ruimte, vrijheid, autonomie, respect

geïsoleerd

contact, ruimte, samenwerking, ergens bij horen

gekleineerd

gelijkwaardigheid, respect, erkenning

gemanipuleerd

vrijheid, openheid, communicatie, gelijkwaardigheid, autonomie

genegeerd

gezien worden, contact, samenwerken, ergens bij horen

gepest

ergens bij horen, samenwerken, begrip, respect, veiligheid, autonomie

geprovoceerd

respect, begrip, begrijpen, contact, waardering, privacy

gevangen

vrijheid, creativiteit, openheid, autonomie

in de steek gelaten

hulp, steun, begrip, empathie

misbruikt

respect, begrip, zorg, steun, veiligheid, privacy

niet geaccepteerd

ergens bij horen, contact, samenwerking, respect

niet gewaardeerd

waardering, erkenning

niet serieus genomen

acceptatie, erkenning, gehoord worden, contact, respect, waardering

onbegrepen

begrip, empathie, contact, vriendschap, liefde

onder druk gezet

ruimte, autonomie, rust, respect, begrip

ongewenst

ergens bij horen, contact, begrip, vriendschap, eigen ruimte

onrecht aangedaan

eerlijkheid, gelijkwaardigheid, veiligheid, respect

uitgebuit

respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid

uitgelachen

respect, ergens bij horen, vriendelijkheid

verontwaardigd

respect, waardering, erkenning, begrip, gelijkwaardigheid

verraden

steun, begrip, vertrouwen, eerlijkheid

verstikt

ruimte, privacy, respect, begrip, autonomie

verwaarloosd

zorg, steun, aandacht, begrip, vriendschap, liefde

voor de gek gehouden

respect, vertrouwen, duidelijkheid

Verwijt/oordeel

Mogelijke achterliggende behoeften

Dat is echt waardeloos!

begrijpen, informatie, begrip, schoonheid

Je bent achterbaks!

openheid, eerlijkheid, transparantie, communicatie, contact

Je bent een chaoot!

duidelijkheid, orde, structuur, overzicht

Je bent een egoïst!

respect, dat er rekening met me wordt gehouden, zorg, steun

Je bent een lafaard!

openheid, contact, respect, zorg, hulp

Je bent een opportunist!

respect, rekening met anderen houden, overleg, samenwerken

Je bent een roddelaar!

openheid, communicatie, contact, eerlijkheid

Je bent een tiran!

respect, samenwerking, gelijkwaardigheid, zorg, begrip

Je bent niet te vertrouwen!

openheid, vertrouwen, communicatie, samenwerking

Je bent respectloos!

respect, samenwerking, overleg

Je doet moeilijk!

eenvoud, duidelijkheid, rekening houden met anderen

Je houdt me voor de gek!

informatie, duidelijkheid, respect, openheid, overleg

Je maakt me belachelijk!

respect, duidelijkheid, samenwerking

Je verzwijgt iets…

openheid, duidelijkheid, communicatie

