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Inleiding

Perfectionisme,
een gelaagd fenomeen
5
Perfectionisme roept snel associaties op, afhankelijk van de context en het
perspectief. Als we ergens bijzonder van genoten hebben kunnen we dingen zeggen
als: “Dat was een perfecte creatie,” (op het bord in een restaurant), “de combinatie
met deze wijn was perfect.” Of: “Deze voorstelling was perfect” (theater/muziek).
Ook topsporters kunnen spreken van een perfecte race/sprong/wedstrijd, al zullen
zij dat in het algemeen zelf zelden doen. Dankzij naar perfectie strevende mensen
genieten we elke dag van onder meer wetenschappelijke doorbraken, kunst, mode,
muziek, theater, natuurdocumentaires, literatuur en sportprestaties.
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Perfectionisme kan ook problemen opleveren, voor
het individu zelf en voor diens omgeving. Als perfectionisme (psychische) problemen oplevert kan het
beschouwd worden als transdiagnostische factor;
een risicofactor voor de ontwikkeling of instandhouding van verschillende soorten stoornissen.
Het is dus van belang om de gelaagdheid van perfectionisme te zien. Het kan daarbij als voorbeeld dienen voor onze kijk op alle soorten van psychisch (on)
welbevinden, weg van oneliners, lineaire oorzaken
en categoraal denken.
Definities en onderverdelingen
Er wordt wel gesproken over adaptief of maladaptief, normaal of neurotisch (Hamachek, 1978),
positief en negatief (PsychoSociaal digitaal 2018-2,
Perfectionisme, Jaap van der Stel) of nuttig en nadelig perfectionisme (PSd 2018-2, Drama of goede
eigenschap? Bert van Dijk). Hier is overigens kritiek
op gekomen. Greenspon (2000) meent dat je bij
perfectionisme alleen kan spreken over ernstmaten, en dat wat anderen bedoelen met ‘gezond’
perfectionisme beter benoemd kan worden als een
streven naar excellentie/voortreffelijkheid/uitmuntendheid. Hij citeert Pacht die meent dat perfectionisme “in het dagelijkse leven onmogelijk is, en dat
de prijs van het streven ernaar buitensporig hoog
is”. Omdat hier ook semantische aspecten aan zitten handhaaf ik in deze bijdrage toch de term ‘perfectionisme’ in het brede perspectief (spectrum),
juist ook om de vaak negatieve connotatie wat te
kunnen relativeren.
Bij de Big Five valt perfectionisme onder ‘zorgvuldigheid’ (consciëntieusheid) tussen de andere
dimensies extraversie, emotionele stabiliteit, openheid en vriendelijkheid.
Hollender (1978) omschreef perfectionisme als
“het van zichzelf en anderen verlangen van een
hogere kwaliteit van presteren dan door de omstandigheden vereist wordt”. Hier zien we dat het
nuttig is om psychische fenomenen te relateren
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aan de context. Perfectionisme is van alle tijden, in
alle culturen. Er lijkt een toename in westerse landen, met een relatie met maatschappelijke ontwikkelingen (zoals prestatiedruk, concurrentie, sociale
media).
Er kan bij perfectionisme een onderverdeling
gemaakt worden in (Van Heycop ten Ham & Van
Megen, 2016):
•
Zelf georiënteerd: het willen voldoen aan
eigen hoge standaarden.
•
Ander georiënteerd: willen dat anderen voldoen aan (te) hoge eisen en standaarden.
•
Sociaal voorgeschreven: de beleving dat anderen onrealistisch hoge verwachtingen hebben
van betrokkene.
Dit kan gemeten worden met een Multidimensional
Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991).
Herkennen
Perfectionisme kan door mensen zelf (of door hun
omgeving) benoemd worden, maar ook herkend
worden bij mensen die:
•
individueel onwelbevinden melden (zoals angstig zijn, uitgeput raken, enzovoort),
•
relationele problemen hebben,
•
intolerantie voor onzekerheid hebben,
•
dwangmatig gedrag vertonen,
•
super georganiseerd zijn (lijstjes, kalenders,
schema’s), alles uit de tijd halen, niks verlummelen,
•
moeilijk kunnen ontspannen (‘zonde van de
tijd’),
•
altijd maar doorgaan, nooit opgeven (ook al
protesteert het lichaam),
•
een perfect uiterlijk nastreven (nooit een badhairday, nooit onopgemaakt naar buiten),
•
uitstelgedrag (procrastinatie) vertonen, moeilijk
keuzes kunnen maken, moeilijk kunnen afronden,
•
ideeën en projectenvoorstellen pas uiten als
deze ‘perfect’ zijn,
•
moeite hebben met delegeren.
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Oorzaken
Zoals vaak in de psychologie/psychiatrie spreken we van
multifactoriële risicofactoren, een combinatie van aanleg- en omgevingsfactoren (PSd 2018-2, Perfectionistische jongeren met faalangst, Trix van Lieshout & Ron
van Deth; Van der Stel; Hendrickx). Voorzichtigheid is
geboden bij het ‘beschuldigen’ van ouders (opvoeders).
Gevolgen
Bij adequate (zelf)regulering/dosering levert (het
streven naar)
perfectionisme op
dat je tevreden
bent over je eigen
prestaties en
waardering krijgt
voor die prestaties. Dat is onder
meer bevorderlijk voor het zelfbeeld.

uit Mexico afkomstige maar inmiddels wereldwijde
beweging waarbij groepen mensen samenkomen
om hun missers te delen en zo faalangst onderuit
te halen (fuckupnights.com). Er is een Instituut
voor Faalkunde dat workshops, trainingen, lezingen, retraites, coaching en zelfs een festival Faalkunde organiseert, vanuit de gedachte dat groei
bevorderd wordt door te durven falen en het vermogen moedig met fouten om te gaan. In reclameuitingen zien we niet alleen maar meer ‘perfecte’
lichamen, maar
ook gezette
mensen, mensen
met vitiligo, en
verstandelijk beperkte mensen.
Televisieprogramma’s waar
imperfectie nadrukkelijk aanwezig is zijn populair
(Je zal het maar hebben, SynDROOM, The (un)dateables, Boer zoekt vrouw, First Dates).

Bij hoogbegaafde mensen
zien we ook vaak
perfectionisme

Bij een minder goede dosering kan zelf georiënteerd
perfectionisme leiden tot zelfkritiek en een negatief
zelfbeeld, ander georiënteerd perfectionisme tot
verwijten aan en gebrek in vertrouwen in anderen,
en sociaal voorgeschreven perfectionisme tot angst,
depressie en boosheid (Van Heycop ten Ham & Van
Megen, 2016).
Als perfectionisme leidt tot psychische problemen, kunnen we het beschouwen als transdiagnostische factor
die kan leiden tot onder meer angststoornissen, depressie, suïcidaliteit, eetstoornissen, obsessief-compulsieve
stoornissen, slaapstoornissen, stoornissen in lichaamsbeleving (BDD), autismespectrumstoornis en werkgerelateerde problemen (zoals burn-out). Bij hoogbegaafde
mensen zien we ook vaak perfectionisme.
Het is dan van belang omdat perfectionisme een mogelijke oorzaak is voor matige behandelresultaten (c.q.
een slechte werkrelatie), die dan specifieke aanpak
behoeft.
Tegenbeweging
Er zijn maatschappelijke bewegingen waarbij perfectionisme minder wordt bewierookt en imperfectie wordt ‘gevierd’. Er zijn ‘fuck-upmeetings’, een

Behandeling
Er zijn zoals vaak ‘vele wegen naar Rome’. In deze
uitgave worden verschillende invalshoeken uitgewerkt. De aanpak richt zich op het individu en op
de context.
In de literatuur en in deze uitgave zijn gemeenschappelijke invalshoeken te herkennen.
1. Op het individu gericht
Psycho-educatie: herkennen van symptomen, oorzaken en gevolgen van perfectionisme; realiseren
dat perfectie niet bestaat, hoogstens tijdelijk (bepaald project); verschil herkennen tussen excelleren en streven naar perfectie.
Onderscheid maken tussen voor- en nadelen, waar
levert het wat op en waar niet; selectief leren toepassen (PSd 2018-2, Van Dijk).
Een focus kiezen, beginnen met het (leren) reguleren op een specifiek terrein
Het verbeteren van zelfbeeld en zelfwaardering.
Focus op (verminderen van) intolerantie voor onze-
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kerheid en dwangmatig gedrag.
Cognitieve en gedragstechnieken.
Positieve en oplossingsgerichte psychologie.
Andersoortige interventies: mindfulness, lichaamsgerichte interventies (PSd 2018-2, Van praten over
naar ervaren van, Jasmin Vogely), ontwikkelingsgericht coachen (PSd 2018-2, Hendrickx), narratieve
therapie (PSd 2018-2, Van praten over naar ervaren
van, John Stolvoort).
Zelfhulp, lotgenotencontact.
2. Op de omgeving gericht
Het gaat hier om het beïnvloeden – hoe lastig en
weerbarstig ook – van contextuele factoren, in het
kader van preventie: ouders/opvoeders, leerkrachten (lager en middelbaar onderwijs (PSd 2018-2,
Van Lieshout & Van Deth), docenten (hoger onderwijs) en werkgevers/leidinggevenden. Langs deze
wegen kan (nadelig) perfectionisme geactiveerd
of gestimuleerd worden. Het is een delicaat evenwicht tussen niet en overmatig ‘het beste uit een
kind’ (of werknemer) halen, dat kan leiden tot onder- en overstimulering, onder- en overbelasting,
met alle mogelijke gevolgen van dien.
Ten slotte is er een taak voor ‘de politiek’, in directe
en indirecte zin. Wat is de invloed van het uitdragen dat we een ‘zesjescultuur’ hebben, dat we
‘niet deugen’ omdat we ‘te veel parttime’ werken,
dat er elders ‘veel harder’ gewerkt wordt en dat dit
onze concurrentiepositie verzwakt, dat een zo hoog
mogelijk opleiding moet worden nagestreefd, dat
twee studies (plus minors, masters) een ‘noodzaak’
is om later aan een baan te komen en dat vrouwen
harder/meer uren moeten gaan werken (maar ook
een goede moeder moeten zijn en ook moeten
mantelzorgen)?
Het is bij dit alles de vraag wat vooropgezet wordt:
de prestatie of implicietere aspecten als de relevantie, de waarde, de betekenis van wat iemand
doet.
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Gelaagdheid
Als het over perfectionisme gaat is aandacht voor
de gelaagdheid ervan van belang.
Perfectionisme is grofweg te verdelen in:
•
Geen of weinig problemen opleverend.
Dat is het geval wanneer iemand prestaties
levert die hemzelf plezier en tevredenheid opleveren en geen noemenswaardige ‘bijwerkingen’ (psychische problemen) hebben. Het zal
dan meestal gaan om een streven naar perfectie – of wellicht beter omschreven als streven
naar uitmuntendheid, ergens in willen excelleren – op een bepaald terrein. Hierbij kan hij
onzekerheid tolereren, falen verdragen en zich
realiseren dat perfectie in feite niet bestaat en
hoogstens een enkele keer benaderd wordt.
Op andere levensgebieden zal er dan geen, of
veel minder, sprake zijn van perfectionisme.
•
Problemen opleverend (individueel of contextueel)
Mensen, of hun omgeving, hebben dan last
van perfectionisme, van hun onzekerheid,
hun dwangmatige gedrag, en alle gevolgen
daarvan. Dan is dimensionele en contextuele
diagnostiek van belang en daarna een multifocale aanpak.
Referenties
•
Greenspon, Th. (2000). “Healthy Perfectionism” is an Oxymoron!: Reflections on the
Psychology of Perfectionism and the Sociology
of Science. Journal of advanced academics, 4,
197-208.
•
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of
normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15(1), 27-33.
•
Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991). Perfectionism
in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social
Psychology, 60, 456–470. doi: 10.1037/00223514.60.3.456
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Hollender, M.H. (1978). Perfectionism: A neglected personality trait. Journal of clinical
psychiatry, 39, 384.
Heycop ten Ham, B. van, & Megen, H. van
(2014). Perfectionisme, intolerantie voor onzekerheid en dwangmatig gedrag. In B. van Heycop ten Ham, M. Hulsbergen, en E. Bohlmeijer
(Red.), Transdiagnostische factoren, 211-240.
Amsterdam: Boom

Verder lezen
•
Ruiter, J. de (2014). In gesprek met Marcel
Hendrickx: Perfectionisme, hoe coaching een
belemmerend kernpatroon kan doorbreken.
Tijdschrift voor coaching, 10(4), 18-23.
•
Ruiter, J. de (2017). In gesprek met Arjan van
Dam: De kunst van het falen. Tijdschrift voor
coaching, 13(3), 34-39.

Erwin van Meekeren
Erwin van Meekeren is psychiater/psychotherapeut. Hij heeft een eigen bedrijf (Meek-it.
com) en werkt tevens als publicist, organisator-voorzitter van congressen en als docent.
Verder participeert hij actief in het Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen. Hij is (co)
auteur van diverse boeken.
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Perfectionisme
Perfectionisme is een persoonskenmerk dat de laatste jaren meer aandacht krijgt. Het
heeft ermee te maken dat de indruk bestaat dat het toeneemt en een ongunstige invloed
heeft op het leven en het functioneren van hele generaties. Vaak wordt dan gewezen op de
millennials. Maar wie goed kijkt naar het probleem ziet dat het zich daar niet toe beperkt.
Er wordt wel gesuggereerd dat het een nieuwe volksziekte is. Dat is overdreven, maar het
is wel waar dat het op het ‘volk’ (diverse sociale categorieën en van alle leeftijden) betrekking heeft. En wanneer zoiets het geval is ontstijgt het de categorieën van de psychische
zorg in engere zin. Het heeft dan te maken met maatschappelijke ontwikkelingen waarop
individuen en dus ook generaties reageren.
AUTEUR: Jaap van der Stel
Van alle tijden
Perfectionisme is van alle tijden en op zichzelf niet
iets waar we alleen in negatieve termen over mogen
spreken. Leonardo da Vinci (1452-1519) kunnen we
gerust aanduiden als een superperfectionist. Hij was
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goed in de schilderkunst en de wetenschap, uitvinder
van zo ongeveer alles en kon en deed nog veel en veel
meer. Daarbij schreef hij in spiegelschrift om het zichzelf niet te makkelijk te maken. Een andere bekende
perfectionist was de Franse auteur Gustave Flaubert
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(1821-1880). Hij heeft het ‘schrijven is schrappen’
uitgevonden: hij deed twintig jaar over een boek en
voor elke daarin opgenomen pagina had hij er eerst
twintig weggegooid. En wat te denken van Steve
Jobs (1955-2011), een van de oprichters van Apple.
Hij formuleerde niet alleen hoge standaarden voor
zichzelf, maar stelde ook haast onmogelijke eisen aan
de producten van Apple (de hard- en software) en
in bijzonder verwachtte hij ook dat zijn collega’s en
ondergeschikten dat deden. In de omgang vaak een
onmogelijke man, maar Apple is nu wel het meest
waardevolle bedrijf op aarde.
Tot de verbeelding spreekt ook de levensgeschiedenis van Catherina van Siena (1347-1380). Om een
gedwongen huwelijk te ontlopen begon ze te vasten
en sloot ze zich aan bij een kloosterorde. Voor haar
gingen zelfhaat en weinig eten samen, ook toen ze in
een kloosterorde was opgenomen. Zij riep haar volgelingen op zelfliefde uit hun hart te verwijderen en dat
te vervangen door zelfhaat. Zij vond dat de koninklijke
route om zich tegen middelmatigheid te keren en
de top van de perfectie te kunnen bereiken. Haar
levensgeschiedenis staat symbool voor de combinatie
tussen perfectionisme en een psychische aandoening.
Zij ontwikkelde als gevolg van haar perfectionistische
levensstijl een eetstoornis.
Verwachtingen
De kern van het probleem bij perfectionisme is
enerzijds het zichzelf hoge standaarden stellen, en
anderzijds zich er zorgen over maken dat het niet lukt
om daaraan te voldoen. Dat is de bron voor risico’s
voor de gezondheid en het sociaal functioneren. Een
onschuldig voorbeeld van zich zorgen maken is de
Limburgse boogschutter Mike Schloesser, alias Mister
Perfect. Hij is de allerbeste van de wereld en kan 60
keer achter elkaar van zeer grote afstand in de roos
schieten. Maar er is voor hem ook een risico, dat hij
weer last krijgt van ‘roosvrees’. Hij heeft er allemaal
dingen voor bedacht maar het illustreert wel dat ook
de allerbesten van de wereld, die eigenlijk niets te
vrezen hebben, toch kunnen piekeren over mogelijke
bedreigingen.

11
Figuur 1. Drie typen verwachtingen
Bij perfectionisme gaat het over verwachtingen.
Verwachtingen die mensen hebben over hun eigen
functioneren, verwachtingen die zij hebben over
het functioneren van andere mensen en – en daarin
schuilt vooral het gevaar – verwachtingen van anderen naar hen toe. Juist verwachtingen, eisen en
standaarden die anderen (ouders, vrienden, docenten of managers) al dan niet openlijk uitspreken,
kunnen funest zijn als ze niet goed aansluiten bij
wat de persoon zelf wil. Ze gaan piekeren, vertonen
uitstelgedrag (alles moet immers perfect zijn) en hun
prestaties hebben eronder te lijden.
Positief en negatief perfectionisme
Maar laten we beginnen bij positief perfectionisme.
Hier gaat het erom dat iemand iets wil, het goeddeels ook kan en, niet onbelangrijk, ervan kan genieten. En daarbij: aanvaarden dat je ook fouten maakt,
dat je imperfect bent. Een goed voorbeeld van positief perfectionisme in de praktijk is wanneer mensen
in een flow raken. In een flow staat het resultaat niet
voorop maar het proces zelf. In een flow zijn mensen
beschermd tegen de negatieve gevolgen van perfectionisme.
We spreken van negatief perfectionisme als mensen
niet alleen iets willen doen of bereiken, maar dat
ook moeten – van zichzelf en in het bijzonder ook
van anderen – en zich er zorgen over maken als of
dat het niet lukt. Althans, het lukt niet in de ogen
van de persoon in kwestie. En dat heeft ermee te
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maken dat imperfectie wordt afgewezen en dat
niets goed genoeg is. Zelfs als het goed is, is er altijd
wel iets te bedenken waardoor het nog beter had
gekund. In zo’n geval ontstaat er een giftig mengsel:
hoge standaarden plus zorgen maken is vragen om
problemen.
Er ontstaat het risico op psychische problemen, en
deze kunnen een ernstige vorm aannemen, wanneer er een hoog niveau is van perfectionistische
strevingen en eveneens een hoge mate van perfectionistische zorgen. Juist die combinatie brengt een
verhoogd risico op psychische stoornissen met zich
mee, denk aan depressie, angststoornissen, denken
dat niks lukt en dat je er maar een eind aan moet
maken, dwangmatige handelingen verrichten, en
eetstoornissen. De meest voorkomende vorm van
psychische problematiek, die ook samengaat met
beperkingen in het sociaal functioneren, is burn-out.
Veel jonge mensen – vroeger vooral werknemers
van middelbare leeftijd – hebben hiermee te maken,
en de indruk is dat de leeftijden waarop burn-out
wordt gesignaleerd dalen. Ook op middelbare scholen, en wie weet al op de basisscholen, zien we al de
risico’s van het perfectionisme terug en leerlingen
kunnen daarop reageren met uitputtingsverschijnselen. Ouders moeten er zeer alert op zijn dat ze hun
kind niet overvragen.
Zelfregulatie
Er zijn boekjes en websites vol met tips over hoe je
perfectionisme kunt voorkomen en wat je kunt doen
als het eenmaal zover is. Tips werken uiteraard pas
als mensen eraan toe zijn, als ze er open voor staan
en dan is de oplossing eigenlijk al in gang gezet. De
belangrijkste oplossing om perfectionisme te voorkomen en de gevolgen ervan te reduceren kunnen
we samenvatten met één woord: zelfregulatie. Bij
zelfregulatie gaat het om datgene wat we van jongs
af aan geleerd hebben: gedrag niet alleen richten op
onze omgeving, op onze ouders, broertjes en zusjes
of wie en wat dan ook, maar ook op onszelf. Zelfregulatie als het op zichzelf gerichte gedrag helpt bij
zelfgewaarwording, zelfbeheersing, plannen maken,
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doelen bereiken, emoties reguleren, je in anderen
inleven, samenwerken, grenzen stellen en ga zo
maar door.
De vier belangrijkste processen bij zelfregulatie zijn
de volgende (Figuur 2). In de eerste plaats moet je
datgene waar je mee te maken hebt, wat je dwarszit
of wat iemand anders je aanreikt toe-eigenen. Je
moet aanvaarden dat het mógelijk betekenis voor
je heeft en dat er redenen kunnen zijn om te kijken
of dat ook zo is, of je er wat mee moet en of je het
wellicht zou moeten veranderen.
We kunnen schaamte als voorbeeld nemen. Als je
andere mensen naar je ziet fronsen nadat je een
flauw grapje hebt gemaakt, kun je je pas schamen
als je aanvaardt dat jíj een opmerking hebt gemaakt
die bij anderen niet goed viel. Het is namelijk de
voorwaarde voor het tweede proces: afstand nemen. Het is cruciaal dat je in staat bent om een
stapje naar achteren te zetten om naar jezelf en je
gedrag te kunnen kijken. Dat schept namelijk weer
de mogelijkheid om, het derde proces, je gedrag te
beïnvloeden. Je kunt met jezelf afspreken dat je zo’n
flauw grapje niet meer maakt, zeker niet in dit gezelschap. Je kunt excuses aanbieden, enzovoort. En het
vierde proces betreft monitoren: je kunt reflecteren
op hoe je toe-eigent, hoe je afstand neemt en hoe
je invloed neemt, en wat daarvan het resultaat is.

Figuur 2. . Kernprocessen van zelfregulatie
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Zelfreflectie en zelfregulatie gaan hand in hand.
We kunnen in dit opzicht leren van Anne Frank.
In haar dagboek schreef ze: “Ik heb een sterk uitkomende karaktertrek die iedereen die me langer
kent op moet vallen, en wel mijn eigenkennis. Ik kan
mezelf bij al mijn handelingen bekijken, alsof ik een
vreemde was. Helemaal niet vooringenomen of met
een zak vol verontschuldigingen sta ik dan tegenover
de Anne van elke dag en kijk toe wat die goed en
wat ze slecht doet. Dat ‘zelfgevoel’ laat me nooit los
en bij elk woord dat ik uitspreek weet ik dadelijk als
het uitgesproken is: ‘Dit had anders moeten zijn’, of
‘Dat is goed zoals het is’.” (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1990, p. 703.)
Anne Frank vond dus zelf al uit dat ze naar zichzelf
moest kijken
alsof ze een
vreemde was.
Het hielp haar
enorm bij de
ontwikkeling van
haar zelfgevoel.
Misschien was
Anne ook wel een perfectionist, maar dan in de
goede betekenis van het woord: ze genoot van haar
dagboek en van het schrijven.

mede toe bijgedragen hebben dat hun kinderen nu
met deze problemen te maken hebben.
Voor hoogopgeleide ouders kan het bijvoorbeeld
een wens zijn dat hun kind na de middelbare school
naar een university-college gaat (en kinderen nemen
zoiets makkelijk over). Het betreft bacheloropleidingen die hoog staan aangeschreven vooral ook omdat
de studenten extra aandacht krijgen en verblijven
in een soort campus. Maar je wordt tegenwoordig
alleen toegelaten als je op het vwo voor alle vakken
een acht haalt (gemiddeld is niet eens meer genoeg)
én kunt laten zien dat je heel gemotiveerd bent.
Als dat zonder extra druk goed lukt, is dat prachtig.
Maar wil het kind dit ook uit zichzelf? Stelt het zichzelf niet te hoge
eisen en kan het
accepteren dat
dingen niet lukken? Wordt het
geen obsessie?
Als dat het geval
is, is het riskant.

Zelfreflectie en
zelfregulatie gaan hand
in hand

Achtergronden
Onderzoek heeft aangetoond dat in enkele westerse
landen er aantoonbaar een toename van het perfectionisme heeft plaatsgevonden (Curran & Hill, 2017).
De stijging heeft te maken met een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich in alle
geïndustrialiseerde landen afspelen. Het gaat om de
opkomst van de prestatiemaatschappij, er is internationale concurrentie en dat betekent dat iedereen
die hogerop wil in zekere zin moet opboksen tegen
bijvoorbeeld generatiegenoten elders in de wereld.
Het vrijemarktdenken heeft ook deze ontwikkeling
sterk gevoed. In ieder geval weten we dat de vaders
en moeders van de millennials, laten we ze maar
aanduiden als de babyboomers, veel minder perfectionistisch waren, in ieder geval richting zichzelf, als
hun kinderen. Maar het is aannemelijk dat zij er wel

Wat te doen?
Hiervoor heb ik al gewezen op het belang van
zelfregulatie. Ook al is dat de kern, wat kun je nog
meer doen? In de eerste plaats is het belangrijk
om zelfcompassie te ontplooien (aardig te zijn voor
jezelf) en om ernaar te streven emotioneel intelligent te zijn of te worden. Emotionele intelligentie
beschermt tegen burn-out weten we uit onderzoek.
Het heeft te maken met de vaardigheid en het streven om zo goed mogelijk aandacht te geven aan de
eigen emoties, aan wat ze voor jou betekenen en
wat je als gevolg daarvan te doen staat. Als mensen
bijvoorbeeld voelen dat ze iets moeten doen voor
een ander maar waar ze zelf niet achter staan, is dat
een heel belangrijk signaal: ga er niet zomaar mee
verder – sta er even, misschien wel letterlijk, bij stil.
In de tweede plaats zijn er allerlei mogelijkheden
voor zelfhulp en contact met lotgenoten. Zoals al
is aangegeven is het perfectionisme deels ook een
probleem van generaties. Je kunt dus steun zoeken
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Ook scholen en
werkgevers kunnen
hun beleid zodanig
aanpassen dat
in het bijzonder
jonge mensen worden
beschermd
bij je vrienden en gezamenlijk strategieën bedenken
om jezelf te beschermen. In de derde plaats zijn er
andere mogelijkheden voor psychologische hulp
en er zijn veel coaches beschikbaar die mensen op
dit vlak kunnen helpen. In de vierde plaats kunnen
ouders hun opvoedingsstrategie zodanig veranderen dat ze hun kinderen beschermen in plaats van
blootstellen aan risico’s.
Ook scholen en werkgevers kunnen hun beleid
zodanig aanpassen dat in het bijzonder jonge mensen worden beschermd. Er zijn scholen waar (de
prestaties van) leerlingen vaak met elkaar worden
vergeleken. Dat kan een aantal van hen het gevoel
geven dat ze falen. Bevorderlijk voor het leerproces
is dat natuurlijk niet. Leren vergt inspanning, maar
als het ook nog eens gebeurt in een negatief ervaren competitieve context, werkt dat averechts. Het
is dus noodzakelijk, daar waar dit nog niet gebeurt,
om als collectief van docenten erover na te denken
hoe zij ertoe kunnen bijdragen dat ze perfectionis-
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tisch gedrag niet aanwakkeren. En ook dat ze leren
om signalen op te vangen wanneer een leerling of
student aan zichzelf zulke hoge standaarden oplegt dat deze zichzelf in de weg staat. Een signaal
kan zijn dat er altijd op het laatste moment een
werkstuk wordt ingeleverd. Of, nog duidelijker, dat
deadlines niet worden gehaald. Het kan erop wijzen dat de persoon zichzelf te veel het vuur aan de
schenen legt.
De stijl van leidinggeven in arbeidsorganisaties kan
verder het verschil maken tussen al dan niet risico
lopen op burn-out. Worden de prestaties van mensen vergeleken met die van hun collega’s (‘jij doet
het niet goed genoeg’)? Of worden ze juist in een
modus gebracht waarin het leren centraal staat
(‘hoe kan ik je helpen je verder te ontwikkelen?’)?
De reflectie hierop is ook in het belang van werkgevers als zij hun personeel willen behouden.
Bij elkaar genomen gaat het erom dat iedereen ernaar probeert te streven dingen te doen die relevant
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zijn. Relevant voor jou zelf, je naasten én voor de
samenleving. Het gaat erom waarde te creëren, het
succes voorbij. Albert Einstein stelde al: “Strive not
to be a success, but rather to be of value.”
Referenties
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•
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Klinisch perfectionisme

Een groepsbehandeling
“Het is heel bevredigend om dingen gewoon goed te doen.” “Ik heb altijd een schoon en
opgeruimd huis.” “Ik weet vaak meer dan mijn collega’s, omdat ik me altijd goed heb voorbereid.” “Ik raak nooit iets kwijt en ben altijd op tijd.” “Ik heb door mijn perfectionisme al
veel bereikt wat anderen niet is gelukt.” Dit zijn enkele van de voordelen die onze patiënten
noemen als ze hun perfectionistisch gedrag eens goed onder de loep nemen. Argumenten
die hen een krachtige overtuiging bieden dat het hebben van hoge eisen en strenge normen helemaal zo slecht nog niet is.
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AUTEURS: Bernardette Blom, Judith Hamers-de Boer
& Annemieke Polling

Aan de andere kant kent een deel van onze doelgroep
dermate hoge normen, dat zij juist niet meer bereiken
wat ze voor ogen hadden. De gedrevenheid om het zo
goed mogelijk te doen kent dus ook een keerzijde. Toch
wordt vaak hardnekkig vastgehouden aan het nastreven van perfectie en extreem hoge eisen. De evaluatie
van de eigenwaarde wordt immers grotendeels gebaseerd op het behalen hiervan, waarbij uiteindelijk vaak
de conclusie is: het (ik) kan altijd beter.
Klinisch perfectionisme
Hier wordt de paradox van het klinisch perfectionisme
duidelijk. Het hanteren van een paar duidelijke maatstaven biedt richting en kan dienen als drijfveer om
persoonlijke doelen te bereiken. Perfectionisme hoeft
dus niet per se een slechte eigenschap te zijn. Maar
een ongezonde en belemmerende jacht naar perfectie
leidt veelal tot spanning, stress, vermijding en uitstelgedrag. Kortom, (juist) niet de ingrediënten voor een
succesvol en bevredigend leven. Daarbij speelt plezierbeleving en tevreden mogen zijn met een behaald
resultaat nauwelijks een rol in het leven van de klinisch
perfectionist. Uit het voorgaande volgt onderstaande
definitie van klinisch perfectionisme zoals we die in het
Amsterdam UMC hanteren:
1. Het opleggen van extreem strenge en onrealistische eisen (aan uzelf en/of voor anderen) die
praktisch onmogelijk te behalen zijn.
2. De eigenwaarde voor een zeer groot deel laten
afhangen van het behalen van deze eisen.
3. Het ondervinden van negatieve consequenties
van deze eisen, maar ze toch blijven nastreven,
ondanks dat het veel meer kost dan het oplevert.
Groepsbehandeling
De afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen van het
Amsterdam UMC heeft een module ontwikkeld voor
een groepsbehandeling voor klinisch perfectionisme
bij patiënten met een comorbide angst- of stemmingsstoornis. Deze dagbehandeling is verdeeld over acht

dagen. Hierin wordt toegewerkt naar de hierna beschreven doelen door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT) en psychomotorische therapie (PMT).
Het doel van deze perfectionisme module is drieledig.
1. Verlagen hoge normen
Een eerste doel is het verlagen van de hoge normen
ofwel onrealistische eisen tot een meer haalbaar niveau. Een vaak gehoorde norm van patiënten die deze
module volgen is bijvoorbeeld: “Ik mag geen fouten
maken.” Het vergroten van inzicht in perfectionisme en
perfectionistisch gedrag wordt bevorderd door het in
kaart brengen van de voor- en nadelen van een dergelijke norm. Hierna maakt men de balans op – “Houd
ik mijn norm of wil ik een andere?” – en leert men
deze herformuleren in een norm als: “Fouten maken is
menselijk, ik mag fouten maken.” Dit wordt vervolgens
door middel van een of meerdere gedragsexperimenten getoetst.
2. Eigenwaarde loskoppelen
Het tweede doel van de module is het gevoel van eigenwaarde minder afhankelijk te maken van het voldoen aan de hoge eisen. Op basis hiervan wordt de lat
op voorhand al hoog gelegd. Vervolgens worden prestaties achteraf geëvalueerd aan de hand van een aantal
niet helpende denkstijlen zoals zwart-wit denken, focus
op fouten. Haalt men zijn norm niet, dan volgt zelfkritiek die verder strekt dan enkel de prestatie. Men zegt
niet “De opdracht is niet gelukt”, maar “Ik ben een mis-

Moodboards maken
Maak eerst een MOET-board, waarop je door middel van vrij associëren aangeeft wat je allemaal
van jezelf ‘moet’. Maak hierbij gebruik van tekst,
afbeeldingen, kleuren, enzovoort. Hierna ga je aan
de slag met een MAG-board. Dit board bevat alle
zaken die je van jezelf mag of zou willen mogen.
In de nabespreking wordt naast de inhoud ook
aandacht besteed aan het proces van het maken
ervan (emoties die het opriep, gedachten, nieuwe
inzichten).
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lukkeling”. Als men de norm wel haalt, is de eventuele
bevrediging slechts van korte duur en redeneert men
vaak dat het gestelde doel “dus niet hoog of moeilijk
genoeg” was. Door middel van cognitieve technieken
als meerdimensionaal evalueren, het opstellen van
gedragsexperimenten en (spel)oefeningen in faalplezier worden patiënten uitgedaagd een breder concept
te ontwikkelen van hun zelfbeeld.
3. Vergroten flexibiliteit
Een derde doel van de module is het vergroten van
flexibiliteit in gedrag. Veranderingen aanbrengen in de
dagelijkse routine levert een verbetering op in cognitieve strategieën, denkvaardigheden en informatieverwerking. Dit kan leiden tot meer flexibiliteit. Vanuit
hoge eisen volgt ook zogenaamd perfectionistisch
gedrag. Een voorbeeld daarvan is het uitvoerig voorbereiden van een taak. In de module wordt men zich
meer bewust van dergelijk gedrag en oefent men met
meer spontaan gedrag.

Dobbelen
Stap 1. Schrijf zes activiteiten op die voor u ontspannend zouden kunnen zijn. Denk ook aan
activiteiten die u zichzelf meestal niet toestaat te
doen, zoals met een vriend(in) wat gaan drinken,
een warm bad nemen, iets leuks kopen, een
voetbalwedstrijd bezoeken, sporten, enzovoort.
Bedenk activiteiten die haalbaar zijn wat betreft
kosten en tijd.

Stap 2. Kies een dag in de komende week waarop
u iets leuks gaat doen. Maak voldoende tijd vrij
om de activiteit op een ontspannen wijze te voltooien.
Stap 3. Gooi een dobbelsteen. Welk cijfer heeft u
gegooid en welke activiteit hoort daarbij?
Stap 4. Voer op de geplande dag de activiteit uit.
Stap 5. Evaluatie: hoe is het verlopen? Waar liep u
zoal tegenaan en wat vond u positief?

Bestendigen
De hierboven beschreven CGT-technieken worden
verder uitgewerkt en bestendigd in het onderdeel
PMT. De tijd en energie die het immer perfect willen
uitvoeren van de taak kost, leidt bij het merendeel van
de patiënten ertoe dat zij continu over hun grenzen
gaan. Omdat dit patroon vaak al jarenlang bestaat, zijn
zij verleerd te luisteren naar de signalen die hun lijf hen
geeft. Signalen van spanning of vermoeidheid worden
soms actief genegeerd of geheel niet meer bewust
waargenomen, omdat men enkel gefocust is op het
(blijven) behalen of bijstellen van hun onbuigzaam
hoge normen. Perfectionisten zitten hierdoor veel
‘in het hoofd’. PMT is een therapievorm waarbij het
ervaren centraal staat. Patiënten leren onder andere
opnieuw contact te maken met hun lijf en de signalen
die het afgeeft, wanneer men een grens nadert of deze
overgaat. Men leert veroordelende gedachten over
deze signalen, gevoelens en fysieke sensaties bij te
stellen en krijgt alternatieven aangeleerd om op een
andere manier met deze lichaamssignalen om te gaan.

Veranderingen aanbrengen in de
dagelijkse routine levert een
verbetering op in cognitieve
strategieën, denkvaardigheden
en informatieverwerking

PsychoSociaal Digitaal

|

december 2018

|

nummer 2

Muurlopen
Hierbij krijgen patiënten de instructie om met hun
ogen dicht richting de muur te lopen. De opdracht
is dat zij stoppen met lopen en hun ogen openen
zodra zij vanuit hun lijf een seintje krijgen dat
de spanning oploopt. Benadrukt wordt dat men
dient te stoppen, zelfs wanneer dit een minimaal
signaal betreft.
Perfectionisten hebben doorgaans veel moeite
om tijdig te stoppen. Veelal geven zij in de nabespreking aan uit de instructie te hebben begrepen dat zij de muur zo dicht mogelijk moesten
naderen. Of noemen zij dat ze wel signalen van
spanning hebben opgemerkt, maar beredeneren
ze dat ze nog lang niet bij de muur kunnen zijn. In
de praktijk leidt dit ertoe dat deze patiënten vaak
doorlopen, ondanks oplopende spanning, en hierbij soms letterlijk tegen de muur ‘botsen’. Deze
oefening kan een eyeopener zijn voor patiënten.
Zij leren dat ze een keuze hebben: doorgaan en
over hun grenzen gaan, of stoppen en luisteren
naar hun lijf/gevoel en hun gedrag aanpassen
waardoor spanning niet verder oploopt.

Meer willen, minder moeten
Na acht sessies zijn onze patiënten niet van hun
perfectionisme ‘bevrijd’ en dat hoeft ook niet. In de
evaluaties met patiënten na afloop van de module
geven zij terug meer eigen regie te ervaren; meer te
handelen vanuit willen in plaats van moeten. Men
houdt vaak meer tijd over en heeft meer plezier in het

dagelijks leven.
Een laatste opdracht in de module is het schrijven van
een afscheidsbrief aan het perfectionisme. In onderstaande citaten van verschillende oud deelnemers
benoemen zij in eigen woorden hun ‘behaalde winst’:
“Ik dacht altijd dat ik verantwoordelijk was voor van
alles en iedereen. Dat is helemaal niet zo. En dat is
best wel fijn. [...] Nu denk ik gewoon maar: fuck it.
Ik maak soms fouten en zeg soms nee. En ga weer
door met waar ik mee bezig was. [...] Er is maar een
iemand waar ik echt, en in mijn eentje, verantwoordelijk voor ben: mezelf.”
“Ik hoef dingen niet meer zwart of wit te doen, ik ga
lekker voor grijs.”
“Ik miste heel veel dingen in het leven, waardoor ik
eenzaam was. Ik stelde mij star en rigide op, waardoor mijn omgeving mij afstootte. Ik besteedde veel
tijd aan mijn werk, waardoor ik lange dagen op
kantoor was. En de lijst gaat zo maar door. [...] Bijna
alle gewoontes en handelingen die ik nu verricht
doe ik zonder perfectionistisch gedrag. [...] Nu doe ik
gewoon het tegenovergestelde. Ik voel me er goed
bij, want het kost mij minder tijd en energie, ik ben
nu nog gelukkiger. En het leven gaat gewoon door –
net zoals dat voorheen ook ging.”
“Ik heb er nu wel een keer genoeg van! Het is tijd om
me van je los te maken, zonder jou verder te gaan. Een
leven zonder jou geeft mij meer flexibiliteit, meer tijd
voor leuke dingen. Leuke dingen, zoals sporten, mijn
vrienden en vriendin. Meer ruimte voor mezelf dus!”

Bernardette Blom
GZ-psycholoog Bernardette Blom, psychomotorisch therapeut Judith Hamers-de Boer en
cognitief gedragstherapeutisch werker Annemieke Polling zijn verbonden aan Amsterdam
UMC, Afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen.

PsychoSociaal Digitaal

|

december 2018

|

nummer 2

19

20

Perfectionistische jongeren
met faalangst
Perfectionisme heeft bij sommige mensen onmiskenbaar positieve effecten en kan bijvoorbeeld sporters aanzetten tot het leveren van topprestaties. Maar datzelfde perfectionisme kan iemand ook geweldig in de weg zitten. Het wordt dan een storende persoonlijkheidstrek, waarbij iemand veel te hoge eisen stelt aan zichzelf en sterk zelfkritisch,
(faal)angstig of somber reageert wanneer hij daaraan niet kan voldoen. Het gevoel van
eigenwaarde is bij veel perfectionisten namelijk in hoge mate afhankelijk van de mate
waarin ze hun hoge normen halen. Ruimte voor falen is er in die gedachtegang niet. Fouten maken staat gelijk aan volledig falen en dat is voor hun zelfbeeld onverteerbaar.

AUTEURS: Trix van Lieshout & Ron van Deth

Mensen kunnen naar perfectie streven omdat zij er
zelf van overtuigd zijn dat het streven hiernaar essentieel is (‘self-oriented perfectionism’). Een deel
verkeert echter vooral in de veronderstelling dat
anderen van hen verwachten dat zij perfect zijn
(‘socially-prescribed perfectionism’).
Met name deze laatste vorm van perfectionisme
gaat vaak samen met faalangst. Bij jongeren kan
dit tot problemen op school en onderpresteren
leiden.
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Faalangst en perfectionisme
Faalangst is een specifieke, taakgebonden vorm van
angst. Het bestaat uit cognitieve, fysieke en gedragsmatige reacties op een situatie waarin een prestatie
geleverd moet worden en men zich beoordeeld
voelt. Het is een conflict tussen denken, voelen en
doen. Op zich is ieder mens bang om te falen. Dat is
vaak ook helemaal niet erg en kan zelfs motiverend
werken. Door die faalangst gaan mensen beter presteren (positieve faalangst). Er zijn ook deskundigen
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die in plaats van positieve faalangst spreken van
een gezonde spanning of stress om jezelf op te
laden voor een bijzondere prestatie, zoals toneelspelen. In dat geval verhoogt de spanning juist je
prestaties.
Bij faalangst wordt meestal de negatieve vorm
bedoeld: door spannings- en angstgevoelens en/of
een hoog streefniveau presteert de jongere slechter. Het gaat dus om situatiegebonden angst en/of
perfectionisme. De spanning begint in het hoofd,
net als andere angsten. Het zenuwknooppunt in
de hersenen (amygdala) zendt een signaal uit naar
de bijnieren die de hormonen adrenaline en noradrenaline aanmaken. Daardoor kan het lichaam
optimaal reageren, zoals vluchten – de natuurlijke
reactie op angst. Bij faalangst wordt op de verkeerde momenten adrenaline aangemaakt: in situaties
waarin je natuurlijke reactie om te vluchten niet
mogelijk is. Je raakt dan geblokkeerd, wat zich kan
uiten in chaotisch en gehaast gedrag, dichtslaan,
hyperventileren en/of verminderde concentratie.
De negatieve gedachten over zichzelf – zoals de gedachte niet te voldoen aan de eigen hoge normen –
jagen jongeren angst aan. De kans om te mislukken
schatten ze heel hoog in en de kans dat het goed
gaat maar heel klein. Sommigen voelen zich bekeken, beoordeeld, zijn bang om af te gaan, om niet
te voldoen en verwachten vaak negatieve reacties
zoals uitlachen of boos worden. Een groot deel van
de angst is dus gebaseerd op het idee van negatieve reacties van anderen, dus op de subjectieve
beleving van het vermoede gevolg van het falen. Als
het falen vaak voorkomt, heeft dat zeker bij perfectionistische jongeren een negatieve invloed op het
toch al broze zelfbeeld. Deze jongeren hebben de
neiging negatieve opmerkingen beter te registreren
dan positieve, omdat die negatieve opmerkingen
passen bij hun lage zelfbeeld. Ze maken zichzelf
verwijten over alles wat mislukt, terwijl ze datgene
wat goed gaat juist niet aan zichzelf toeschrijven.
Vanwege hun eigen hoge normen is de kans op
mislukking bovendien groter dan bij anderen.

Kenmerken
Op cognitief gebied kenmerkt faalangst zich door
allerlei belemmerende gedachten die de persoon
heeft over zichzelf. Al lang van tevoren spelen negatieve gedachten door het hoofd, zoals: ‘het zal
vast wel weer niet lukken, aan die eisen kan ik nooit
voldoen’ en ze denken dat dit ook onafwendbaar is.
Hun zelfopgelegde hoge normen vergroten de kans
op een negatieve zelfbeoordeling, gebrek aan zelfacceptatie en zelfverwerping (‘Ik moet bij dit tentamen
de beste zijn, anders ben ik dom’). Als ze al een succesje boeken, leggen zij de oorzaak daarvan buiten
zichzelf. Complimenten kunnen ze niet verdragen en
worden ook niet aangenomen. Adrenaline blokkeert
het denken. Na de toets of test verdwijnt die adrenaline weer en kan men weer helder nadenken. De
angst voor de taak kan het denken volledig beheersen, zodat er nauwelijks ruimte is voor ontspanning
of iets leuks.
Gedragsmatig zijn verschillende reacties waarneembaar. Perfectionistische, faalangstige jongeren
gaan chaotisch te werk, ze studeren te detaillistisch,
steken naar verhouding veel te veel tijd in een
opdracht, willen voortdurend geholpen worden of
vertonen stil, teruggetrokken gedrag, onderbreken
hun werk steeds en dwalen af. Om confrontatie met
het gevreesde falen te voorkomen, gaan ze het liefst
(prestatie)situaties uit de weg.
Ook lichamelijk zijn er veel reacties: zweten, rode
kleur, verkrampte nek of schouders, vaak naar het
toilet moeten, hartkloppingen, maagklachten, darmklachten, hoofdpijn. Door de angstbeleving stijgt de
adrenaline sterk, waardoor de persoon niet goed
meer kan nadenken en een black-out kan krijgen.
Daardoor ontstaan negatieve verwachtingen voor
nieuwe situaties.
Perfectionistische jongeren met faalangst stellen
zichzelf irreële, te hoge eisen. Prestatiegerichte
feedback betrekken ze te veel op zichzelf. Een neerwaartse spiraal is denkbaar: hun verwachtingen
worden steeds meer naar beneden bijgesteld en hun
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inspanningen verminderen steeds verder. Ouders
en leerkrachten moeten zich zorgen gaan maken bij
chronisch onderpresteren en/of geblokkeerd raken,
sterk vermijdingsgedrag en een grote lijdensdruk bij
hun kind, dat bijvoorbeeld elke dag met hoofdpijn
en buikpijn naar school gaat en slecht slaapt. Niet
altijd is het echter gemakkelijk faalangst goed te
herkennen, omdat jongeren vaak tegenovergesteld
gedrag laten zien: stoer, lastig, clownesk. Op het
voortgezet onderwijs valt faalangst meer op vanwege de vele beoordelingsmomenten en het grote
aantal docenten aan wie kinderen moeten wennen.
Oorzaken
Kindfactoren
Zowel de taak als de jongere zelf zijn bronnen van
faalangst en perfectionisme. Zo zijn de moeilijkheidsgraad en het belang van de taak (een toelatingsexamen) evenals eerdere ervaringen met
bepaalde taken, factoren van betekenis. Daarnaast
is een interne factor als een negatief zelfbeeld in
combinatie met
perfectionisme en
verminderde emotionele stabiliteit
sterk bepalend bij
faalangst. Vanuit
een cognitief-gedragstherapeutisch
kader wordt faalangst op vergelijkbare wijze verklaard als sociale angst: bepaalde
(prestatie)situaties lokken negatieve cognities bij
een toch al kwetsbaar individu uit: ‘deze toets
gaat me nooit lukken’. Daardoor ontstaat angst en
vervolgens zelfgerichte aandacht, waarbij alle negatieve reacties bij henzelf en bij anderen worden
geregistreerd. Het lukt dan niet om tijdens een toets
de aandacht bij de opdrachten te houden en alle
aandacht gaat uit naar de angstige gedachten over
zichzelf en over wat anderen over hen zullen denken. Anderen blijven bij de vraag hangen waarop ze
het antwoord niet weten in plaats van eerst verder
te gaan met vragen die zij wel begrijpen.

Ze leveren daardoor vaak inderdaad mindere prestaties, wat hun aannames bevestigt en tot een neerwaartse spiraal kan leiden. Vermijdingsgedrag (zoals
ziekmelden bij een spreekbeurt) die het opdoen
van positieve, corrigerende ervaringen belemmert,
houdt de faalangst in stand. Daarnaast kan sprake
zijn van imitatiegedrag en van aangeleerd gedrag,
die bekrachtigd worden door de positieve gevolgen
voor de jongere op dat moment. Ten slotte vergelijken perfectionistische kinderen met faalangst zichzelf bij voorkeur met slimmere kinderen en voelen
ze zich sneller niet geaccepteerd bij mislukken, wat
de kans op falen verhoogt.
Externe factoren
Ook enkele externe factoren kunnen bij perfectionisme en faalangst een rol spelen: negatieve schoolervaringen, meer nadruk op wat de jongere fout
doet, een sfeer van competitie, gebrek aan positieve
verwachtingen in de omgeving, waardering vrijwel
uitsluitend gekoppeld aan goede prestaties, weinig
experimenteerruimte voor falen,
te hoge eisen van
de omgeving, verkeerde voorbeelden
van volwassenen of
andere belangrijke
anderen en vervelende reacties van
leeftijdgenoten op
falen. Vaak spelen ook te veel bescherming of juist
te weinig stimulans een rol.

Perfectionistische
jongeren met faalangst
stellen zichzelf
te hoge eisen
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Overbescherming en verwaarlozing zijn bronnen
voor het aanleren van hulpeloosheid. Bij overbescherming krijgen kinderen al het goede zonder dat
ze daarvoor bepaald gedrag hoeven te laten zien.
Bij mislukking leren overbeschermde kinderen niet
hoe ze daar iets aan kunnen veranderen. Ze zijn
snel gefrustreerd wanneer ze niet in bescherming
worden genomen. Bij verwaarlozing leren kinderen
dat gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn en niet beïnvloed kunnen worden. Vaak zijn dat onaangename
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gebeurtenissen, die veel onzekerheid oproepen. Zo
kunnen ze een negatief zelfbeeld en gevoelens van
minderwaardigheid ontwikkelen. Ze vertonen dan
aangeleerde hulpeloosheid: de betrokkene neemt
een slachtofferhouding aan. Hij heeft namelijk onvoldoende ervaren dat er verband bestaat tussen
zijn acties en de resultaten daarvan. Zowel mensen
die vroeger verwaarloosd werden (‘wat je ook doet,
het heeft toch geen zin’) als mensen die verwend
zijn (‘wat je ook doet, alles komt vanzelf weer goed’)
kunnen deze hulpeloosheid aanleren. Dit geldt met
name voor positieve gebeurtenissen, die ze toeschrijven aan puur geluk of aan de eenvoud van de
taak (‘externe locus of control’). Zien zij een gebeurtenis wél bepaald door hun eigen toedoen (‘interne
locus of control’), dan gaat het om negatieve zaken,
waarvan ze vinden dat zij daar zelf schuld aan hebben. Aangeleerde hulpeloosheid kan een belangrijke
factor zijn bij het ontstaan van faalangst.
Jongeren met faalangst en perfectionisme hebben
vaak ook ouders met vergelijkbare problematiek.
Deze ouders geven hun kinderen impliciete, onbewuste boodschappen die de faalangst en perfectionisme versterken. Dit zijn vage, onduidelijke, nietspecifieke, in feite onuitvoerbare opdrachten, zoals:
•
Doe je best – bij deze vage boodschap doet het
resultaat er niet toe, zo kun je nooit nagaan of
je ergens in geslaagd bent.
•
Doe me een plezier – impliciete boodschap is:
maak me niet boos, stel me niet teleur en als je
dat wel doet, houd ik niet meer van je.
•
Wees sterk – met de impliciete boodschap:
verberg je spanning en gevoelens. Deze komen
er dan vaak toch uit via lichamelijke klachten of
onredelijke ruzies.
•
Schiet op – zo maak je gehaaste mensen, die
nooit plezier kunnen hebben van een afgeronde taak, want de volgende taak staat al op
stapel.
•
Wees perfect – een van de meest vervelende
boodschappen, want voor deze kinderen is het
nooit helemaal goed, altijd wordt er nog wel
een foutje ontdekt; reden voor hen om zich

•

steeds minder in te spannen of er juist nog een
grotere schep bovenop te doen.
Wees de beste – anderen zijn je concurrent,
bij wat meer inspanning had je meer kunnen
bereiken.

Begeleiding en behandeling
Veel perfectionistische jongeren met faalangst hebben negatieve overtuigingen over zichzelf en hun
competenties. Voor hun zelfbeeld is het essentieel
dat hun prestaties beantwoorden aan hun eigen
hoge normen. Het allerbelangrijkst bij de begeleiding is dat het kind weer een positief en reëel beeld
van zichzelf opbouwt met meer zelfvertrouwen. Hij
moet zichzelf (met zijn sterke en zwakke kanten)
leren kennen en accepteren. Belangrijk is daarbij
dat hij realistische, haalbare eisen aan zichzelf gaat
stellen en voor zijn gevoel van eigenwaarde minder
afhankelijk wordt van het oordeel van anderen.
Als begeleider moet je nuchter blijven, maar het
probleem, het perfectionisme en de angst voor
mislukking, wel serieus nemen. Samen met de jongere probeer je dit tot de juiste proporties terug te
brengen en niet mee te gaan in zijn ‘tunneldenken’
dat het toch niet zal lukken aan de (door henzelf
opgeschroefde) verwachtingen te voldoen. Meeleven is goed, maar je moet oppassen dat je het probleem niet zwaarder maakt: leer het kind de juiste
maat te vinden. Waak er vooral voor dat de jongere
geen vermijdingsgedrag gaat ontwikkelen want dat
vergroot de angst. Hij moet leren met spanningen
in taaksituaties op school en elders om te gaan en
zich minder op de zelfopgelegde normen te richten,
waardoor zijn toekomstverwachtingen ook positiever kunnen worden.
In het (be)handelingsplan is het belangrijk om op
meerdere fronten te werken:
1. Het klimaat in de groep en op school: zoals
zorgen voor een veilige sfeer, minimaliseren
van presentaties van prestaties, minimaliseren
van oordelen van klasgenoten. Maak duidelijk
dat fouten maken mag, jij die zelf ook maakt en
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3.

4.

5.

dat je ervan kunt leren.
De wijze waarop de leerstof aangeboden
wordt: op niveau en met op de leerling afgestemde hulpmiddelen, waarbij precies wordt
aangegeven wat belangrijk is en wanneer iets
voldoende of goed is.
Beïnvloeding van de werkhouding en motivatie
niet met prestatiegerichte, maar met behulp
van procesgerichte feedback (bijvoorbeeld over
de inzet van de jongere; nadruk dus op proberen boven presteren); bewustmaking van eigen
successen, op wat een jongere al kan en wat
hij nog moet leren (op verandering gerichte
taal, feedback vanuit een zogenaamde ‘growth
mindset’). Daarnaast versterking van de zelfstandigheid, minder afhankelijk worden van
bevestiging.
Het leerkrachtgedrag: bevestigende benadering, uitgaand van positieve verwachtingen.
Help hem negatieve belemmerende gedachten
te vervangen door positieve helpende.
Het rechtstreeks beïnvloeden van het psychologisch en sociaal functioneren met behulp van
een faalangstreductie- of sociale-vaardigheidstraining.

Tot slot
De laatste jaren is vooral het aantal publicaties over
perfectionisme sterk toegenomen. Toch is er nog
maar weinig effect-onderzoek gedaan naar de aanpak van faalangst en perfectionisme bij jongeren.
In het algemeen bestaat er voor de toepassing van

cognitieve gedragstherapie – volgens sommigen met
name in combinatie met (studie)vaardigheidstraining – de meeste empirische ondersteuning.
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Ontwikkelingsgericht coachen
van perfectionisme

Een helende metafoor
Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme (OCP) is een methodiek die specifiek
ontwikkeld werd om mensen met het bij uitstek belemmerd patroon dat we ‘perfectionisme’ noemen, te coachen. Het doel is hen te ondersteunen om dit patroon achter zich
te laten, zodat ze helemaal vrij zichzelf kunnen worden. Een OCP-traject duurt gemiddeld
vijf tot tien sessies, wat erg weinig is als je in acht neemt dat het doel is blijvende fundamentele veranderingen te bekomen in de manier van zijn en leven van de cliënt.
AUTEUR: Marcel Hendrickx

In dit artikel wil ik graag stilstaan bij wat perfectionisme allemaal omvat en inzicht geven in hoe de
OCP-methodiek werkt. Goed om weten is dat ik het
woord ‘patroon’ gebruik als synoniem voor perfectionisme.
Perfectionisme
Een volledige beschrijving van dit belemmerend
patroon valt buiten de kaders van dit artikel, doch
graag schets ik de essentie ervan.
1. Perfectionisme haalt relaties uit evenwicht
Dit gaat op voor alle relaties: zowel tussen ouders
en kinderen, als tussen partners, vrienden, collega’s,
zelfs in relatie met mensen die je helemaal niet kent.

Dit onevenwicht toont zich onder meer in volgende
facetten:
•
dwangmatig voor anderen moeten zorgen,
•
conflicten vermijden,
•
niet ‘neen’ kunnen zeggen,
•
heel moeilijk verbeterfeedback kunnen geven,
•
niet van jezelf kunnen houden,
•
verwachtingen hebben en ze niet uitspreken,
waardoor je voortdurend met frustraties kampt
omdat de verwachtingen niet ingevuld worden,
•
“Ik ben niet belangrijk – anderen zijn veel belangrijker.”
2. Te hoge kwaliteitseisen
Het gaat hier altijd over details, niet over de grote lij-
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nen. Mensen met perfectionisme blijven zich focussen op kleine puntjes die nog niet helemaal perfect
zijn. Ze hebben vooral oog voor details die nog niet
helemaal in orde zijn, die volgens hun normen beter
kunnen.

26

3. Niet tevreden zijn over zichzelf en over diens
prestaties
Mensen die last hebben van perfectionisme hebben
filters ontwikkeld waardoor ze zintuiglijk alleen maar
zaken kunnen zien, horen, voelen die (nog) niet
beantwoorden aan hun norm van kwaliteit. Hetgeen
wel oké is, nemen ze niet waar of hier schenken ze
geen aandacht aan.
4. Angsten
Als jonge kinderen hun perfectionisme aan het ontwikkelen zijn, kan je dat merken aan de faalangst
die ze vertonen. Vaak verdwijnt faalangst bij het
volwassen worden. Bij personen met perfectionisme
ontwikkelen zich tal van andere angsten, zoals angst
om niet aanvaard te worden, om financieel aan de
grond te zitten, om ziek te worden, angst voor de
toekomst in het algemeen, angst om ‘ontmaskerd’ te
worden, verlatingsangst, bindingsangst, angst om er
niet bij te horen, angst voor de angst…
5. Altijd denken en vaak piekeren
Het is typisch voor mensen met perfectionisme dat
er nooit rust is in hun denken. Hun denkradertjes
draaien voortdurend, zonder ophouden. Ze zijn eigenlijk altijd alert. Bij alles wat zich voordoet, wegen
ze af wat de gevolgen ervan zijn, hoe ze best zouden
reageren om bijvoorbeeld niet te choqueren en
vooral, wat er gedaan dient te worden om aanvaard
te worden en bevestiging te krijgen. Het denken
wordt al snel piekeren.
6. Controledrang
Vanuit de voortdurende nood aan bevestiging is het
logisch dat iemand met het patroon erover moet
waken alles onder controle te houden.
Controle is voor mensen met het patroon de manier
om rust te vinden. Als ze het gevoel hebben dat alles
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onder controle is, is er eindelijk rust. Een beperkte
rust, maar toch zo broodnodig.
7. Keuzestress
Iemand die last heeft van het patroon wil uiteraard
de allerbeste keuze maken als er meerdere mogelijkheden zijn. Kiezen is verliezen – je kan maar één
keer kiezen – en er is maar één juiste beslissing.
Dit zijn denkpatronen die tekenend zijn. Dat gaat
over kleine dingen zoals in een restaurant beslissen
welk gerecht er gegeten wordt, maar ook over erg
belangrijke zaken zoals studiekeuze, relaties, belangrijke aankopen.
Het is niet alleen de beslissing op zich die moeilijk
is. Achteraf komt de twijfel of er wel de goeie keuze
gemaakt is.
8. Uitstelgedrag
Procrastinatie of uitstelgedrag is heel sterk verbonden met perfectionisme. Waarom mensen uitstellen
is meestal terug te voeren tot een van de volgende
redenen:
•
Het gevoel dat hetgeen ze gaan afleveren toch
niet zal beantwoorden aan hun kwaliteitseisen.
•
De betrokkene heeft het gevoel dat hij de uit te
voeren taak niet goed beheerst.
•
Men heeft geen controle over het resultaat van
de uit te voeren actie. Dit komt vaak voor bij uit
te voeren telefonische of live-contacten.
9. Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
Mensen met het patroon hebben vaak een veel te
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zien dingen
die uitgevoerd moeten worden en nemen die bijna
automatisch zelf op zich. Ze kunnen niet ‘neen’ zeggen als gevraagd wordt of ze iets willen doen. De
hoeveelheid van taken doet hen over hun grenzen
gaan en maakt hen ziek.
10. Doorgaan en nooit opgeven
Dit symptoom is de rode loper naar burn-out en veel
andere ziektevormen. Iemand die last heeft van het
patroon, kan het evenwicht in zijn leven niet bewaren. Hij moet altijd doorgaan, ook al smeekt zijn
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lichaam om rust. Opgeven doe je gewoon niet, dat is
iets voor losers. Vanuit die premisse vertrekt hij.
OCP-methodiek
Ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme (OCP) is gebaseerd op het werken met
delen, zoals dat onder meer bij Neuro Linguïstisch
Programmeren wordt gebruikt. De OCP-methodiek
gaat veel verder dan de meeste traditionele technieken die met delen werken. De basiswoorden
voor de coach in OCP zijn ‘liefdevol’ en ‘resoluut’. Er
wordt echt onderhandeld met de delen. Er worden
afspraken gemaakt. Delen worden aangemoedigd,
geconfronteerd en uitgedaagd. Soms geeft de coach
regelrechte instructies. De houding van de coach
naar de cliënt daarentegen is altijd respectvol en
zacht. De cliënt maakt zichzelf door het patroon het
leven al heel moeilijk. Als coach willen we dit bewust
niet nog erger maken. De boodschap die de cliënt bij
het begin van het traject van de coach krijgt is dat hij
in de stoel waar hij zit op geen enkele manier fouten
kan maken. Dit geeft meestal enorme opluchting bij
de cliënt, die natuurlijk weer de bedoeling had zijn
uiterste best te doen.

Uiteraard kan de coach zelf geen verandering doen
ontstaan in de onderbewuste sturingsmechanismen
van de cliënt. Je kan OCP beschouwen als een grote
metafoor. We vertrekken van het uitgangspunt dat
er sturende delen zijn, ze krijgen een vorm en een
naam, en de coach gaat er gesprekken mee voeren.
Dit allemaal om de cliënt de kans te geven rechtstreeks in zijn onderbewuste denk- en voelpatronen
en overtuigingen te aan te passen, met als gevolg
dat een nieuwe manier van denken en van gedrag
kan ontstaan.
Tijdens het intakegesprek gaat de coach, wanneer
die vaststelt dat de persoon die bij hem zit wel eens
last zou kunnen hebben van perfectionisme, de
symptomen doornemen. Na afloop komt de vraag of
de cliënt dit bij zichzelf herkent. Als dat zo is, wordt
de motivatievraag gesteld: “Wil je daar echt aan
werken en welk doel wil je dan bereiken?” De coach
stelt voor om met OCP te werken en vertelt kort wat
dit inhoudt, hoe we te werk gaan en wat er van de
cliënt verwacht wordt. Als dan besloten wordt een
traject aan te vangen, worden meestal meteen een
vijftal afspraken gepland met telkens twee weken

Kiezen is verliezen –
je kan maar één keer
kiezen – en er is maar
één juiste beslissing.
Dit zijn denkpatronen
die tekenend zijn

PsychoSociaal Digitaal

|

december 2018

|

nummer 2

27

28

ertussen. Vermits we werken op het onderbewuste
is het van groot belang dat de inzichten die ontstaan
zijn tijdens een sessie de kans krijgen zich te verdiepen en vast te zetten. Wanneer echter te veel tijd
tussen de afspraken wordt gelaten, wordt het moeilijk om verder te bouwen op hetgeen in het vorig
consult gebeurde.
De cliënt krijgt een invuldocument doorgemaild.
Hem wordt gevraagd om voor alle symptomen heel
concrete voorbeelden te noteren die aantonen hoe
het perfectionisme zijn leven stuurt op een verkrampte manier. Door het invullen van dit document
maakt de cliënt vooral voor zichzelf een inventaris
van alles wat het patroon met zich brengt. Hij brengt
op die manier de huidige toestand in kaart.
Sommige cliënten komen met een document van wel
25 pagina’s; anderen weten het korter te houden.
Begeleidingstraject
In het volgende gesprek wordt gestart met de methodiek. De coach legt uit dat het perfectionisme gestuurd wordt door iets wat zich in het onderbewuste
van de cliënt bevindt. Dat is meestal niet moeilijk
om te geloven voor de cliënt, want hij weet heel
goed dat hij zich niet bewust het leven zo moeilijk
maakt. De coach gaat verder en vertelt dat dit intern
deel heel belangrijk is omdat juist dit de cliënt belangrijke stappen in zijn leven heeft laten zetten. Het
is het deel dat de cliënt doelen laat stellen en er ook
voor laat gaan. Alleen is de manier waarop er naar die
doelen gewerkt wordt allesbehalve efficiënt en aangenaam. De manier waarop het intern deel de cliënt
stuurt paste bij het kleine kind dat hij ooit was, maar
al lang niet meer bij de volwassene die hij vandaag
is. Het is de bedoeling van het begeleidingstraject dit
deel te ondersteunen om op een betere manier het
denken en doen van de cliënt aan te sturen. Om dit te
bereiken zal het deel uitgenodigd worden om samen
te werken met een ander deel in de cliënt, namelijk
het deel dat het vrije kind aanstuurt.
De meeste mensen hebben, hoe sterk ze ook gebukt
gaan onder hun patroon, in hun kindertijd ervaringen
gehad waarin ze echt helemaal spontaan en vrij wa-
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ren; vrije kindervaringen noemen we dat. De cliënt
wordt uitgenodigd om zich zo’n ervaring voor de geest
te halen. Dikwijls is dat niet zo eenvoudig. De coach
beschikt dan over een gamma van hulpmiddelen om
de cliënt toch bij zo’n ervaring te brengen. Door het
gebeuren als het ware van een afstand te bekijken
(gedissocieerd) brengt de cliënt de kenmerken in kaart
die typisch waren voor hemzelf op dat moment in zijn
leven. Die kenmerken zijn universeel en komen in alle
OCP-gesprekken terug; soms in andere bewoordingen
en soms met specifieke toevoegingen, maar de kern
blijft gelijk. De coach noteert de kenmerken en bekomt dan een lijstje dat er ongeveer als volgt uitziet:
spontaan zijn, zich vrij voelen, geen denken – enkel
zijn, doen en voelen, in het moment zijn, vol zelfvertrouwen, zichzelf helemaal oké voelen, creativiteit/
verbeelding sterk aanwezig, volledig zorgeloos, grenzeloos: alles kan, en verbinding met de natuur en met
anderen.
Er kan gevraagd worden aan de cliënt om het moment
te herbeleven (geassocieerd), maar de coach stelt
geen verwachtingen. Mensen met het patroon hebben immers meestal geen of weinig connectie met
hun voelen.
De coach stelt de vraag of de cliënt later in zijn leven
momenten ervaren heeft waar dezelfde kenmerken
aanwezig waren. Bij een aantal mensen is dat helemaal niet het geval; anderen ervaren dit wanneer ze
met hun kleine kinderen spelen, op vakantie zijn of bij
het uitoefenen van hun hobby.
Het klinkt heel logisch als de coach zegt dat er wel iets
in het onderbewuste van de cliënt moet zijn dat hem
in staat stelt op zo’n vrije manier in het leven te staan.
Vroeger als kind, maar ook later op bepaalde momenten – meestal momenten waarop de cliënt het gevoel
heeft niet te hoeven presteren.
De cliënt krijgt de vraag om het sturend deel dat voor
‘het vrij zijn’ in de cliënt kan zorgen in de hand te nemen en te beschrijven. Soms gaat dit wat stroef maar
uiteindelijk slaagt zo goed als elke cliënt erin het deel
dat zich in zijn hand bevindt in detail te beschrijven en
een naam te geven.
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Hetzelfde gebeurt met het deel dat de cliënt in de
wereld zet op een perfectionistische manier.
De coach vertelt dat het de bedoeling is dat deze delen evenwaardige partners worden en intensief gaan
samenwerken. Hij gebruikt soms de metafoor dat ze
zich verhouden als yin en yang die totaal verschillend
zijn maar elkaar aanvullen en samen een volmaakte
cirkel vormen.
De volgende stap is het gesprek tussen de coach en de
delen. De coach vraagt aan de cliënt een deel te worden, zoals een acteur zich in een rol inleeft. Uiteraard
is dit voor iemand die zijn spontaniteit kwijt is, niet
zo’n eenvoudige opdracht. Ook hier is hulp en steun
van de coach nodig en zoals al gezegd kan de cliënt
geen fouten maken. Het is dus aan de coach hem zodanig te ondersteunen dat het resultaat werkbaar is.
De coach gaat dan met beide delen een gesprek voeren met als doel wederzijds respect en bereidheid tot
samenwerking te bekomen.
Daarna gaat hij met de cliënt in gesprek met als doel
deze het enorme belang van beide delen te laten zien
en aanvaarden. Uiteindelijk wordt er een belangrijk
doel geformuleerd op identiteitsniveau. Het is de bedoeling dat dit doel bereikt wordt door de samenwerking van de delen in het onderbewuste van de cliënt.
De cliënt wordt gevraagd dit helemaal los te laten en
als het ware nieuwsgierig te observeren welke veranderingen zich tonen in zijn denken, doen en voelen.
De cliënt krijgt twee taken mee. Enerzijds dient hij
elke avond de dag door te nemen en de ervaringen te

noteren waarbij zijn perfectionisme de kop op stak.
Daarna staat hij stil bij die momenten waar hij spontaan een ander gedrag stelde dat nieuw is en goed
voelt. Hij maakt een lijstje met deze observaties en
mailt dit aan de coach de avond voor de volgende afspraak. Voor de coach is dit een belangrijk instrument
om het volgende gesprek te leiden.
Daarnaast wordt de cliënt gevraagd om dagelijks
tijdens een soort meditatiemoment aandacht en
warmte te sturen naar de delen.
Bijsturingen
De volgende gesprekken verlopen steeds volgens
hetzelfde stramien. Deze opvolgingsgesprekken zijn
absoluut noodzakelijk om de cliënt de kans te geven
het patroon achter zich te laten. Het doel dat de coach
voor ogen houdt, is bereiken dat beide delen echt als
volwaardige partners gaan samenwerken. Hij gaat op
basis van de observaties die hij ontving in gesprek met
de cliënt en daarna met de delen. Vooral het deel dat
‘het vrij zijn’ aanstuurt heeft nogal eens ondersteuning
nodig. De coach gaat al zijn vaardigheden gebruiken
om dit deel zover te krijgen dat het continu zijn plek
inneemt en samen met het andere deel het denken,
doen en voelen van de cliënt gaat aansturen in alle
omstandigheden van diens leven. Als dat gebeurt,
gaat de cliënt anders in het leven staan. De stress valt
weg, er komen zelfvertrouwen, kracht, zelfliefde, rust
en plezier in zijn leven. Hij wordt eindelijk echt zijn
krachtige authentieke zelf, zoals het oorspronkelijk
bedoeld was.

Marcel Hendrickx
Marcel Hendrickx ontwikkelde de OCP-methodiek en heeft meer dan 100
perfectionismecoaches opgeleid die ermee werken in België en Nederland. Hij schreef twee
boeken over perfectionisme en de gevolgen ervan: Zeg me dat ik oké ben en Burn-out begint
in de kleuterklas. www.nipc.nl en www.bevrijdjezelf.be
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Energetisch lichaamswerk

Van praten over
naar ervaren van
Als beginnende psycholoog had ik veel last van perfectionisme. Elke sessie moest ten minste een aha-moment of een ingrijpend nieuw inzicht opleveren bij mijn cliënt – anders
vond ik dat ik mijn geld niet waard was. Hoe meer sessies niet voldeden aan mijn hoge verwachtingen, hoe sterker mijn twijfels groeiden of ik wel het goede beroep had gekozen. Op
een gegeven moment vroeg ik mijn cliënten ter afsluiting van de sessie naar hun beleving
ervan. Ik ontdekte dat zij veel positiever terugkeken op de sessie dan ikzelf.
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AUTEUR: Jasmin Vogeley

nieuwe en onvoorziene situaties,
overmatig hoge eisen stellen: de lat ligt continu
hoog,
•
sterk verantwoordelijkheidsgevoel en controledrang, moeite met overgave en toevertrouwen,
•
veel piekeren; innerlijke criticus sterk aanwezig,
veel zelfverwijten,
•
last van keuzestress: je bent bang om verkeerde
keuzes te maken, anticipeert vooraf op mogelijke
scenario’s en ermee samenhangende risico’s wat
vaak gepaard gaat met uitstelgedrag,
•
doorzettingsvermogen: een perfectionist gaat
altijd door, opgeven wordt beschouwd als gevolg
van een verkeerde keuze of een teken van zwakte
en is dus geen optie.
Niet alle kenmerken hoeven bij elke perfectionist even
sterk aanwezig te zijn. Beschouw deze kenmerken
vooral als vertrekpunten om een therapeutisch proces
op gang te brengen. Omdat de perfectionist zo in zijn
hoofd zit en moeilijk toegang krijgt tot zijn gevoelsleven, zet ik hiervoor in mijn praktijk veel lichaamsgerichte oefeningen in.
•

Terwijl ik geneigd was stil te staan bij verbeterpunten –
en dus mezelf bekritiseerde voor al die kansen die ik in
het gesprek had laten liggen – benadrukten zij voornamelijk de positieve aspecten uit ons gesprek zoals het
begrip dat zij ervoeren, de veiligheid en acceptatie en
de (vaak verrassende) nieuwe inzichten die het gesprek
hen opleverde.
Opgedane inzichten
Terugblikkend op mijn perfectionisme als hulpverlener
besefte ik dat ik vooral in mijn hoofd zat. Ik legde de lat
voor mezelf heel hoog en maakte mezelf gek met allerlei zelfverwijten als ik niet aan mijn ideaalbeeld van
perfecte hulpverlener voldeed. De bril van mijn ideale
plaatje verkleurde mijn waarneming. De focus van mijn
aandacht was gericht op mijn tekorten in plaats van op
de waardevolle resultaten die mijn cliënten ervoeren.
Dankzij hun feedback besefte ik dat met een positieve
intentie openstaan voor de ander veel zwaarder weegt
dan goede prestaties te leveren door bijvoorbeeld slimme vragen te stellen of een bepaalde methodiek op
de juiste manier toe te passen. Daardoor werd ik meer
ontspannen en kon ik echt genieten van mijn werk.
Ik heb geleerd de verkleurde en eenzijdige perceptie
van de perfectionist in mij te verbreden en meer voelend aanwezig te zijn in het contact. Mijn grootste uitdagingen waren mentaal de controle los te laten, meer
te vertrouwen op mijn gevoel en intuïtie en zachter te
worden voor mezelf. Deze uitdagingen zie ik terug bij
veel cliënten die kampen met nadelige gevolgen van
hun perfectionisme.
Kenmerken
De meest voorkomende kenmerken waarmee perfectionistische cliënten worstelen, betreffen:
•
bevestigingsdrang: jezelf continu willen bewijzen,
•
laag zelfbeeld gekoppeld aan je prestaties die
altijd beter kunnen en je keer op keer ermee
confronteren dat je nog niet voldoet aan je ideale
plaatje,
•
faalangst; roept veel onzekerheid op met name in

Je lichaam als spiegel
Ons lichaam werkt als een spiegel die ons innerlijk gebrek aan evenwicht laat zien. Psychosomatische klachten blokkeren achterliggende emoties. Heeft je cliënt
last van onverklaarbare klachten of spanningen in zijn
lichaam? Beschouw deze klachten als een uiting van
achterliggende emotionele of geestelijke spanningen.
Heeft hij bijvoorbeeld last van maagklachten, is het
goed om de vraag te stellen wat hij in zijn dagelijkse
leven moeilijk te verteren vindt. Is er iets pijnlijks in zijn
leven gebeurd? Iets waar hij boos om is of zich schuldig
over voelt? In hoeverre staat hij het zichzelf toe die
emoties te ervaren en te uiten?
Ik stimuleer mijn cliënten regelmatig om via ervaringsgerichte oefeningen – zoals energetisch lichaamswerk
en visualisaties – contact te maken met hun innerlijke
gevoelswereld en de daaraan gekoppelde verlangens.
Met behulp van energetisch lichaamswerk help je
de cliënt zijn blokkades te doorbreken en in contact
te komen met achterliggende, veelal verdrongen,
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emoties. Veel van deze oefeningen komen voort uit de
bio-energetica; een therapeutische stroming ontwikkeld door Alexander Lowen. Bio-energetica is erop gericht om blokkades van spanning die zich in je lichaam
vastgezet hebben, los te laten en nieuwe doorstroming
van energie op gang te brengen. Een van de uitgangspunten is dat je lichaam en geest onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Wat er in de geest omgaat, vindt
zijn weerspiegeling in de toestand van je lichaam en
omgekeerd. Ook onze taal geeft blijk van die verbinding
tussen lichaam en geest. Zo is de uitdrukking ‘Het drukt
zwaar op mijn schouders’ – wat staat voor belasting
ervaren – heel toepasselijk voor de perfectionist die
last heeft van keuzestress en faalangst.
Lichaamsgericht werken met perfectionistische cliënten
Perfectionistisch ingestelde mensen vinden het vaak
lastig om van binnenuit te ervaren waar zij nu echt
naar verlangen. Hun handelen wordt bepaald door
‘moeten’, ook al druist dat vaak tegen al hun innerlijke
wensen en verlangens in. Zij gunnen zichzelf weinig
rust, want er zijn continu verbeterpunten om aan te
werken of nieuwe doelen om na te streven. Met als
gevolg allerlei stressgerelateerde klachten, angsten,
somberheid en een laag zelfbeeld. Voorbeelden van
psychosomatische klachten bij perfectionisme zijn
onverklaarbare pijnklachten in bijvoorbeeld hoofd, nek
en schouders en chronische vermoeidheid.
Voor deze cliënten heeft de inzet van ervaringsgerichte
oefeningen toegevoegde waarde. Zij komen weer
dichter bij zichzelf door de focus van hun aandacht te
verleggen van hoofd naar ‘hart en onderbuik’. Je blijft
in de sessie niet hangen in het praten over… maar zet
de stap naar het ervaren van… Zo breng jij je cliënt bij
diepere gevoelslagen wat hem bijzondere inzichten kan
opleveren.
Opbouw van een sessie
De cliënt brengt iets in wat hem bezighoudt – meestal
gekoppeld aan een recent gebeurd voorval. Onder begeleiding wordt teruggegaan naar die situatie en worden de bijhorende fysieke en emotionele spanningen
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opnieuw opgeroepen. Vervolgens wordt toegewerkt
naar een transformatieproces met als doelen: herkennen van oude pijn, verzachten van de fysieke spanning
en op gang brengen van een helend proces.
Je kunt de volgende stappen onderscheiden:
1. Visualisatie van een recente gebeurtenis: “Sluit je
ogen. Ga in gedachten weer terug naar die situatie en vertel mij er alles over – in de tegenwoordige tijd – alsof het nu gebeurt.”
2. Waarnemen van fysieke reacties: “Richt je
aandacht op je lichaam en omschrijf de fysieke
reacties die het beeld van de ergste uitkomst bij je
oproepen. Waar ervaar je spanning, pijn? Verandert je ademhaling? Zo ja, hoe?”
3. Waarnemen van emoties: “Welke emoties ervaar
je onder je fysieke reacties?”
4. Link leggen met verleden (huidige pijn koppelen
aan verleden): “Herken je deze fysieke reacties en
emoties van vroeger? Ga zo ver mogelijk terug en
omschrijf de meest oude herinnering die je hieraan kunt linken. Waar was je? Wie was er bij je?
Wat gebeurde er toen?”
5. Bewustwording van oude pijn en ermee samenhangende behoeften: “Wat had je op dat moment
nodig? Waar had je behoefte aan? Is die behoefte
vervuld? Wat heb je toen gedaan?”
6. Link leggen met huidige situatie (oude behoefte
koppelen aan heden): “Kun jij je voorstellen dat
onder je huidige pijn hetzelfde verlangen, dezelfde
oude behoefte ligt verborgen? Hoe ga je om met
dat behoeftige stuk van je?”
7. Integratie behoeftige kindstuk in het hier en nu:
“Kijk vanuit je volwassen ik naar dat behoeftige
kind dat je toen was. Wil je iets zeggen of doen?
Voel hoe jij op de onvervulde behoefte van je
kindstuk wilt reageren en volg die impuls. Denk er
vooral niet te veel over na.”

Casus
Diane is 49 jaar, leeft samen met haar man en hun
twee pubers, is hoogopgeleid en werkt 32 uur per
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week als audit controller in een internationaal opererend bedrijf. Haar man is enkele jaren geleden
ernstig ziek geworden, waardoor hij zijn eigen zaak
heeft moeten verkopen. Diane heeft de afgelopen
drie jaar zo goed zij kon de zorgtaken voor haar
man en kinderen weten te combineren met haar
veeleisende baan. Zij is daarbij zo consciëntieus
mogelijk geweest. Zij zette zich altijd voor de volle
100% in en trotseerde alle uitdagingen met haar
sterke wil en doorzettingsvermogen. Gedurende
de ziekteperiode van haar man cijferde zij zichzelf
volledig weg. Er was geen ruimte voor ontspanning
en zij nam geen tijd om stil te staan bij haar eigen
behoeften.
Op het moment dat haar man na drie jaar genezen
wordt verklaard knapt er iets bij haar. Zij gaat gebukt onder een stroom aan zelfverwijten. Zij verwijt
zich enerzijds dat zij niet de volledig toegewijde
echtgenote en moeder is geweest, en anderzijds
voelt zij zich schuldig tegenover haar werkgever
dat zij niet de inzet kon leveren zoals zij dat graag
had gewild en zoals men dat altijd van haar was
gewend. Ook ervaart zij veel boosheid tegenover
haar man. Zij verwijt hem te blijven hangen in het
kleine wereldje thuis, terwijl zij behoefte heeft
aan verdere groei en ontwikkeling. Zij ervaart hun
relatie niet meer als gelijkwaardig en heeft veel last
van spanningsklachten die elke keer toenemen als
zij van haar werk thuiskomt. Zij voelt zich eenzaam
en weet niet meer hoe verder.
Sessie
Diane komt na drie dagen terug van een werkreis
in het buitenland. De thuiskomst is beladen. Zij zit
vol verhalen maar voelt zich afgeremd om hierover
te vertellen. Zij trekt zich terug, ervaart geen enkele
behoefte aan toenadering tot haar man. Zij begrijpt
haar afwijzende houding niet en wil die verder
onderzoeken. Wij besluiten dit met behulp van een
lichaamsgerichte visualisatieoefening te doen.
Wanneer Diane in gedachten teruggaat naar het

moment van thuiskomen, krijgt zij het gevoel onder
een stolp te staan die gevormd wordt door haar
man. Zij loopt langs de randen, het midden mijdt
zij, dat benauwt haar te zeer. Ik vraag haar, ondanks
de onprettige gevoelens die het oproept, zo dicht
mogelijk naar het midden toe te bewegen en pas
te stoppen als het te ondragelijk wordt. Oude herinneringen aan haar moeder komen nu naar boven.
Haar moeder remde haar altijd in haar ontdekkingsdrang af en hield haar klein. Diane kreeg geen
ruimte, voelde zich vaak opgesloten, eenzaam en
onbegrepen. Maar zij wilde haar moeder niet tot
last zijn en daarom hield zij zich vaak in. Zij herkent
dat zij zich ook zo inhoudt bij haar man, wil hem
niet tot last zijn. Ik vraag wat zij in de visualisatie nu
het liefste wil doen. Zij wil onder die stolp vandaan
komen. Ik nodig haar uit om toe te geven aan haar
wens en bewust stappen in de ruimte te zetten.
Dat doet zij. Nadat zij in het midden van de ruimte
haar plek heeft ingenomen, ervaart zij meteen een
fysieke reactie: haar spanning verzacht, en ze voelt
zich verlicht, alsof een last van haar is gevallen.
Reflecterend op deze oefening herkent Diane dat
zij verstrikt zat in oude copingmechanismen – haar
eigen behoeften afremmen om te voldoen aan het
perfecte plaatje van dochter/echtgenote. Zij projecteerde haar frustratie en boosheid, gekoppeld aan
haar neiging om zichzelf weg te cijferen omwille
van een ander, op haar man. Door tijdens de oefening actief onder de benauwende stolp vandaan te
stappen, heeft zij direct ervaren hoe bevrijdend het
is om haar eigen ruimte in te nemen en gelijkwaardig naast elkaar te staan.
Ervaringsgerichte oefeningen met cliënten die erg perfectionistisch zijn ingesteld vragen om extra aandacht
voor:
•
Bieden van een veilige bedding
Controle loslaten voelt voor je cliënt heel kwetsbaar. Je cliënt zal dan ook geregeld proberen de
controle terug te pakken, door tijdens de oefening
eruit te stappen en beschouwende opmerkingen
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•

•

te maken. Geef dan aan dat je na afloop van de
oefening daarop terugkomt en breng zijn aandacht weer terug naar zijn fysieke en emotionele
waarnemingen. Laat weten dat daarbij niets ergs
kan gebeuren en dat het juist heel goed gaat.
Achterhaal de functie van perfectionisme (stap 5)
Ooit heeft je cliënt – al dan niet bewust – besloten, zijn identiteit en gevoelens van eigenwaarde
te koppelen aan zijn prestaties. Ga met je cliënt
op zoek om de meerwaarde van zijn perfectionisme te achterhalen. Is het een beschermmechanisme dat hem behoedt voor pijn van afwijzing?
Is het een poging om oude onvervulde verlangens
te bevredigen en alsnog herkenning te krijgen?
Zelfcompassie (stap 7)
Perfectionisten stellen bovenmatig hoge eisen
aan zichzelf. Onder toenemende prestatiedruk
raken zij zichzelf kwijt. Zij missen begrip en compassie met hun behoeftige stuk en hun kwetsbare
kant. Doe je ervaringsgerichte oefeningen, breng
hen dan ook altijd daarmee in contact. Laat hen
bewust hun kwetsbaarheid ervaren en contact
maken met hun behoefte aan aandacht en steun.
Wakker hun zelfcompassie aan en nodig hen uit
zachter voor zichzelf te worden.

verborgen stukken. Via energetisch lichaamswerk raak
je meteen de kern – het lichaam liegt niet. De essentie
ervan is direct voelbaar voor de cliënt en verklaart veel
van zijn actuele strubbelingen en conflicten. Hij ervaart
dat het vasthouden aan beschermmechanismen zoals
perfectionisme in de hoop om alsnog oude behoeften
aan erkenning vervuld te krijgen, geen zin heeft en alleen maar tegen hem werkt. Vanuit dat bewustzijn kan
hij verder werken aan het helen van oude wonden en
nieuwe stappen zetten.

Tot slot
Lichaamswerk maakt ons ervan bewust hoe vaak
wij in het heden nog in de greep zijn van onvervulde
behoeften en verlangens uit het verleden. Deze oude
herinneringen liggen opgeslagen in ons lijf en zijn vaak
voor ons verstand verborgen. Fysieke signalen van
stress en spanning bieden ons een toegang tot die

Laagdrempelige ervaringsgerichte oefeningen
met een knipoog
Met deze oefening stapt je cliënt duidelijk uit zijn
comfortzone. Hij laat zijn ideale plaatje los en
verlegt zijn grens met een vleugje humor.
Stimuleer je cliënt om samen na te denken over
een actie die absoluut niet in zijn perfecte plaatje
past zoals op blote voeten in zijn werkkantoor
rondlopen, eten met zijn handen of iets atypisch
veranderen aan zijn uiterlijk als hij ergens naartoe
gaat. Vraag vooraf hoe hij denkt dat mensen
hierop zullen reageren. Waarschijnlijk zit hij vol
aannames die vooral iets zeggen over zijn eigen
overtuigingen en zal hij versteld staan van de
reacties die hij daadwerkelijk zal krijgen als hij
de uitdaging aangaat. Bespreek na afloop welke
inzichten deze oefening hem heeft opgeleverd en
leg de link met zijn veelal onrealistische verwachtingen voortkomend uit zijn perfectionisme.

Jasmin Vogeley
Jasmin Vogeley is als registertherapeut aangesloten bij de LVPW. Zij is auteur van Leef Voluit: 5
sleutels om vol energie en passie te leven en schrijft regelmatig artikelen. Zij biedt via de LVPW een
training lichaamswerk in de therapeutische praktijk aan. Als psycholoog en energetisch therapeut
heeft zij een eigen praktijk VoluitZijn. www.voluitzijn.nl
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De epidemie van perfectie
Het streven naar perfectie. Het lijkt wel een epidemie. #Secretprojects #blessed
#lovemylife #perfectday. We doen de buitenwereld graag geloven dat ons leven
perfect is en we continu gelukkig zijn. Huisje, boompje, beestje, een top carrière, en
uiteraard ook nog die killerbody. En als we daar nog ver vandaan zijn, pretenderen we
met veel enthousiasme, bravoure en van filters voorziene selfies dat we op zijn minst
hard op weg zijn naar het perfecte plaatje.
AUTEUR: Sabina van Roest

Niet alleen online, maar ook in het echte leven
dragen we een loodzwaar perfect harnas. Van nep
goud, dat dan weer wel. Als een gouden kooi die ons
beschermt voor het mens zijn. Voor alle kwetsbare
delen in ons die we zelf liever niet onder ogen willen
komen. Laat staan willen laten zien aan de buitenwereld. Pijn, struggles, angst en verdriet stoppen we
diep weg achter een ‘zelfverzekerd’ en lachend masker. Of achter de veilige muren van ons huis, waarin
we ons op kwetsbare momenten in eenzaamheid
verstoppen voor anderen. Anderen die in onze ogen
zo perfect lijken, omdat ook zij hun onvolkomenhe-

den verbergen. We doen alles om te voorkomen dat
we afgewezen worden. Vaak niet realiserend dat we
hiermee vooral onszelf afwijzen… Het harnas van
perfectie dat ons ooit heeft beschermd, beperkt ons
nu vooral om vrij te bewegen, te ademen en echt
te leven met plezier. Misschien zelfs om echt lief te
hebben.
Wat zal er gebeuren als we – in plaats van deze
kwetsbare stukjes in ons wegduwen met perfecte
selfies, nog een glas wijn of door nog harder te werken – onszelf meer toe gaan staan ook deze delen in
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onszelf werkelijk te (h)erkennen? Het zware harnas
en het masker laten zakken, de angst gaan voelen en
tegen onszelf leren zeggen: “Het is oké om bang te
zijn, om fouten te maken, kwetsbaar te zijn en niet
perfect te zijn.” En vervolgens een ander de ruimte
geven om hetzelfde te doen? Ik weet inmiddels een
ding zeker: het doet even verdomd veel pijn. Maar

je krijgt er op lange termijn een hoop voor terug.
De ruimte om te ademen. Om een vrij mens te zijn.
Vrij van de druk van perfectie en vrij om te zijn wie
je werkelijk bent. En misschien zelfs het besef dat
het medicijn waarmee je je kunt bevrijden van de
epidemie, verborgen ligt in jezelf…

Sabina van Roest
Sabina van Roest is auteur en blogger. In Proudly Imperfect: Van Miss Perfect naar je ware zelf vertelt
ze over haar worsteling met perfectionisme en biedt ze handvatten hoe je dichter naar je ware zelf
kunt groeien. Op haar blog proudlyimperfect.nl schrijft ze onder meer over perfectionisme, zelfliefde
en zelfvertrouwen.
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Impressie van de Day a Weekschool

Perfectionisme bij
hoogbegaafde leerlingen
De dag op de Day a Weekschool begint altijd gemoedelijk. Ouders brengen hun kinderen vanuit verschillende scholen in de wijk. Ze blijven vaak in de klas om te praten met
andere ouders of de docent. De kinderen pakken een spelletje uit de kast en zoeken een
plek met hun vrienden. Voor de kinderen moet de lesdag nog beginnen. Voor mij als docent is dit de tijd van de eerste observaties. Wie komt vrolijk binnen? Kiezen ze voor een
moeilijk of gemakkelijk spelletje? Of kunnen ze helemaal niet kiezen?
AUTEUR: Dylan Hyman

IIn dit programma voor (hoog)begaafde kinderen, gestart in Amsterdam in 2010 en inmiddels ook te vinden
in scholen in Houten, Nieuwegein-Ijsselstein, Zeist en
Zuid-Kennemerland, komen kinderen tussen de zeven
en elf jaar een dag in de week voor extra uitdaging.
Hierbij krijgen zij de gelegenheid om samen te werken
met ontwikkelingsgelijken.

Hoogbegaafdheid
De kinderen op de Day a Weekschool vertonen namelijk
de kenmerken van hoogbegaafdheid (hoog IQ, een
hoge maat van creativiteit en taaktoewijding; Renzulli,
1978). Zij zitten op de Day a Weekschool omdat hun
eigen school de uitdaging niet kan bieden die ze nodig
hebben. Het concept van de Day a Week School is
ontwikkeld door Carol Cummings en Aileen Hoare en is
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ondergebracht bij de Britse vereniging van onderwijsadviseurs voor meer- en hoogbegaafden: NACE (www.
nace.co.uk). Begin 2009 is het project naar Nederland
gehaald door ABC-onderwijsadviseurs, in samenwerking met drie Amsterdamse schoolbesturen uit de
stadsdelen Noord, Centrum en Zuid.
Waarom is een programma zoals de Day a Weekschool
zo belangrijk voor deze kinderen? Volgens de Meerfactorentheorie (Mönks, 1985) kan (hoog)begaafdheid
zich pas ontwikkelen bij een goed samenspel van de
persoonskenmerken en sociale omgevingen, waarbij de
school een belangrijke rol speelt (Figuur 1).
De Day a Week School heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier van de
leerlingen te vergroten en de kinderen te ‘leren leren’.
Dit wordt gedaan door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. Vaak hebben we te maken
met leerlingen die last hebben van perfectionistisch

gedrag. In dit artikel zal ik vertellen hoe we daar in de
praktijk mee omgaan. Maar eerst vertel ik iets over
perfectionisme bij hoogbegaafde leerlingen.
Perfectionisme
Volgens de theorie van de begaafdheidsprofielen uiten
(hoog)begaafde leerlingen hun bijzondere vermogens
via gedrag dat typerend is voor een van de zes begaafdheidsprofielen (Tabel 1; Betts & Neihart, 1998; 2010
rev.). Deze profielen worden gebruikt als een richtlijn
om tot een beter begrip te komen van hoogbegaafde
leerlingen.
Zoals het in Tabel 1 in een notendop beschreven staat,
is perfectionistisch gedrag mogelijk te herkennen in vijf
van de zes begaafdheidsprofielen. Vermijdingsgedrag
en onderpresteren worden vaak benoemd als een
standaard persoonlijkheidskenmerk van hoogbegaafde
leerlingen. Het is de moeite waard te benoemen dat
perfectionisme lang niet altijd negatief is. Het kan juist

Figuur 1. Meerfactorenmodel Mönks
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Tabel 1. Begaafdheidsprofielen (Beets & Neihart, 1998; 2010 rev.; www.talentstimuleren.nl)
Profiel leerling

Beknopte typering

Aangepast succesvol

De aangepaste, succesvolle leerling...
levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt bevestiging
van de leerkracht.

Uitdagend creatief

De uitdagende, creatieve leerling...
is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote
stemmingswisselingen, is eerlijk en direct.

Onderduikend

De onderduikende leerling...
ontkent zijn begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie en wisselt
in vriendschappen.

Risicoleerling
(drop-out)

De risicoleerling...
is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zichzelf, verstoort, presteert
gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen.

Dubbel bijzonder

De dubbel bijzondere leerling...
heeft kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen, werkt inconsistent,
presteert gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend
leerprobleem), verstoort en reageert af.

Zelfsturend
autonoom

De zelfsturende, autonome leerling...
heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen,
werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt
risico.

een teken van toewijding zijn en leidt vaak tot zeer
bijzondere prestaties. We hebben het in dit geval over
‘negatief’ perfectionisme, dat een remmende werking
heeft op de ontwikkeling of het welzijn van een kind.
Volgens het concept van Zijnsluik van Tessa Kieboom
(2015), is de oorzaak van perfectionisme bij hoogbegaafde kinderen een combinatie van persoonskenmerken en de omgeving. Zij stelt dat hoogbegaafde kinderen allemaal individuen zijn met een eigen identiteit
en kenmerken, die ook bij ‘gewone’ kinderen kunnen
voorkomen, maar dat de aanpak van de omgeving van
hoogbegaafde kinderen echter anders dient te zijn dan
bij andere kinderen.
Het cognitieve ontwikkelingsniveau van een hoogbegaafde leerling kan een voorsprong hebben op hun
leeftijd, hierdoor hebben hoogbegaafde leerlingen
soms onrealistisch verwachtingen van wat ze daadwer-
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kelijk kunnen. Aan de andere kant zijn hoogbegaafde
leerlingen gewend dat ze weinig inspanning moeten
leveren (op school) om goede prestaties te leveren. Ze
mijden daarom risico’s omdat ze niets willen laten zien
dat niet ‘perfect’ is.
Dit gedrag staat echter het ontplooien van hun ‘echte’
capaciteit in de weg. In het volgende deel zal ik aan
de hand van praktijkvoorbeelden vertellen hoe de
werkwijze van Day a Weekschool bedoeld is om (hoog)
begaafde leerlingen inzicht te geven om met het (onbehulpzame) perfectionistisch gedrag om te gaan.
Aanpak perfectionisme in de praktijk
Op de Day a Weekschool wordt op meerdere manieren
met de kinderen gewerkt om het perfectionisme het
hoofd te bieden. Eerst wordt door de leerkracht goed
geobserveerd of er sprake is van het vermijden van
risico’s of ander perfectionistisch gedrag. Omdat de
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groepen maar achttien leerlingen bevatten valt het
sneller op als een leerlingen bijvoorbeeld niet graag de
prestaties laat zien. In sommige gevallen komt er een
extra gesprek met de groepsleerkracht of ouder om
meer informatie te krijgen. Zodra er vermoeden is van
onderprestatie vanwege perfectionisme, kan er overgegaan worden op handelen.
Growth Mindset
Voor de volgende stap maken we gebruik van het werk
van Carol Dweck over Growth Mindset (2006). Growth
Mindset is het besef dat intelligentie geen vaste waarde
is en dus kan ‘groeien’. Iets niet kunnen (of weten)
betekent niet dat je aan je plafond zit; het geeft alleen
aan dat je iets nog niet kan. Dat hoort bij het proces van
leren.
Het concept van Growth Mindset gebruiken we op de
Day a Weekschool om de kinderen inzicht te geven in
hun eigen denkproces. Hoogbegaafde kinderen zijn
gewend dat het presteren op school weinig inspanning
kost. Dat voedt alleen het perfectionisme, omdat het
leveren van perfecte (cognitieve) prestaties ook vaak
lukt zonder er erg hard voor te moeten werken. Het
ontwikkelen van een Growth Mindset betekent in de
praktijk dat iets moeilijk vinden een teken is van leren
(Figuur 2).
Er is reeds veel materiaal ontwikkeld om kinderen te laten oefenen met het concept van Growth Mindset. Op
de Day a Weekschool gebruikten we onder andere het
materiaal over Fixie en Growie (ontwikkeld door Floor
Raeijmaekers, Het Talentenlab). De kinderen maken
oefeningen uit het werkboek waarbij ze bijvoorbeeld
ontdekken waar de grenzen van hun comfortzone liggen, door een plek te visualiseren waar alles makkelijk is
en waar ze juist veel moeten durven. Deze oefeningen
worden klassikaal, in groepjes of als huiswerk gegeven.
Het werk wordt altijd in de groep besproken opdat de
kinderen beseffen dat meer kinderen deze gevoelens
van (faal)angst hebben.
Naast dit concreet materiaal verbeelden Day A Weekschool docenten de verschillende aspecten van mindset
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Figuur 1. Meerfactorenmodel Mönks
tijdens het werken. Leerkrachten vertellen openlijk
wanneer ze een fout maken en laten zien hoe je deze
kans kan gebruiken (Video 1). Fransca Hoetink, DWSleerkracht, benoemt dat het werk van het kind zich
bevindt in de bereidwilligheid om iets te doen ook als ze
weten dat ze het niet kunnen, omdat ze hebben geleerd
dat fouten maken bij het leren hoort.
Het feit dat een kind zijn gedrag kan aanpassen rondom
het perfectionisme kan grotere gevolgen hebben voor
de vorming van de capaciteit van een individu. We
bespreken expliciet met de kinderen dat je bijvoorbeeld
juist slimmer wordt door bepaalde risico’s te nemen.
Volgens de theorie van de neurale plasticiteit, worden
de neurale verbindingen beïnvloed door de input die ze
krijgen (Sitskoorn, 2006). Dit betekent dat gedrag mede
vormgeeft aan hoe de hersens werken en dat mensen,
tot op zekere hoogte, de mogelijkheid hebben om hun
hersens te vormen door keuzes te maken in gedrag.
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Video 1. Trailer Day a Week School
Juist hierom is het zo belangrijk om kinderen vanaf een
jonge leeftijd inzicht te geven in het perfectionisme, of
ander onbehulpzaam gedrag, en ze te helpen om het
gedrag zelf aan te passen.
Wisbordjes
Een andere concrete manier waarop we proberen om
kinderen te stimuleren buiten hun comfortzone te
treden is door het gebruik van uitwisbare leien. Door
de jaren hebben we geobserveerd dat zo’n simpele
ingreep aanzienlijk kan bijdragen aan de capaciteit van
een kind om fouten te durven maken. Ik geef twee
praktijkvoorbeelden hiervan.
Aan het begin van elke lesdag, maken de kinderen een
‘startactiviteit’. Dit is een complexe taal- of rekenpuzzel,
bedoeld om een flinke, cognitieve uitdaging te vormen.
We moedigen de kinderen aan om alle berekeningen en
ideeën op te schrijven op de ‘wisbordjes’, in plaats van
het inleveren op papier (Figuur 3). Voor kinderen die
neigen naar perfectionisme, geeft deze eenvoudige interventie meer ruimte om verschillende oplossingen uit
te proberen. Het feit dat ze niet geconfronteerd worden
met hun fouten geeft weer iets speels aan neerzetten
van berekeningen en ‘kladwerk’.
Nog een voorbeeld is het gebruik van wisborden tijdens
de beginfase van een onderzoek in de klas. Eerst wor-

den kinderen gevraagd om te observeren tijdens een
natuurkundig proefje. Daarna proberen ze te duiden
wat ze hebben gezien bij de proef door het op te schrijven op een ‘wisbord’. Omdat de kinderen niet het gevoel hebben ‘vast’ te zitten aan hun hypothese, durven
de meesten meer op te schrijven. Zo ervaren ze dat ze
soms meer goed hebben door het gewoon te proberen
en tegelijkertijd dat het niet erg is als ze het fout hebben want ze kunnen opnieuw beginnen, letterlijk, met
een schone lei.

Figuur 3. Wisbordjes
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Conclusie
Het perfectionisme is een bekend fenomeen bij hoogbegaafde leerlingen. De combinatie van kenmerkende
persoonlijkheidsfactoren en de omgeving kan het
perfectionisme veroorzaken of versterken. Daarentegen kunnen er aanpassingen gemaakt worden in de
omgeving die cognitief- en sociaal-emotionele groei
stimuleren.
De Day a Week School heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier van de
leerlingen te vergroten en de kinderen te leren leren.
Een grote factor in het bereiken van deze drie doelen
is het kind zijn ‘remmende’ perfectionisme onder controle te leren krijgen. Dit doen we door expliciete instructie en oefeningen te doen met het concept Growth
Mindset, de nadruk te leggen op het proces van denken
en leren, en door het inzetten van materialen die de
drempel verlagen tot het durven, zoals wisbordjes.
Ik heb in de praktijk gezien hoe hardnekkig perfectionisme kan zijn in het gedrag van hoogbegaafde kinderen. Ik heb ook gezien dat kinderen bewust maken van
cognitieve processen de mogelijkheid biedt om steeds
meer buiten hun comfortzone te treden.
Graag wisselen we onze ervaring en best practices uit
met anderen die werken met perfectionistische kinderen
binnen de context van het onderwijs. Alleen door samen
te werken met ouders, leraren, onderzoekers en specialisten kunnen we leerlingen alle kansen bieden om tot
hun ware capaciteit te komen.
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Perfectionisme

Drama of goede eigenschap?
Is perfectionisme een negatieve eigenschap? Of is het een streven, dat leidt tot topprestaties? Is perfectie mogelijk? Mag je iemand anders je wil opleggen? Hoe begeleid je een
nadelig perfectionist? In dit artikel vind je antwoorden op deze vragen.
AUTEUR: Bert van Dijk

Perfectionisme heeft geleid tot de bouw van de Eiffeltoren, dijken die ons beschermen tegen overstromingen en openhartoperaties. Het streven naar perfectie
leidt tot kunst die je raakt, ruimtereizen, elektrische
en zelfsturende auto’s. Het streven naar perfectie kan
leiden tot de meest onwaarschijnlijke en schitterende
creaties, zoals het Cirque du Soleil. Als je niet streeft
naar het allerbeste, kun je geen topprestaties leveren.
Ik ben dus een voorstander van perfectionisme. Maar
wees wel een nuttig perfectionist. Zoals Rachel.

Rachel is een uitstekende boekhouder. Ze ziet
mogelijkheden die anderen niet zien, ze helpt
haar klanten glashelder overzicht te houden

over hun uitgaven en inkomsten, ze steekt boven
al haar collega’s uit. Klanten komen het liefst
naar haar toe als ze er zelf niet meer uitkomen
en Rachel is nooit te beroerd daar tijd voor uit
te trekken. Ze heeft een uitgebreide, boeiende
orderportefeuille en het bedrijf waar ze werkt is
blij met haar, evenals haar klanten.
En Rachel zelf? Die heeft het over het algemeen
erg naar haar zin op haar werk.
Haar perfectionisme brengt haar veel werkplezier.

Noemen wij Rachel op grond van deze beschrijving
een perfectionist? Nee. We verstaan onder perfectionisten eerder treurige ploeteraars die nooit tevre-
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den zijn over hun eigen werk en dat van anderen.
Strebers die de lat veel te hoog leggen, aan stress
leiden en die overspannen raken. We noemen ze uitslovers, strebers. Niemand wil zo’n perfectionist zijn.

naar je eigen formaat, maar niet altijd en bij alles.
Helaas staat een aantal zaken zo’n leven vaak in de
weg. Zo ook bij Rachel.

Perfect
Perfect. Wat betekent dat eigenlijk? Foutloos. Iets
dat perfect is, is alleen maar goed. Een fout zit er
dus niet in. Ik heb mijn proefwerk perfect gemaakt.
Foutloos. Dat kan. Ik heb de perfecte auto. Foutloos.
Onwaarschijnlijk. Ik heb perfecte kinderen. Foutloos. Onmogelijk. Sommige prestaties zijn foutloos,
machines zelden, mensen nooit. Ieder mens maakt
fouten. Perfectionisten in die betekenis van het
woord bestaan dus niet.

Hoe blij het bedrijf ook is met Rachel, niet alles
is rozengeur en maneschijn. Haar collega’s vinden haar een bitch en hebben geklaagd bij haar
leidinggevende. Uit gesprekken met hem is naar
voren gekomen dat Rachel nogal eens uitvalt
tegen haar directe collega’s. Op zijn vraag waar
die uitbarstingen over gaan, blijft Rachel vaag.
“Ze doen maar wat,” zegt ze, “en daar kan ik
niet tegen.”
Omdat er niet echt duidelijkheid komt, stelt
haar leidinggevende voor dat ze met een coach
gaat praten. Hij wil dat haar houding verandert,
want de sfeer op de afdeling leidt eronder.
Rachel is bang en boos. Ze doet altijd zo haar
best om correct, hulpvaardig en slim te zijn en
ze is bang om door de mand te vallen. Maar ja,
haar collega’s gedragen zich soms ook zo dom,
ze doen maar wat, ze lopen de kantjes eraf, ze
presteren matig en zijn ongeduldig als ze hen
probeert duidelijk te maken hoe ze zaken beter
kunnen aanpakken. Dat maakt haar soms boos.
Ze weet niet hoe ze met deze gevoelens om
moet gaan en besluit om het advies van haar
leidinggevende te volgen en een afspraak te
maken met een coach.

Maar perfectionisme betekent ook super, fantastisch. Iets dat super is, wil je hebben, daar wil je
zoveel mogelijk tijd aan besteden. Iets dat je als
fantastisch ervaart stemt je positief, daar word je blij
van.
Ik heb geen enkele fout in mijn proefwerk. Super,
fantastisch. Dat wil ik altijd wel. Maar altijd zal het
me zeker niet lukken. Ik heb de perfecte auto. Super,
fantastisch. Maar niet als-ie het niet meer doet. Ik
heb perfecte kinderen. Super, fantastisch. Maar niet
als ze lopen te jengelen en zeuren.
Veel dingen en mensen zijn super, fantastisch, maar
niet altijd. Een foutloos proefwerk is eenmalig, elke
auto doet het wel eens niet en de kinderen zijn
soms vreselijk! Dat is de realiteit. Maar de realiteit is
niet altijd het uitgangspunt in ons denken. Denken
is soms juist irreëel. Het lijkt soms wel of iedereen
perfect moet zijn: succesvol, cool, altijd attent en
aanwezig. Maar zo is niemand de hele tijd. Niemand.
Streven naar perfectie kan ook leiden tot overdreven, onhaalbare eisen aan jezelf stellen. Maar wat
onhaalbaar is, daar moet je niet naar streven.
Selectief
Perfectionisme kun je daarom maar beter selectief
toepassen. Perfectionisme is dan: het beste uit jezelf
naar boven durven en kunnen laten komen. Leven
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Nuttig en nadelig
We kunnen onderscheid maken tussen nuttig en
nadelig perfectionisme. Rachel is een nuttige perfectionist als het om haar eigen werk gaat. Ze werkt
daarin op de top van haar kunnen. We zeggen ook
wel: haar interne perfectionisme is positief. Maar als
het om anderen gaat, is ze minder positief. Ze eist
van mensen dat ze volgens haar normen presteren.
Ze legt haar wil op aan haar collega’s. Haar externe
perfectionisme is negatief.
Een nuttige perfectionist toetst de kwaliteit van zijn
daden aan zijn eigen, oorspronkelijke maatstaven.
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Als je weet wat je belangrijk vindt en aan welke
eisen je maximaal wil voldoen, heb je een innerlijk
kompas dat je helpt uit nadelig perfectionisme te
blijven. Een nuttige perfectionist kan goed met kritiek omgaan. Hij heeft heldere doelen gesteld en
leeft daarnaar, maar verwacht dat niet automatisch
van anderen. Hij is daardoor nooit een speelbal van
zijn omgeving. Een nuttige perfectionist weet dat er
grenzen zijn aan zijn mogelijkheden en dat fouten
kunnen helpen die te verkennen en desgewenst op
te rekken.
Nadelige perfectionisten streven naar absolute
foutloosheid en willen voortdurend een superversie
van zichzelf laten zien. Verder accepteren ze niet
dat andere mensen anders naar zaken kijken dan
zijzelf. Vanuit deze negatieve overtuigingen stellen
ze onmogelijke eisen aan zichzelf en aan anderen.
Overtuigingen zijn producten van het denken. Door
nieuwe denkframes te ontwikkelen, kun je negatieve
gedachtestructuren beïnvloeden.
Denkframes
Denkframes zijn miniparadigma’s. Een paradigma in
de brede zin des woords is een bij een heel volk – of
zelfs de hele wereld – gangbaar mensbeeld. Brengt
iemand zo’n paradigma aan het wankelen, dan kan
hij rekenen op heel veel weerstand. Alle kennis en
meningsvorming is immers gebaseerd op een uitgangspunt dat niet blijkt te kloppen. Bekende voorbeelden zijn het nieuwe paradigma van Copernicus
in de zestiende eeuw. Copernicus beschouwde de
zon als het middelpunt van ons zonnestelsel, terwijl
tot dan toe de aarde als het centrum werd gezien.
Een ander voorbeeld is het wereldbeeld van Rudolf
Steiner. Zijn antroposofie zet bijna alle disciplines in
een heel ander daglicht, zoals de geneeskunde, het
onderwijs, de landbouw.
Een paradigmawisseling (of -shift) keert het denken
van alle wetenschappen ondersteboven.
Ook op individueel niveau kan zo’n wisseling van
inzicht veel teweegbrengen. Als iemand zo’n verandering in zijn denken doormaakt, gaat hij alles door

een andere bril (denkframe) bekijken. Ook dat roept
veel weerstand op, maar dan een innerlijke. Iedereen kent wel de discrepantie tussen gedrag willen
veranderen en het ook daadwerkelijk doen.
In dit artikel behandel ik vier denkframes: 1. het
rode (denkmoeras), 2. het blauwe (denken over je
denken), 3. het groene (denken in mogelijkheden),
en 4. het regenboogkleurige (samen denken).
1. Het rode frame
Overtuigingen zijn gestolde gedachten. Oorspronkelijk hadden ze een functie. Misschien heeft een
nadelig perfectionist in vroege kinderjaren gedacht
dat hij heel dom was als hij fouten maakte. Hij had
misschien een hoogbegaafd zusje, of een vader die
boos werd als hij ook maar iets fout deed. Wie ervan overtuigd is dat fouten maken dom is, gaat zich
ellendig voelen bij het krijgen van kritiek. Hij gaat er
dan alles aan doen om het maken van fouten – en
dus het krijgen van kritiek – te voorkomen.
Negatieve overtuigingen leiden tot negatieve gevoelens, die weer leiden tot negatief gedrag. Die cyclus
kan echter doorbroken worden.
Om te beginnen moet een nadelig perfectionist zijn
overtuigingen goed leren kennen. Ze zijn weggezakt
in een rood ‘moeras’, het is zaak ze daaruit naar
boven te halen, want rood denken leidt onherroepelijk tot problemen: negatieve overtuigingen leiden
namelijk tot een negatieve houding. Je wordt daar
ongelukkig van en je lichaam kan het niet volhouden. Bovendien pikken anderen die egocentrische
houding niet. Een perfectionist raakt zodoende
overspannen of depressief, of allebei, en krijgt problemen met zijn omgeving.
Overtuigingen zijn hardnekkig. Je kunt ze niet zomaar even opzijzetten. Begin daarom om ze in kaart
te brengen met het blauwe denkframe.
2. Het blauwe frame
Eerst help je een perfectionist door samen met
hem naar zijn rode denkframe te kijken, totdat hij
de structuur ervan herkent. Je leert hem in te zien
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dat overtuigingen horen tot het domein van de
gedachten. Een gedachte is iets dat je, soms al je
hele leven, hebt gedacht. Een gedachte stamt uit
het verleden. Omdat een overtuiging een gestolde
gedachte is, kun je hem alleen via het denken
losmaken. Denken doe je in het hier en nu, in de
tegenwoordige tijd. Pas dan kan hij besluiten om zijn
denken ter discussie te stellen en te accepteren dat
hij denkt zoals hij denkt.
Vervolgens laat je hem inzien dat het niet erg is dat
hij het denkt, maar dat hij moet stoppen er automatisch in te geloven. Een perfectionist help je niet
door zijn denken te veroordelen, maar juist door het
te accepteren. Hij doet immers niets verkeerd. Je
helpt hem door hem te leren zijn denken niet te zien
als de waarheid. Zodoende wordt hij nieuwsgierig
naar nieuwe mogelijkheden. Daarna schakel je over
naar het groene denkframe.
3. Het groene frame
Als je een overtuiging, een gestolde gedachtestructuur hebt blootgelegd, betekent dat, dat iemand zich
ervan bewust wordt dat hij geloofde in een oude
gedachte en kan hij vervolgens hier en nu besluiten om die gedachte los te laten en anders te gaan
denken. Een nieuwe overtuiging zou bijvoorbeeld
kunnen zijn dat fouten maken een onvermijdelijke
eigenschap is van ieder mens. Laat hem kijken naar
mensen die hij erg bewondert. Maken die nooit
fouten? Het helpt om erover te schrijven, praten en
vooral echt diepgaand te begrijpen waarom de oude
geachte niet langer houdbaar is.
Met een verandering in zijn denken verandert ook
zijn gevoel. Hij wordt bijvoorbeeld langzaamaan
minder bang voor kritiek. Ten slotte kan hij zichzelf
trainen door op beperkte schaal bewust fouten
te maken. Hij ervaart dan aan den lijve dat fouten
maken menselijk, onvermijdelijk en helemaal niet
zo erg is. Van daaruit help je hem te kijken naar het
effect van zijn denken door middel van het regenboogframe.
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4. Het regenboogframe
Niemand leeft in een isolement. Denken is op zich
een individuele aangelegenheid. Maar het effect
ervan niet. Het is daarom belangrijk om het individuele denken te relateren aan het effect op anderen.
Als een nadelig perfectionist door zijn denken te
hoge eisen stelt aan zijn omgeving, heeft zijn manier
van denken een nadelig effect. Als je hem helpt in
te zien dat zijn denken directe gevolgen heeft voor
zijn omgeving, maak je het hem makkelijker om te
besluiten zijn denken te beïnvloeden. Hij helpt er
immers niet alleen zichzelf, maar ook anderen in zijn
omgeving mee.
Het regenboogframe is gericht op het in verbinding
brengen van je eigen denken met de gevolgen ervan
voor anderen, bijvoorbeeld in het team waarin je
werkt of het gezin waarin je leeft.
Diepte en breedte
Wat je met behulp van denkframes doet, is iemand
helpen een weg te bereiden naar helder denken,
in plaats van dat hij zich laat laten leiden door negatieve overtuigingen. Door daarbij aandacht te
hebben voor de verandering die dat teweegbrengt
in zijn gevoelsleven, wordt hij als gevolg daarvan
daadkrachtiger.
Nadelige perfectionisme verandert dan in een heel
nuttige eigenschap.

Rachel werkt met haar coach een paar maanden aan haar houding ten opzichte van haar
collega’s. Tijdens die periode verandert ze langzaam maar zeker. Uiteindelijk heeft ze geleerd
om de nuttige kanten van haar perfectionisme
te koesteren en de nadelige kanten overboord
te zetten.
Haar coach heeft haar geholpen nieuwe denkframes te ontwikkelen. Zo heeft ze leren accepteren dat andere mensen andere eisen stellen
en dat dat goed is. Zij dragen op hun eigen
manier bij aan de successen van het bedrijf.
Daar hoeft zij niet over te oordelen en ze hoeft
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er ook niets aan te veranderen. Dat is ook niet
haar verantwoordelijkheid. Ze heeft leren inzien
dat ze anderen erkenning kan geven voor hun
werk en dat ze daarmee ook veel meer erkenning krijgt van anderen. Ze ziet nu ook in dat
ze negatieve overtuigingen kan ombuigen naar
positieve. Dat vindt ze niet makkelijk, maar het
gaat haar wel steeds beter af.

Maar we zijn er nog niet. Er is in de ontwikkeling van
nadelig perfectionisme naar nuttig perfectionisme
nog een belangrijke stap te nemen. Van werken in
de diepte met gebruikmaking van denkframes, moet
nog een beweging worden gemaakt in de breedte.
Rachel heeft nu zicht op nieuwe mogelijkheden in
haar werk. Maar haar perfectionistisch manier van
denken neemt ze natuurlijk ook mee naar andere
situaties.

Rachel komt door het werken aan haar overtuigingen tot nog meer perfectionistische ideeën
die haar leven beheersen.
Zij wil net zo’n perfecte moeder, geweldige
kok, gezellige vriendin, supergastvrouw en
ideale echtgenote zijn als al haar Facebookvriendinnen. Helder denken laat haar inzien dat
dit allemaal bij elkaar niet mogelijk is en dat ze
daarom kribbig en snauwerig op haar omgeving
reageert. Ze leert dat al die perfectie een illusie
is en dat ze met goede keuzes haar leven ook
heel leuk te maken.

Perfectionisme is een fijne eigenschap, mits je hem
zowel in de diepte als in de breedte leert beheersen.
Goede eigenschappen hebben immers de neiging
door te schieten in een teveel van het goede.
Wie zijn goede eigenschappen optimaal benut en
voor het overige genoegen neemt met ‘goed is goed
genoeg’, haalt het beste uit zichzelf en is daarmee
perfect op zijn eigen, unieke manier.

Bert van Dijk
Bert van Dijk is trainer, opleider en schrijver. Met zijn dochter Anna schreef hij De Mythe van
Perfectionisme: Over nut en nadeel van perfectionistisch gedrag. In dat boek worden veel
termen uit dit artikel uitgebreid behandeld. Zijn laatste boek, Begin bij jezelf, gaat over het
ontwikkelen van nieuwe denkframes. www.perfectionisme.nl
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perfectionisme leraar
in het vak van
Tri-Energetica kun je zien als een nog
kleine stroming binnen de positieve
psychologie. Het biedt niet alleen houvast voor coach of counsellor in begeleiding van cliënten, maar ook aan
ieder ander die zijn eigen welbevinden
in het dagelijks leven en werk wil vergroten, en dat van zijn naasten. Die
omgeving kan bijvoorbeeld een school
zijn. Veel docenten zijn mensen met
toewijding die graag een stap harder
lopen om hun doelgroep het beste te
bieden; een van de mogelijke oorzaken van perfectionisme.
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In mijn werkende leven ben ik niet alleen professioneel begeleider, maar ook als leraar werkzaam
op een middelbare school. Ik geef daar biologie en
coach tevens collega’s in het vak van lesgeven met
alles wat zij daarin tegenkomen. En dat is veel. Leraar zijn is vaak dankbaar werk, maar de leerlingen
confronteren je niet zelden met je eigen beperkingen en valkuilen. Vier op de vijf docenten in het
voortgezet onderwijs ervaren een hoge werkdruk
(Poortvliet, 2018).

Sinterklaasgeschenk
In de hoedanigheid van collega assisteerde ik
mijn collega-docent Vivian bij de sinterklaasviering van haar mentorklas. Het was mij bekend
dat zij op de rand van overspannenheid zat en
op 4 december kreeg ik het verzoek van haar
teamleider of ik haar kon bijstaan tijdens de
ochtend van de surprises. Omdat ik geen andere verplichtingen had, mailde ik haar meteen
dat ik aanwezig zou zijn. Al snel kreeg ik een
mail retour met de plaats van de viering, het
programma en de mededeling dat Sint mij niet
zou vergeten. Let wel, het was al 4 december.
De volgende dag hadden de leerlingen voor
elkaar surprises gemaakt en had Vivian voor
mij een tijdschrift gekocht met een bijpassend
sinterklaasgedicht. En dat gedicht was geen half
werk. Ik was lichtelijk overrompeld door de generositeit en zorgvuldigheid, bedankte Sint heel
hartelijk, maar zei er ook bij dat dat natuurlijk
niet nodig was geweest. Niet lang daarna bleek
dat Vivian voor enige tijd uit de roulatie zou
zijn, zoals dat dan heet.

Wij werken op school in een team van zes coaches.
Iedere nieuwe collega krijgt gedurende twee jaar
coaching aangeboden, en iedere collega die ergens
tegenaan loopt tijdens het werk kan coaching

aanvragen. Wij zien het als een van onze taken om
aan het managementteam terug te koppelen wat
wij als coaches signaleren in de school. Zo baart
werkdruk ons zorgen. Ook vragen wij ons af hoe wij
als coaches een rol kunnen spelen in het voorkomen
van ziekteverzuim.
Tri-Energetica (TE) kan daar op verschillende manieren houvast in bieden. Hoe kijkt TE naar perfectionisme? Welke middelen biedt het in het dagelijks
contact en de begeleiding in het bijzonder? Maar
eerst, wat is TE eigenlijk?
Tri-Energetica
Tri-Energetica (TE) benadert de menselijke natuur
vanuit respect voor de waardigheid van het eigen
zelf en dat van de ander. Het is holistisch en pragmatisch. Het richt zich meer op het proces en de
betrekking, dan op de inhoud. TE leert ons: “Weet
wat je nodig hebt, zeg wat je wilt, en wees helder in
je intenties. Wees flexibel, compassievol en nieuwsgierig.” De methode omvat een rijk areaal van (deels
uit andere stromingen geleende) interventies op
gebied van het lichaam, de persoonlijkheid (denken
en emoties) en de geest (spirit). De intentie van
TE is het vervullen van behoeften (needs), vereenvoudigen van wensen (wants) en verhelderen van
intenties. De nadruk op proces in plaats van op
inhoud, maakt TE toepasbaar in een breed spectrum
van contexten; van zakenwereld tot zorg, van creatieve industrie tot onderwijs. En vanzelfsprekend in
coaching, counselling en training. Het is ontwikkeld
door Rickie Moore, PhD in samenwerking met Henry
Marshall, PhD tijdens therapeutisch werk met cliënten, en tijdens de trainingen en groepen die zij leidden voor persoonlijk werk gedurende zo’n 30 jaar.
Needs
Als we teruggaan naar mijn collega, dan is de eerste
vraag die TE stelt: wat heeft Vivian nodig? Diagnostisch gezien lijkt zij te handelen vanuit een behoefte
aan controle. Ze werkt hard om zaken in orde te
maken, zelfs nadat ze gevraagd heeft om steun en
die ook krijgt. Vanuit TE bekeken heeft zij flexibiliteit
nodig. Maar hoe ontwikkel je dat? Er zal immers een
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goede reden zijn dat zij tot perfectionistisch gedrag
is gekomen. Nieuwsgierigheid biedt haar de mogelijkheid om op een andere manier naar haar situatie
te kijken en de stappen te onderzoeken die haar in
balans kunnen brengen.

50

Mogelijk is het voor Vivian behulpzaam om contact
te hebben met iemand die met compassie kan
invoelen wat er bij haar gaande is. Zelf zou ik het
fijn gevonden hebben als iemand op een passend
moment iets
gezegd zou hebben
als: “Ik ben bezorgd
omdat het lijkt
alsof je heel hard je
best doet om zaken
perfect in orde te
krijgen, zelfs wanneer je me vraagt
om je te steunen
met je klas. Ik wil je echt helpen. Wat heb je nodig?”
De intentie achter deze opening is het beginnen
van een dialoog vanuit wederzijds respect en met
behoud van de waardigheid van de leraar. Met het
benadrukken van waardigheid wil TE de neiging tot
diagnosticeren voorkomen, oftewel het reduceren
van de ander tot iemand ‘waar iets mee is’, met
een probleem dat aangepakt moet worden (al is
het ‘voor haar eigen bestwil’). Dit biedt een veilige
ruimte voor een diepgaander contact en betrokkenheid tussen twee individuen. Het vereist dus een
bewuste actie vanuit werkelijke interesse; iets wat
duidelijk verder gaat dan een opmerking als ‘dat had
toch niet gehoeven’.

de behoefte aan controle in te vullen, leidt dat al
snel tot problemen.
Wants
Een tweede aandachtpunt is het onderscheid tussen behoeften en wensen (needs and wants). De
behoefte aan een zeker gevoel van controle over
je eigen leven is niet meer dan normaal. Perfect
willen zijn is een strategie om dergelijke controle te
verkrijgen; het is echter geen behoefte. Waar een
behoefte een zekere
noodzakelijkheid
van vervulling in zich
draagt, is dat heel
anders met wensen
en iets willen. Van
niet krijgen wat
je wilt gaat nooit
iemand dood; niet
vervulde behoeften
daarentegen kunnen wel degelijk ernstig zijn. In dit
geval is misschien een andere strategie om controle
te verkrijgen effectiever. In onze veranderlijke wereld waarin zo veel van ons gevraagd wordt, bereik
je vaak meer met wendbaarheid en flexibiliteit.

De essentie van de
TE-benadering is het
meebewegen met de
energie van de cliënt
zodat bewustzijn volgt

Wanneer het komt tot een begeleidingstraject, staan
de TE-begeleider verschillende aandachtspunten
of interventiemogelijkheden ter beschikking. Een
eerste ingang zijn de behoeften. Vraag de cliënt:
wat heb je nodig? Onder stress komen veel mensen
vast te zitten in gedrag dat beoogt hun behoeften te
bevredigen, maar dat niet zelden averechts werkt.
Wanneer het erom gaat tot een gevoel van zekerheid te komen, en ‘perfectie’ de enige manier is om
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Spirit
Een derde wijze van benadering is het onderzoeken
hoe nieuwsgierigheid kan helpen bij het accepteren
en omarmen van het onbekende en imperfecte.
Hoe meer nieuwsgierigheid we kunnen omarmen,
hoe meer we een bepaalde mate van ongemak
kunnen tolereren dat inherent is aan het feit dat we
nu eenmaal niet alles kunnen weten en beheersen
in het leven. De begeleider kan de leraar aanmoedigen de ‘perfectie van de imperfectie’ te onderzoeken. Dit fenomeen is prachtig verwoord in het
Japanse gezegde ‘wabi-sabi’, dat zoveel betekent als
gebrekkige schoonheid, dus imperfect, vergankelijk
en incompleet. Het concept is afgeleid van boeddhistische leringen en sterk pragmatisch van aard. Is
grootmoeder minder mooi door haar diepe rimpels,
of vertelt haar gerimpelde gezicht een prachtig
verhaal?
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De verwijzing naar oosterse filosofie biedt ook de
mogelijkheid om te informeren naar het spirituele
en filosofische wereldbeeld van de coachee. Het
maakt niet uit welke stroming het precies is die
betekenis heeft voor de cliënt. Mogelijkerwijs is het
geen enkele en is de cliënt daarmee overgeleverd
aan de onzekerheid van de 21e eeuw. Fundamenteel
aan de benadering van TE is zingeving en betekenis.
TE zoekt een diepere dimensie in het contact tussen
begeleider en leraar, die voorbijgaat aan de actuele
situatie van het fysieke lichaam en voorbij de rollen
en regels die de persoonlijkheid in de greep houden.
TE stelt de basale vraag – we hebben een lichaam,
we hebben een persoonlijkheid: is er nog iets meer
dan dat?
De intentie van een TE-begeleidingstraject is de leraar te helpen focussen op haar kracht en kwaliteit.
Door de aandacht te richten op betekenisvolle en
richtinggevende ervaringen in het verleden, op datgene waarin de cliënt vertrouwen heeft en waarin zij
gelooft, kan zij nieuwe mogelijkheden leren herkennen en het vastgeroeste gedragspatroon veranderen. TE neemt het systeem van overtuigingen van de
cliënt mee in het proces van ontwikkeling. Hoewel
de TE-begeleider belemmerende overtuigingen die
een bepaalde mate van lijden veroorzaken, helpt
bevragen en onderzoeken, stelt hij zich niet tot taak
om een geloofssysteem aan te leren. In essentie is
het de intentie van TE om de bronnen aan te boren
die de cliënt kunnen helpen door de donkere tijden
van de ziel te geraken. Die kwaliteiten, overtuigingen en ervaringen waarover een cliënt al beschikt,
kunnen een taal bieden die we met respect kunnen
aanwenden om diens diepste bronnen aan te boren.
Vivian
De nieuwe impulsen die een cliënt gaandeweg
de begeleiding ontdekt, kun je als hulpverlener
bekrachtigen door expliciet permissie te geven om
afstand te nemen van het oude. In geval van de perfectionistische Vivian kan het bevrijdend werken als
de begeleider haar expliciet stimuleert om hardop
‘fuck it!’ te zeggen. ‘Fuck it’ tegen alle regeltjes

van wat hoort en moet. ‘Fuck it’ tegen alles wat de
behoefte aan perfectie voedt. Het hardop ‘fuck it’
schreeuwen tegen alles wat aanzet tot perfectie is
de eerste stap. De tweede stap is het verhelderen
welke de boodschappen zijn die in het denkpatroon
vastliggen en die de stress en de spanning veroorzaken.
De essentie van de TE-benadering is het meebewegen met de energie van de cliënt zodat bewustzijn
volgt. Zoek de spanning op en vergroot hem uit. Laat
Vivian deze ten diepste ervaren, waarmee steeds
meer in bewustzijn kan komen wat de patronen zijn
die het gedrag – vaak grotendeels onbewust – sturen. Vervolgens kan zij de spanning met meer gemak
loslaten, ontladen of ‘releasen’. Moedig authentieke
expressie aan om pas daarna te nuanceren en te
verwerken wat tot expressie is gebracht. Dit bewegen, uitdrukken, ontladen, voelen wat er speelt in
het lichaam, is een essentieel onderdeel van TE.
Om het loslaten van het perfectionisme te verankeren, kan de begeleider Vivian aanmoedigen om
uitdrukking te geven aan een wabi-sabi manier van
doen. Dit kan worden toegepast en geoefend in
specifieke situaties die zij als uitdagend ervaart. Zo
kan zij een situatie uitspelen waarin zij eerst vanuit
haar perfectie handelt en de fysieke spanning en
emotionele lading opvoert, om daarna dezelfde
situatie te oefenen op een perfect imperfecte wijze,
waarbij zij de ontspanning en vrijheid overdrijft. De
intentie is om haar te ondersteunen in een gevoel
van perfect zijn zoals je bent en daar ook uiting aan
te geven. Het kan helpen met haar een anker te
vinden met een passende zinsnede: ‘Ik ben goed
zoals ik ben’, ‘Goed is al perfect genoeg’, of: ‘Ik mag
trouw zijn aan mijzelf’, of wat er ook kloppend voelt
voor Vivian. Belangrijk is om haar dat ook hardop te
laten uitspreken en invoelen, en te laten landen en
binnenkomen in houding en gebaar.
Tot slot
Kort samengevat, vanuit een TE-perspectief zijn
compassievolle verbinding, flexibiliteit en nieuws-
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gierigheid het tegengif tegen perfectionisme. De
mentaal-emotionele overbelasting van ongezond
perfectionisme is onhoudbaar met niet zelden burnout als gevolg. Het betrekken van fysieke en spirituele middelen geeft plezier en ademruimte en helpt
de cliënt bij het vinden van nieuwe mogelijkheden.

Referentie
•
Poortvliet, J. (2018, maart 26). Werkdruk
onderbelicht in onderzoek voortgezet onderwijs. Opgehaald van AOb: https://www.aob.nl/
nieuws/werkdruk-onderbelicht-in-onderzoekvoortgezet-onderwijs/

Sander van Hesteren & Henry Marshall
Drs. Sander van Hesteren is bestuurslid van het Tri-Energetica Instituut. Hij is zelfstandig coach,
counsellor, supervisor en trainer vanuit zijn bedrijf HorusConsult, en werkt onder meer als
trainer in de opleiding Master Coach van het Europees Instituut. Daarnaast is hij werkzaam op
het Rudolf Steiner College als coach en docent biologie. www.tri-energetics.com en
www.horusconsult.nl
Henry Marshall, PhD is Co-Founder and President of the Tri-Energetics Institute, a TE Master
Trainer, and a Registered Psychologist with NIP (NL) and Texas State Board of Examiners (US).
Henry is a Western-trained clinical psychologist, a seasoned therapist, counsellor, and coach. He
is wise in the ways of Eastern mantras and a really fun guy. www.inpeacenet.com
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Breed maatschappelijk fenomeen benaderd
vanuit oud psychologisch model

Perfectionisme
is van ons allemaal
Elke mens is anders, fundamenteel anders, en toch is er iets dat we vanaf de geboorte
met elkaar gemeen hebben. Nog geen perfectionisme, dat komt doorgaans wat later, in
de kindertijd. Wat ons bindt lijkt op een existentiële voorwaarde die we onszelf opleggen. Dit gebeurt onbewust, waardoor de voorwaarde ons gedrag gaat bepalen, als onze
automatische piloot. Tot op zekere hoogte is dit gezond, maar onder druk van de omgeving en de huidige ratrace belanden we steeds vaker dan ons lief is op een soms heel
ongezond niveau. Om het tij te keren is er bewustzijn nodig.
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“Ze staat zelf niet graag op foto’s,” laat Inge optekenen in de krant. Niettemin poseert ze een beetje
fier toch wel met haar 21-jarige dochter tijdens hun
bezoek aan AntwerpPhoto. “Niet omdat ik verlegen
ben,” verduidelijkt ze, “maar omdat ik zo kritisch
ben voor mezelf. Ik ben zelden helemaal content
en het betert niet met ouder worden.” Inge is 50,
gescheiden en moeder van Laura, die psychologie
studeert. Twee generaties, X en Z, kijken arm in arm
in de lens.
Kritisch voor jezelf
Tevreden zijn met wie je bent. Ik hoor het wel vaker
van cliënten die hun levensmotto formuleren. Je zou
verwachten dat een mens mettertijd milder wordt,
tegenover zichzelf maar ook tegenover anderen. Dat
je meer gaat relativeren. Het betert kennelijk niet
met ouder worden, integendeel. Er zijn ook steeds
meer mensen die malcontent door het leven gaan.
Alle cijfers wijzen in die richting, bij jong en oud.
Meer en meer mensen zien de afstand tussen hun
dagelijkse realiteit en hun ideaalbeeld groter en groter worden. Deze kloof zorgt voor gespannenheid,
frustratie en onrust. De manier waarop iemand naar
zichzelf in de spiegel kijkt, is een teken aan de wand.
Samen met Inge zijn er velen die denken: wat ik zie
maakt me niet blij. Wat ik zie is niet oké. Ik ben niet
goed genoeg, zie je wel! Er is nog werk aan, elke dag
opnieuw, en dan zal het ooit, ooit misschien, wel
eens oké zijn. Die gedachtestroom. Herkenbaar?
Wel, deze belemmerende gedachten zijn gebaseerd
op een existentiële vergissing.
Iedereen is in wezen oké zoals hij is. Alleen blijken
de meeste mensen daar zelf niet zo van overtuigd,
integendeel: nogal wat mensen vinden zichzelf
helemaal niet oké. Ze vinden dat ze voortdurend
moeten bewijzen dat ze wel oké zijn. Het lijkt alsof
de moderne mens zichzelf een levensnoodzakelijke
voorwaarde oplegt, en denkt: als ik die voorwaarde

PsychoSociaal Digitaal

|

waarmaak, dan komt het alsnog goed, dan zal ik
eindelijk oké zijn. Of, weet je wat, zeg me gewoon
dat ik oké ben! Vandaar de voortdurende zucht
naar zelfbevestiging. Hoe groter dit verlangen naar
affirmatie, hoe groter ook de druk en de stress. Deze
zelfopgelegde stress is fnuikend voor het echte leven
en mondt vaak uit in iets dat heel ongezond is.
Beschavingsziekte
Wat maakt dat zoveel mensen niet zo mild zijn voor
zichzelf? Op zoek naar een verklaring ben ik me gaan
verdiepen in een oud psychologisch model, het enneagram. Ik vind er veel ‘oude kennis’ in terug. Niets
is zo fascinerend als deze oude kennis vervolgens te
koppelen aan een fenomeen dat inherent is aan de
huidige maatschappij waarin de westerse mens zichzelf continu voorbijloopt. Dit nadelig of ongezond
perfectionisme wordt stilaan de pest van deze tijd
want het ligt aan de basis van een andere beschavingsziekte, burn-out.
Eerder dan de verschillen te benadrukken, ben ik
geneigd om te zoeken naar de gelijkenissen tussen
ons allemaal. Wat bindt ons, wat hebben we met
elkaar gemeen? Is er niet iets universeels dat kan
verklaren waarom we in de problemen geraken? Bij
nader inzien gaat het om heel fundamentele dingen,
eigenschappen en drijfveren.
Ogen als spiegels
In haar boek Het drama van het begaafde kind
heeft Alice Miller (1923-2010) het onder meer over
de basale kinderlijke behoeften: “Elk kind heeft de
gerechtvaardigde behoefte om door zijn moeder gezien, begrepen, serieus genomen en gerespecteerd
te worden. Het moet in de eerste weken en maanden kunnen beschikken over de moeder, het moet
haar kunnen gebruiken, door haar weerspiegeld
worden.” Ter verduidelijking roept Miller een beeld
op van de Engelse kinderarts Winnicott (1896-1971):
“De moeder kijkt de baby aan die ze in haar armen
houdt, de baby kijkt in het gezicht van zijn moeder
en vindt zichzelf daarin terug, mits de moeder inderdaad het kleine, unieke, hulpeloze wezentje aankijkt,
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en niet haar eigen verwachtingen, angsten, plannen
die ze voor het kind smeedt, op het kind projecteert.
In dat laatste geval ziet het kind in het gezicht van
zijn moeder niet zichzelf, maar zijn moeder die in
nood verkeert. Zelf wordt het niet weerspiegeld, en
het zal zijn hele leven tevergeefs naar zo’n spiegel
zoeken.” Of dit zoeken altijd ‘tevergeefs’ is, valt te
betwijfelen. Met de nodige zelfreflectie en zelfkennis kun je wel degelijk het een en ander reconstrueren.
Ik blijf het een mooi beeld vinden, en heel toepasselijk, gezien de levensloop van vele cliënten, maar
het venijn zit natuurlijk in de staart: het zoeken naar
het eigen spiegelbeeld. Wat de praktijk me leert, is
dat wie als kind zichzelf niet heeft gezien in de ogen
van de moeder, dit levenslang als een soort fixatie
zal meedragen. Het verklaart waarom nogal wat
mensen (onbewust) naar dat spiegelbeeld blijven
zoeken, op die manier onbewust zelfbevestiging
vragen.
Volwassen
Uit de ontwikkelingspsychologie weten we bovendien dat de weg naar een volwassen en onafhankelijk leven begint bij het loskomen van de moeder;

eerst letterlijk daarna figuurlijk, waarbij je – als het
goed is – kunt rekenen op de ondersteuning van de
andere partner, doorgaans de vader. In de praktijk
merken we dat sommige moeders deze volwassenwording (ongewild) bemoeilijken en/of dat de vader
de grote afwezige blijkt. Deze problematiek komt
geregeld terug in de levensverhalen die cliënten
later opdissen.
“Het begint door de wijze waarop je de verwijdering
van je moeder hebt weergegeven aan jezelf”, schrijft
Willem Jan van de Wetering in De Enneagramcode.
“Tot ongeveer de zesde maand van je leven lijkt het
alsof je moeder er altijd is. Je doet als baby je ogen
open en je voelt je moeder. Nog mooier, je denkt dat
je een deel van je moeder bent. Opeens ontdek je
dat er een wereld buiten je moeder om is. Je weet:
ik ben niet mijn moeder. Je ontdekt dat de moeder
er niet is. Je opent je ogen, begint te huilen en er
komt niemand. Dat is de eerste diepe emotie die
ontstaat. Op dat moment creëert ieder kind een
negatieve geloofsovertuiging (…).”
Ik ben oké als…
Van nature is iedereen oké. Dit is het gezonde niveau in elk enneagramtype. Edoch! Het grote aantal

Wat de praktijk me
leert, is dat wie als
kind zichzelf niet heeft
gezien in de ogen van de
moeder, dit levenslang
als een soort fixatie
zal meedragen
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mensen dat vroeg of laat in de problemen komt,
burn-out raakt en aangeeft zichzelf ‘niet oké’ te vinden, wijst erop dat er meer aan de hand is. Uit het
enneagram blijkt onder meer dat elk type onbewust
een voorwaarde koppelt aan het oké-zijn. Van 1 tot
9 denkt: ik ben oké… als… Wat na dat ‘als’ komt, lijkt
iets te zijn dat als het ware bij het DNA hoort. Het is
in elk geval iets dat vanuit het onderbewuste komt,
en dus heel sterk is.
Bij elk van die zelfopgelegde voorwaarden zien we
dat het vrij ‘makkelijk’ is om er compleet in door te
schieten. Bijvoorbeeld: als je van jezelf vindt dat je
pas oké bent als mens als je alles juist doet en nooit
een foutje maakt, dan is het leven een hel. Dit is

precies wat er gebeurt als een type, om het even
welk type, naar het ongezonde niveau opschuift:
het leven wordt een hel. Je weet niet meer wat je
overkomt. Ofwel kruip je in de slachtofferrol, ofwel
doe je er iets aan.
Zeg me dat ik oké ben (Hendrickx, 2016); zeg het mij
want ik kan het zelf niet. Ik kan het zelfs niet geloven
dat ik oké zou zijn. Ik moet dat toch bewijzen! Zo is
het mij altijd gezegd, thuis, op school, op het werk…
Dit is uiteraard een kapitale vergissing. Als er geen
bewustwording op gang komt, zal de vergissing zelfs
je hele leven richting geven. Je hoeft helemaal niet
te bewijzen dat je oké bent. Als je dat toch doet,
wijst dit erop dat je van alles wegduwt, deep down
in het onderbewuste. Het probleem is dat alles wat

Enneagram
Het enneagram is een oud psychologisch model dat onderscheid
maakt tussen negen verschillende persoonlijkheidstypes. Het is
een dynamisch model dat je dieperliggende drijfveren en onbewuste motivatie voor je gedrag blootlegt. Alleen al door je type
te kennen kom je veel over jezelf te weten; veel dat je voordien
totaal niet wist of niet wilde weten. Deze zelfkennis helpt je ook
om anderen beter te begrijpen en om hen te accepteren in hun
anders-zijn. Je wordt je met andere woorden bewust van de bril
die op je neus staat. Je gaat beseffen dat deze bril je kijk op het
leven tot dusver heeft bepaald.
Kennis van het enneagram zorgt ervoor dat je de eigen bril afzet.
Je bekijkt je bril, leert ‘m kennen en je ontdekt dat dit slechts een
van de negen brillen is. Met andere woorden, je gaat je eigen kijk op de dingen en het leven relativeren.
De anderen hebben een andere visie, die evenwaardig is. Zelfkennis leidt tot zelfrelativering. Zelfkennis
is de sleutel tot geluk.
De geometrische figuur met de negen types ziet er op het eerste gezicht vrij simpel uit, maar schijn bedriegt. Het model heeft meerdere dimensies. Het is horizontaal (1, 2, 3…), verticaal (elk type heeft vele
niveaus, van heel gezond tot erg ongezond) en diagonaal (energieën en krachtlijnen verbinden de types
onderling). Van de Wetering onderscheidt ook negen lagen in het enneagram oftewel negen enneagrammen, waarvan de karaktertypologie slechts de onderste laag is. Iedereen behoort tot een van de
negen types. Binnen je eigen type kun je groeien en evolueren. Er zijn drie centra of triaden van telkens
drie types, wat maakt dat we spreken over buik- of instincttypes (8, 9 en 1), hart- of gevoelstypes (2, 3
en 4) en hoofd- of denktypes (5, 6 en 7). Let erop dat de kernen van de triaden in een driehoek (9-6-3)
met elkaar verbonden zijn.

PsychoSociaal Digitaal

|

december 2018

|

nummer 2

je onder water probeert te duwen, steeds groter
wordt en meer en meer stress veroorzaakt. Dit
wordt zichtbaar in je gedrag. Je gedrag maskeert hoe
je onbewust over jezelf denkt.
Onbewuste overtuiging
Het zijn onze onbewuste overtuigingen die van
onderuit druk uitoefenen, vanuit onze schaduwkant
(zie Het Schaduweffect, Deepak Chopra, Debbie
Ford, Marianne Williamson). De kernovertuiging lijkt
inherent aan het enneagramtype. De overtuiging
zal wellicht het perspectief tijdens het opgroeien
vernauwen, waardoor een soort tunnelvisie ontstaat. De ervaringen worden aldus geïnterpreteerd,
waardoor de overtuiging gaandeweg sterker wordt.
Hoe meer de onbewuste kernovertuiging onderweg
wordt gevoed en aangewakkerd, bijvoorbeeld via
specifieke gebeurtenissen, hoe groter de kans dat
het patroon van perfectionisme zich ontwikkelt, dat
wil zeggen: dat het in wezen gezonde perfectionisme

helemaal doorschiet in de ongezonde vorm ervan.
Elk type kent faalangst maar telkens op een andere
manier. Het werkwoord falen heeft nu eenmaal
verschillende betekenissen. Het gaat erom hoe de
cliënt zijn faalangst beleeft. Bij een Drie bijvoorbeeld
is faalangst een halszaak, een kwestie van bestaan
of niet bestaan. Falen wordt dan bestaansrecht
verliezen. Een Drie moet hoe dan ook slagen (in het
leven). In tegenstelling tot een Vier die de oorzaak
van het falen eerder buiten zichzelf zoekt. Een Vijf
vertoont vooral uitstelgedrag, wat een vorm van
vermijdende faalangst is. De zucht naar zelfbevestiging komt ook bij elk type voor. Dit heeft alweer te
maken met de impliciete vraag ‘zeg me dat ik oké
ben’, zoals hierboven toegelicht.
Het patroon van perfectionisme is een onbewuste
en dus verwoede poging om controle te krijgen
over onszelf en de buitenwereld. Die poging leidt
alleen maar tot nog meer angst. In Tabel 1 wordt

Tabel 1. Oerangst en existentiële voorwaarde per enneagramtype
Type

Grootste angst

Existentiële voorwaarde

1

Niet goed of niet perfect zijn

Ik ben oké… als ik doe wat juist is.

2

Het niet waard zijn om bemind te
worden

Ik ben oké… als ik intiem ben met anderen en zij mij graag
zien.

3

Waardeloos zijn

Ik ben oké… als ik succesvol ben en anderen een hoge
dunk van mij hebben.

4

Zonder identiteit zijn, de angst om
het eigen leven te ruïneren

Ik ben oké… als ik trouw ben aan mezelf.

5

Zal ik ooit mijn plaats in deze wereld
vinden?

Ik ben oké… als ik iets beheers, als ik capabel ben, als ik
nuttige dingen doe, als ik hoog boven de anderen uitsteek

6

Zonder steun of leiding door het
leven moeten

Ik ben oké… als ik niet langer kwetsbaar ben en doe wat
van mij verwacht wordt.

7

Tekorten ervaren, lijden

Ik ben oké… als ik krijg wat ik nodig heb.

8

Gedomineerd worden door een
ander

Ik ben oké… als ik sterk ben en alles onder controle heb.

9

Verbondenheid verliezen

Ik ben oké… als iedereen om me heen zich oké voelt en
het goed heeft.
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weergegeven hoe elk enneagramtype vanuit een
soort oerangst zichzelf een existentiële voorwaarde
oplegt. Op een ongezond niveau genereert deze
combinatie de respectieve symptomen van het ongezonde perfectionisme. Door dit onder woorden te
brengen, maken we de weg vrij om eraan te kunnen,
om eraan te werken.

Met ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme (OCP) is het mogelijk om de onbewuste
overtuiging die aan de basis ligt van het zich niet
oké voelen, om te buigen naar de ondersteunde
overtuiging ‘ik ben oké zoals ik ben’, hier en nu
en onvoorwaardelijk. Na deze transitie is er meer
balans en veel minder ‘moeten’ (PsychoSociaal
digitaal 2018-2, Een helende metafoor, Marcel
Hendrickx).

Luc Van De Steene
Luc Van De Steene is tekstschrijver, publicist en perfectionismecoach. Hij heeft zijn praktijk op
twee plaatsen in België: Affligem en Aalst. www.perfectionismecoach.vlaanderen
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De man met de zweethanden
Hij kwam binnen als een krachtige senior manager, eind 30 en keurig in het pak. Ik had
reeds kennis met hem gemaakt en die eerste sessie was niet zonder slag of stoot tot
stand gekomen. Na de intake hadden we besloten verder te gaan en we spraken een
datum af. Hij kwam niet opdagen. Later die dag belde ik hem met de vraag waar hij was
gebleven. “Je had onze afspraak niet bevestigd, dus ben ik niet gekomen”, was zijn antwoord. Ik was er enigszins door ontregeld en mijn vrouw had nog geroepen: “Dan moet
je misschien wel met van die afspraakkaartjes gaan werken, zoals bij de kapper.”
AUTEUR: Arnold Vermeulen

Maar daar zat hij dan: de tweede eerste afspraak
was in ieder geval wel gelukt. George had last van
overmatige transpiratie sinds enige jaren steeds
meer, maar feitelijk al heel lang. Zijn zweethanden
waren destijds de aanleiding om zich te laten opereren. Er werden op de borst bepaalde zenuwen doorgesneden, waardoor de transpiratie in de handen
verminderde. De operatie was niet geheel zonder
risico, maar wonderwel geslaagd. Er was slechts een

probleem: na verloop van tijd was de overmatige
transpiratie teruggekomen, maar nu op zijn voorhoofd.
Ten einde raad had hij van een kennis de tip gekregen om hypnotherapie te proberen en zijn keuze
viel op mij. Ook deze sessie verliep niet zonder fricties. Natuurlijk beschreef hij eerst uitvoeriger zijn
klachten. Ik was vooral geïnteresseerd in de triggers
en de context waarin deze overmatige transpiratie
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zich voordeed: Was het angst voor falen? Iets in zijn
jeugd?
George was supervisor-manager in een callcenter
en was eindverantwoordelijk voor circa 80 medewerkers. Hij was zzp’er, succesvol en verdiende goed
geld, zo hij zei. “Hoe doe je dat? Zo succesvol zijn?”,
vroeg ik belangstellend. “Je moet de boel op orde
hebben, beschikken over een goede ‘control’ en alles weten, zien en horen, anders worden het kikkers
in een kruiwagen. Het gaat om check, check, dubbelcheck, weet je.”
“Wat is dan precies je probleem?”, vroeg ik. “Nou, ik
voer mijn werk met ijzeren discipline uit en manage
de zaken goed. Op zich is dat niet het probleem. Ik
heb de boel wel onder controle. Maar een keer in
de zoveel tijd, moet ik naar de volgende opdracht
en moet ik mezelf verkopen. Weet je: zo’n intakegesprek, dat is het
probleem. Dan zit
ik daar met iemand
die mij moet beoordelen. Ik heb mij tot
in het extreme voorbereid, me verdiept
in de organisatie, mijn cv opgepoetst, maar toch: ik
heb een dergelijk gesprek niet in de hand. En dan ga
ik transpireren. Dat geeft dan veel gedoe met zakdoeken. Verder nooit last, maar wel irritant juist op
zo’n moment.”

die mij deed herinneren aan mijn oudere broer, die
ooit een dominant stempel drukte op mijn jeugd.
Zou ik juist nu falen als therapeut? Deed ik het wel
goed? Had ik het wel begrepen? Was ik niet te aarzelend? Gelukkig herkende ik mijn eigen gevoel. Het
geheim van de therapeutische relatie en de therapie
zelf is dan een zelfonthulling waarin je teruggeeft
wat de cliënt bij je oproept waardoor het therapieproces weer op gang komt.
“Goh”, antwoordde ik, “ik voel me door je reactie
nu al falen omdat ik even niet weet hoe ik verder
moet. Je stelt nogal harde eisen.” “Doe ik dat?”, zo
vroeg George. “Ja”, antwoordde ik: “Je roept dat
door je reactie wel op.” Dit keerde alles in een ander
licht. “Dat is niet mijn bedoeling”, reageerde hij “dus
vraag ik vergeving” – hij bleek een gelovig mens te
zijn. Daarover konden we doorpraten. Zijn gevoel
van perfectie, het
gevoel dat anderen
hem afrekenden
op daden en resultaat. Zijn idee dat
hij ook anderen zo
moest benaderen
om zaken helder te maken en daardoor geen missers te riskeren. En vooral de zaak te dubbelchecken,
telkens weer.

Ook de therapeut kan
gebukt gaan onder
perfectionisme

Hij was aan het goede adres bij een hypnotherapeut. Ik wist nog niet zo goed raad met zijn klacht,
hoewel ik kon zien dat hij een controlfreak was. Ik ga
dan gewoon vanuit mijn gevoel verder. Ik vroeg hem
wat hij van mij verwachtte. George antwoordde:
“Ik verwacht nu na de kennismaking dat je me kunt
helpen want dat is de deal: ik betaal je goed dus ik
verwacht wel resultaat.”
Ik voelde mij geraakt. Natuurlijk was het mij allang
duidelijk dat hij van zijn transpiratieprobleem af
wilde. Helaas kan ik dergelijke resultaten nooit garanderen. En daar zat dan ook nog eens een cliënt
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“En dan zo’n onvoorspelbaar sollicitatiegesprek,
zenuwslopend”, vervolgde hij. “Onzekerheid, geen
doel, geen resultaat dat helder is. Koehandel en subjectieve beoordeling, daar houd ik niet van.” Gaandeweg het gesprek werd hij langzaam een ander
mens. Kwetsbaarder, onzeker. “Hoe zou het voor jou
zijn om fouten te durven maken? Gewoon omdat
iedereen fouten maakt en dat juist aanknopingspunten geeft om je kwaliteiten te tonen?” Het was voor
hem een nieuwe opening, en ook een verlangen
dat zijn lichaam en zijn onderbewuste hem reeds
geruime tijd aangaven. Hij was in verwarring en toch
ook toegankelijk, heel diep.
Bij het weggaan bedankte hij me hartelijk voor dit consult en we spraken een vervolg af. Ik heb nog enkele
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vervolgconsulten met hem gedaan. Het werd integratieve psychotherapie en geen hypnosessies met trance;
dat was voor hem ook een brug te ver. Feitelijk had de
hypnotherapie in dat korte moment al plaatsgevonden;
een moment waarin twee mensen elkaar wisten te raken. In die ruimte, die veiligheid vond de integratie van
therapie plaats. We hadden bereikt waarvoor hij kwam:
geen last meer van een bezweet voorhoofd, omdat hij
zijn streven naar perfectie had kunnen loslaten.

In de jaren 50 van de vorige eeuw begeleidde
Milton Erickson, hypnotherapeut avant la lettre, medisch onbehandelbare cliënten, zoals
oorlogsveteranen met fantoompijnen in afgezette ledenmaten. Klassiek is zijn reactie aan
het adres van een veteraan: “Merkwaardig die
pijn van u… sommige patiënten laten mij weten
dat zij dit tintelende gevoel ervaren als ‘fantoomplezier’.” En het wonder vond plaats in één
kort moment. Dat is geen magie en ook geen
garantie. Wel legt het bloot hoe de geest en het
onderbewuste verbindingen legt.

Staartje
Ook de therapeut kan gebukt gaan onder perfectionisme, zoals ook bij deze cliënt. Dat verklaarde mijn
geraaktheid. Natuurlijk lag er onder zijn klacht een
probleem achter het probleem. Het sociaal raster
van de cliënt, zijn opvoeding, ontwikkelingspsychologische kwetsuren, Grote-Kleine, het is allemaal
niet aan de orde gekomen. Zelfs een diagnose was
te kort dag. Ik kan daarmee leven.
Een therapeut is als een tuinarchitect. Natuurlijk
kun je de tuin tot op meer dan een meter diep afgraven om alle ongerechtigheden te verwijderen
en vervolgens opnieuw in te richten. Dat is dan perfectionisme. Soms volstaat een aanpassing op ‘een
spade diep’ waardoor de tuin weer verder kan, met
behoud van het waardevolle en zonder ingrijpende
renovatie. Omdat de natuur een essentiële impuls
krijgt. Is dat het geheim achter integratieve therapie
waarbij de cliënt tot zelfheling komt? De cliënt is
dan zijn eigen diagnose-instrument. Dat is wat ik
nastreef.

Arnold Vermeulen
Arnold Vermeulen is opleider en supervisor/hypnotherapeut. Hij heeft een praktijk in Delft. Hij
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse opleidingsprogramma’s in therapie- en
coachingsopleidingen in de complementaire zorg- en profitorganisaties. Vanuit zijn expertise
verricht hij praktijkvisitaties en accreditaties voor beroepsverenigingen. www.arnoldvermeulen.nl
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In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelden Michael White en David
Epston in Australië de narratieve therapie. White beschrijft vanuit een narratieve zienswijze,
hoe de menselijke identiteit – als een open systeem – zich ontwikkelt door het vertellen van
levensverhalen en door het opnemen van verhalen van betekenisvolle anderen.
In dit artikel beschrijf ik twee interventies uit de narratieve therapie die behulpzaam kunnen
zijn bij de begeleiding van een cliënt die een hulpvraag heeft op het gebied van perfectionisme.
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AUTEUR: John Stolvoort

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de narratieve therapie is dat mensen hun leven leiden door
verhalen. Zij verlenen betekenis aan deze verhalen
en hierbij is het zogenaamde ‘dominante’ verhaal
overheersend. Het dominante verhaal is het geheel
van ervaringen dat aan elkaar gelinkt is. Het is vaak
een verhaal gekenmerkt door verdriet, pijn, schuld
en onzekerheid. Het is een verhaal dat cliënten het
gevoel geeft niet meer verder te kunnen. Ter illustratie het intakegesprek met Jasper waarin hij vertelt
dat hij zich te veel op de ander richt, dat hij moeite
heeft met grenzen stellen en dat hij hoge eisen stelt
aan zichzelf. Hij twijfelt vaak of hij het wel goed genoeg heeft gedaan. Jasper komt uit een gezin waarin
hoge eisen gesteld werden aan hem en zijn broer.
Het lukte Jasper niet altijd om gewenste resultaten
te behalen. Zijn jongere broer wel: hij was hun vaders trots: “Daar moest Jasper maar een voorbeeld
aan nemen.” Hij had het gevoel dat hij altijd op de
tweede plaats kwam. Het dominante thema voor
Jasper is de vraag of hij er wel mag zijn als hij niet
perfect presteert.
Het therapeutisch proces bestaat er volgens White
uit om het probleemverhaal van cliënten te verrijken. Ieder van ons heeft immers een immens grote
voorraad aan ervaringen die geen plaats krijgen in
het dominante levensverhaal. Deze ervaringen kunnen echter wel aangesproken worden, denk aan momenten waarop een probleem zich niet voordoet, of
het de cliënt wel lukte om een doel te halen. Door
aandacht te geven aan deze onderbelichte ervaringen, krijgen verhalen van cliënten een nieuwe betekenis en krijgen cliënten nieuwe inzichten, voelen
zij zich anders, en zien zij meer mogelijkheden tot
verandering (Fondelli, 2005; Hillewaere & Van Hennik, 2008; White, 2009).
Perfectionisme
Altijd de beste willen zijn, de hoogste cijfers willen
halen, altijd door iedereen aardig gevonden willen

worden; het zijn typische eigenschappen van een
perfectionist. Soms lukt dat niet en dat kan leiden
tot frustratie en zelftwijfel. De echte perfectionist
heeft de drang om iets zo te doen dat het volmaakt
is. Je zou ook kunnen zeggen dat het de wil is om
iets goed te doen. Perfectionisme kan helpen om de
onzekerheid over onvoorziene gebeurtenissen onder
controle te krijgen.
Er zijn grofweg drie redenen waarom iemand perfectionistisch is: goedkeuring of bevestiging nastreven
van anderen, zich gezien en erkend wensen door
anderen, en angst voor onzekerheid.
Perfectionisme op zichzelf is niet verkeerd; het kan
wel in de weg zitten, ook al heeft iemand dat op het
moment zelf misschien niet door.
Externaliseren en personaliseren
Uit verhalen van cliënten blijkt vaak dat zij hun probleem ‘geïnternaliseerd’ hebben. Ze formuleren hun
probleem als een onderdeel van zichzelf: ik ben een
depressieve persoonlijkheid of ik ben nu eenmaal
een piekeraar. Vanuit deze zienswijze zet de cliënt
zichzelf vast en is het veranderen van een situatie
erg moeilijk geworden. Door het probleem los te
koppelen van de persoon en het buiten de cliënt te
plaatsen, ontstaat er meer afstand en ruimte voor
reflectie (Fondelli, 2005; White, 2009).
In de eerste fase van het externaliseren helpt de
therapeut de cliënt om het probleem te formuleren
en specifiek te maken, zo dicht mogelijk bij de ervaringen en de levensvisie van de cliënt en in de taal van
de cliënt. Vaak wordt deze uitgebreide omschrijving
samengevat door het te personifiëren en het probleem
een naam te geven in de vorm van een zelfstandig
naamwoord. Met de naam maak je als het ware van
het probleem ook een persoon.
Jasper beschrijft uitgebreid de situaties waarin hij last
heeft van zijn perfectionisme. De therapeut vraagt hem
om een naam aan dit gedrag te geven. Jasper noemt
zijn gedrag ‘Mister Perfectie’.
Aan het gedrag kun je intenties toeschrijven en onderscheiden van de identiteit van de cliënt. Daardoor
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wordt het probleem gekarakteriseerd, en er wordt
onderzocht wanneer en op welke wijze het gedrag zich
voordoet; de invloed op de dagelijkse gebeurtenissen
wordt in kaart gebracht en de effecten op de gezinsverhoudingen, de relaties met anderen, of de toekomstverwachtingen worden belicht. Hierdoor kan de cliënt
een standpunt innemen tegenover het probleem. Hij
kan ervoor kiezen zich anders te positioneren of zelfs
tot andere acties over te gaan (White, 2009).

Mister Perfectie
De therapeut en Jasper exploreren op welk
moment Mister Perfectie verschijnt. Zo duikt hij
op tijdens Jaspers werk als docent: de les moet
zorgvuldig voorbereid worden en hij moet precies weten waar in de literatuur zijn lesstof is
te vinden. Dat kost uren van zijn tijd. Maar het
speelt ook op andere momenten zoals tijdens
het hockeyen. Jasper vindt vaak dat hij niet
goed genoeg gespeeld heeft. Ook als zijn teamgenoten vinden van wel.
De therapeut vraagt wat Mister Perfectie verhindert. Jasper antwoordt: “Dat ik tevreden ben
over mezelf. Ik weet niet hoe lang het geleden
is dat ik nog eens trots was op mezelf.”
“Wanneer is de kans groter of kleiner dat Mister
Perfectie in de weg zit?”, vraagt de therapeut.
Jasper geeft aan dat dit gebeurt als hij een fout
maakt in een hockeywedstrijd, of dat zijn spel
anders loopt dan hij verwacht. Gevolg is dat hij
volledig verkrampt waardoor het in de rest van
een wedstrijd ook niet meer lukt. En ook als de
studenten niet positief genoeg reageren op zijn
les. Ook dan is Jasper van de kaart.
De therapeut vraagt of dit betekent dat Mister
Perfectie hem gemakkelijker in zijn greep krijgt
als Jasper afhankelijk is van het oordeel van
anderen. Jasper bevestigt dit. Hij heeft de goedkeuring van anderen nodig. Dan pas is hij ervan
overtuigd dat hij goed genoeg is.
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Door verschillende aspecten en effecten op iemands
leven en relaties te belichten, kan de cliënt een
standpunt innemen tegenover het probleem en zijn effecten. Hij kan kiezen of beslissen zich anders te positioneren of zelfs tot andere acties over te gaan. In die zin is
een externaliserende bevraging nooit neutraal.
In een later gesprek geeft Jasper aan dat hij wil dat
Mister Perfectie verdwijnt. Hij hoeft niet helemaal weg,
maar wel minder aanwezig. Hij verpest te veel. Op de
vraag van de therapeut wat het voor hem zou betekenen als Mister Perfectie niet meer zo aanwezig zou zijn,
antwoord Jasper: “Dat ik oké ben en niet ziekelijk! Ik wil
niet ontsporen.”
Een onderliggende overweging bij het externaliseren
is dat de cliënt ervaart dat de therapeut hem ziet als
een waardevol persoon, die slechts gehinderd wordt in
zijn mogelijkheden door ‘het probleem’, en dat hij als
persoon over mogelijkheden beschikt om invloed uit
te oefenen op het probleem en dus de teugels in eigen
hand kan nemen (Fondelli, 2005; White, 2009).
Unieke uitkomsten
Tijdens de exploratie van probleemsituaties ben je
als therapeut voortdurend alert op uitzonderingen,
situaties waarin het probleem zich niet voordoet. Deze
uitzonderingen onderscheiden zich van het dominante
verhaal of spreken dit zelfs tegen. In termen van de narratieve therapie noemen we dat ‘unieke uitkomsten’.
De betrokkene besteedt hier meestal weinig aandacht
aan omdat dit niet past in het dominante verhaal. De
therapeut helpt de cliënt te onderzoeken wat deze
unieke uitkomsten aan de cliënt vertellen over zijn
intenties, overtuigingen, wensen en waarden, en deze
te koppelen aan het dominante verhaal.
Een voorbeeld van een uniek moment is een situatie
waarin Jasper moest invallen voor een collega die ziek
was geworden. Hij had weinig tijd om de les voor te
bereiden, maar het was een succes. De studenten waren enthousiast en stelden veel vragen die Jasper kon
beantwoorden.
De therapeut vraagt Jasper hoe hij het heeft klaarge-
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speeld. Jasper geeft aan dat hij het sowieso een uitdaging vond. Hij was onmiddellijk begonnen met voorbereiden en had de details over het lesthema uitgezocht.
Dat bleek gemakkelijk en hij kende voldoende literatuur
om naar te verwijzen.
De therapeut vraagt naar de betekenis van deze geslaagde uitdaging. Jasper geeft aan dat dit hem zelfvertrouwen heeft gegeven. Hij zegt: “Dat ik dit kan! Ik was
erg tevreden met mezelf.” De therapeut vraagt of dergelijke uitdagingen belangrijk zijn en Jasper antwoord:
“Ja, ik zou er meer zo moeten hebben.” “Wat zou dit
betekenen voor jezelf?”, vraagt de therapeut. “Dat ik
mezelf in de ogen durf te kijken en er mag zijn.”
Bredere context
Eigenlijk kun je allerlei gevoelde problemen externaliseren, zoals gevoelens van angst, stemmen en zelftwijfel.
Maar ook chronische ziekte, verslaving, patronen en
conflicten tussen mensen kunnen geëxternaliseerd
worden. En ook metaforen zoals een muur van verwijten of een golf van wanhoop.
Het externaliseren is een zorgvuldig proces. Je luistert
eerst naar iemands verhaal en probeert vast te stellen welk probleem prioriteit heeft. Problemen kunnen
samenvallen zoals faalangst en zelfkritiek. Welk van
de twee ga je externaliseren? Ga je bij een conflict het
uitschelden of de pijn externaliseren? Dit vraagt om
een nauwgezette exploratie, goed luisteren en de juiste
vragen stellen.

Het externaliseren wordt ook in ander benaderingen
toegepast. Sue Johnson (2010) gebruikt deze interventie bijvoorbeeld tijdens de exploratie van de negatieve
interactiecirkel in de partnerrelatietherapie. Uiteraard
vanuit een ander paradigma dan White’s narratieve
benadering.
In de oplossingsgerichte therapie worden beide interventies eveneens gebruikt; zowel het externaliseren
van het probleem, als het zoeken naar momenten dat
het probleem zich niet, of minder voordoet en wat
de cliënt op zulke momenten anders doet. Ook kan
er gevraagd worden wanneer het probleem zich wel
voordoet en hoe hij er dan mee omgaat. Hiermee kunnen de competenties van de cliënt en het vertrouwen
dat hij meer controle heeft over het probleem worden
vergroot (Bannnik 2006).
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Een zelfbeeld dat laat zien hoe het thema
‘vrijheid’ juist door een zwarte lijn
ingebracht kan worden.

Perfectie: kun je het
voelen, vastpakken en zien?
In het vakgebied van Tekentaal speelt perfectie geen bijzonder grote rol. Als docent, therapeut of coach is het juist van belang om de hang naar perfectie te doorbreken en alternatieven aan te reiken die beter voldoen aan de behoefte ‘zo goed mogelijk’ te zijn. Wij
zien het liefst dat onze leerlingen, studenten, cliënten in hun ‘imperfectie’ de schoonheid
van het leven waarnemen en dat kunnen ombuigen, omzetten of transformeren naar
beeldtaal die ertoe doet. Beeldtaal die hen verder helpt met hun ontwikkeling en groei.
En die helpt om dat ook tot een deel van hun leven te laten uitgroeien en maken.
AUTEUR: Danka Hüsken-Smit
In onze maatschappij leren we dat perfectie belangrijk is. We leren dat we iets perfect moeten kunnen
oplossen, dat we alles tot in de puntjes moeten
verzorgen, en ons perfect moeten kleden om succesvol te zijn. We leren onze kinderen dat alles perfect
moet zijn. Maar is dat wel zo?
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Rolmodel
Wanneer we perfectie hoog in het vaandel dragen is er
niet gauw iets goed wat we doen. Als alles perfect moet
zijn, zijn we nog wel even bezig. Bovendien zijn we als
mens niet volmaakt, we zijn op weg naar voltooiing
en vervolmaking van ons mens-zijn. Ieder centennium
heeft zo haar eigen opdracht voor de mens. In de vorige
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eeuw (1900-1999) lag de nadruk op je als mens volledig
te voelen. In het actuele tijdvak (2000-2099) wordt
gestreefd naar meer evenwicht te gaan ervaren in jezelf.
Je te transformeren naar een nieuwe tijd. Je denken
meer los te laten en meer te leven vanuit je hart (Hüsken & Hüsken, 2008).
Als we onze groei ijken aan een rolmodel dat perfectie
uitdraagt dan verliezen we onze innerlijke kracht om
uit te groeien tot volwaardig mens. We slijpen alles wat
juist tot innerlijke groei kan bijdragen, ons creatieve
vermogen doet toenemen, en onze verbeelding om
ons leven glans te verlenen, bij om maar ‘perfect’ over
te komen. Terwijl we toch juist geboren zijn om tot de
mens te worden die wij – allen voor onszelf – bedoeld
zijn te mogen zijn. Fouten brengen irritatie teweeg, bij
onszelf, maar ook bij de ander, terwijl ze bedoeld zijn
om ons te helpen groeien. Worden we ons bewust van
wat het maken van die zogenaamde fout met ons doet
en kunnen we dat gevoel toepassen in een nieuwe
situatie, dan hebben we veel geleerd en kunnen we ons
beter handhaven.
Hiermee bedoel ik niet te zeggen dat we niet zouden
mogen streven naar zo foutloos mogelijk te opereren,
maar juist dat we ons niet vastzetten in ons denken
wanneer er fouten plaatsvinden. We zouden ons bewust moeten zijn dat het leven juist van ons vraagt te
groeien door onze fouten en dat het een privilege is om
daar gehoor aan te geven. Daadoor kunnen we leren
onderscheiden wat belangrijk is in en voor ons leven en
kunnen we in dat licht ook naar onze medemens kijken.
Belang van imperfectie
Zelf zou ik waarschijnlijk onder de noemer ‘imperfect’
worden geschaard, vanwege het gebrek aan mijn linkerhand, waarmee ik werd geboren. De eerste jaren
had ik weinig besef van deze imperfectie, integendeel:
ik vond dat ik alles kon, zoals ieder mens die over twee
‘volmaakte’ handen beschikt. Pas toen ik er door buitenstaanders op gewezen werd dat mijn handen niet
perfect waren, werd ik me ervan bewust. Ik ging ernaar
streven zoveel mogelijk te kunnen met juist deze imperfecte hand, want ik wilde er natuurlijk niet om afge-

wezen worden. Zo wilde ik absoluut leren pianospelen
– en dat lukte ook nog. Weliswaar speel ik niet perfect,
maar toch goed genoeg om er heel veel plezier aan te
beleven. Het leerde me dat iets dan toch ook goed is
en perfect kan voelen; imperfecte perfectie. En juist dat
hielp mij om de juiste toon te vinden bij mijn leerlingen
op school, cursisten in mijn groepen en cliënten in mijn
praktijk, wanneer dit thema opdook.
Anekdote
Een meisje uit groep 8 van de basisschool volgde met
klasgenootjes een creatieve workshop mandalatekenen. We hadden juist een cirkel opgezet voor het tekenen van een mandala in vier of zes segmenten en daar
al veel plezier uit geput. Kinderen vinden het erg leuk
om nieuwe vaardigheden te leren, vooral als dat op
een leuke speelse manier gebeurt. In de voorbereiding
naar de les toe had ik op het bord met het zogenaamde
spiegeleffect gewerkt en hen laten zien hoe je langs een
loodlijn een vorm kunt spiegelen in zijn tegendeel. De
leerlingen vroegen ogenblikkelijk: “Juf, kun je dat ook
met twee handen?” Een goede vraag, want ze hadden
natuurlijk allang kennisgenomen van mijn ‘gebrekkige’
linkerhand. Ik antwoordde “Ja, natuurlijk” en tekende
op het bord met twee handen een spiegeltekening.
Daarna legde ik uit dat je wel goed kon zien wat mijn
rechterhand en mijn linkerhand had getekend. En dat
het dankzij het uitproberen en oefenen was gelukt om
toch met beide handen te kunnen tekenen.
Een goed antwoord op een vraag is een teken van begrip en acceptatie van wat is. Dus keerde de rust weer
en gingen we verder met de les.
Het was ook een mooie inbreng voor het tekenen van
de eigen mandala, omdat er al een voorzetje was gegeven dat niet alles altijd perfect is en ook niet alles perfect hoeft te zijn om plezier te hebben in wat je doet,
tevreden te kunnen zijn met wat je doet, een goed
gevoel te hebben over de ontwikkeling in je tekening,
en er een optimaal beeld in te kunnen zien.
Een van de leerlingen had na verloop van tijd al een
mooie mandala opgezet, maar maakte een ‘fout’ en
was daar zeer verdrietig over. Ik besprak met haar
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Tekening 1. Zelfbeeld van een student, met haar
geboortegetallen in kleur
Links: hoe ze zichzelf graag zou zien, en rechts:
hoe ze zou kunnen zijn – haar geboortegetallen
in de kleuren die er voor staan. Uiteindelijk werd
ze het meest blij van de tekening aan de rechterkant en in de loop van de tijd ontplooide ze zich
ook steeds meer in die richting.

68

waarom dat zo was en liet haar nog eens naar de tekening kijken. Ik wees haar erop dat ze er ook anders
naar zou kunnen kijken: er een kans in te zien en juist
die ‘fout’ te gebruiken om iets toe te voegen in haar
tekening wat er zonder deze imperfectie niet zou zijn
geweest. Tot mijn grote vreugde kon ze dat ook zien
en het ter plekke omzetten. Ik wees haar erop dat niemand die de tekening had gezien voor dit moment het
zou kunnen ontdekken. En dat zij er zelf een grote verandering in had aangebracht om het beeld te kunnen
afmaken en tot voltooiing te brengen.
Mijn grootste geschenk was die dag toen er nog een
leerling binnenkwam die mocht gaan tekenen en dit
meisje mij vroeg “of zij mocht uitleggen wat de bedoeling was van deze tekening.” Ik gaf haar toestemming en
hoorde haar op een zeker moment zeggen: “En als je
iets fout doet, dan moet je niet schrikken. Je kunt vaak
aan een ander stukje ook zo’n fout tekenen en dan lijkt
het gewoon of je het zo bedoeld hebt.”

Tot slot
Zo draagt Tekentaal zijn steentje bij aan een andere
manier van kijken naar perfectie en imperfectie. De
gewonnen inzichten werken preventief naar het accepteren van wat er is en gebeurt in je leven. Laten we
vooral kinderen, die de toekomst nog voor zich hebben,
leren dat niet alles volmaakt is, niet hoeft te zijn en ook
absoluut niet moet worden. Geef hen de kans om juist
door de schoonheid van de imperfectie hun mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze voor
zichzelf de juiste manier vinden om hun potenties en
talenten te ontplooien.
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Perfectie in ons
leefpatroon
Veel mensen worden opgevoed vanuit het idee dat proberen mag, maar het wel steeds
een beetje beter moet gaan. Zo is onze maatschappij ingericht en daar is onze economie
op gebaseerd: het moet altijd weer beter en het ‘beste beter’ heet perfectie. En dat
houdt nooit op… het beste vandaag, kan morgen weer anders zijn. Alles evolueert en is
in beweging – ook onze inzichten en ideeën.
AUTEUR: Marijke Comello
Terwijl ik dit schrijf gaat de bel. Een klein meisje
staat voor de deur met een soort chequeboekje in
haar hand: “Wilt u misschien een lot kopen? Het
kost drie euro en dan kunt u honderdduizend euro
winnen.” Ze vertelt in het geheel niet vanuit welke
club of vereniging deze actie is geïnitieerd en welk
doel de opbrengst van dat lot dient. Zo klein als ze is,
is ze reeds geïndoctrineerd met ‘meer, beter, best’
in plaats van: waarom doe je iets, waar is je hart bij
betrokken?

Perfectionisme sluipt er dus bij de opvoeding van
onze kinderen al in. Laten wij onze kinderen ‘vrij
proberen’ in het leven? Of zeggen wij als het geprobeerde minder goed uitpakt: “Zie je wel, dat zei ik je
toch?!”, in plaats van “Goed geprobeerd! Sta maar
weer op en probeer het nog een keer.” Ervaring
leert, niet de woorden van anderen. Op deze manier
geven we onze kinderen helemaal niet de ruimte
om het leven uit te proberen. Ze moeten meteen
voldoen aan onze normen terwijl ze nog moeten

PsychoSociaal Digitaal

|

december 2018

|

nummer 2

70

ontdekken hoe het leven werkt.
Zo ontstaat demotivatie en faalangst: ik doe het toch
nooit goed… Zo wordt ‘perfect willen zijn’ geboren
en ook volwassenen hangen nog vaak aan dit streven. Op een bepaald moment wreekt deze levensstijl zich; dan raken we overspannen, burn-out of
onze eigenwaarde is ver te zoeken… en zo komt de

therapeut in beeld. In therapie kunnen we leren dat
perfectie een fictie is, waar we niet naar moeten willen streven. De therapeut heeft de taak om perfectie
naar het rijk der fabelen te verwijzen en de geblesseerde mens te helpen om zichzelf weer bij heelheid
te brengen, zodat er opnieuw evenwicht kan komen
tussen denken en voelen. Dat ligt vaak mijlenver uit
elkaar.
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tekentherapeute, staat het erkennen en herkennen van echtheid, van puurheid centraal.
www.marijkecomello.nl

PsychoSociaal Digitaal

|

december 2018

|

nummer 2

