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10-seconden oefening



• Er is oefening die kan helpen om je reactie op tinnitus onder controle te krijgen = de “10-seconden oefening”:
– proberen om je emotionele en fysieke reactie op de tinnitus te doen afnemen door een bewuste diplomatieke handeling

• Voorbeeld:
– We hebben allemaal wel ervaring in het proberen onderdrukken van negatieve reacties of onaangename gevoelens over iemand 

die we kennen of mee samenwerken, maar waar we ons in ergeren.
– Maar we moeten wel verder met hen, we hebben niet altijd de keuze.
– Dus in plaats van te reageren en grof tegen hen te zijn, zullen we deze gevoelens moeten onderdrukken en doorgaan met het 

werk dat we samen moeten doen.
– De meeste mensen kunnen zich zo’n situatie wel herinneren: (vb. vervelende collega op het werk)
– Dit is de techniek die je ook moet toepassen bij je tinnitus: het is een “diplomatieke actie”. 

• Oefening:
– Een aantal keren per dag (10-tal keer) gedurende een korte periode (zo’n 10 seconden) een ontmoeting zoeken met je tinnitus 

(“benaderen”).
– Het is belangrijk om niet te vechten tegen de tinnitus of om te proberen om het te ontvluchten. 
– Probeer de tinnitus te benaderen met minder reactie dan voorheen.
– Denk aan de zaken die je tijdens de counseling hebt geleerd, zoals: model van Jastreboff, Heller en Bergman, “muziek van de 

hersenen”, gekend gevaar vs. ongekend gevaar (tandarts / pakjesdienst buurman), ...
– = “ontmoeting” in plaats van een “confrontatie”.
– Het is ook niet nodig om te overdrijven met deze oefening, zeker niet in het begin.

• Veel mensen confronteren hun tinnitus door er tegen te vechten, door te zeggen “ik zal me er niet klein door laten krijgen”:
– Dat is niet de manier om er mee om te gaan.
– De juiste manier is om er naar toe te werken om de onwelkome gast, je “vijand”, een “vriend” te laten worden. Dit vergt enige tijd.
– De 10-seconden oefening is nuttig om uit te voeren doorheen de dag, op momenten waarop het minder goed gaat, maar ook op 

momenten dat het wel goed gaat.
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