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 1. Inleiding perfectionisme 
 
 
 
 
Wat is Perfectionisme? 
 
Wij houden de volgende definitie aan van perfectionisme:  
 

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 
 
Er is op zich niets mis met hoge eisen. Een doel hebben helpt u om dingen te bereiken in het leven. 
Maar wanneer deze doelen onbereikbaar worden, of alleen haalbaar tegen een hoge prijs, wordt het 
erg lastig om u er goed bij te voelen. Dan wordt  perfectionisme een last.  
 
 
 
Wat zijn de voordelen van perfectionisme? 
 
Hieronder een paar veelgebruikte argumenten: 
 

 Ik hou ervan om dingen goed te doen 

 Ik vind het prettig als ik dingen bereik die anderen niet kunnen bereiken 

 Het geeft me het gevoel bijzonder te zijn  

 Ik vind het fijn als ik al mijn taken afgerond heb voor ik ga slapen 

 Ik haal er voldoening uit als ik weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan 

 Ik vind het fijn als ik de beste van de klas ben 

 Ik hou ervan efficiënt te zijn 

 Ik hou ervan om georganiseerd te zijn 

 Ik ben graag voorbereid op iedere situatie 

 Ik verlies nooit iets, omdat ik zo goed georganiseerd ben 
 
 
Wat zijn de nadelen van  perfectionisme? 
 
Soms kan de gedrevenheid om iets perfect te doen het resultaat juist verslechteren. Dat is de 
paradox van perfectionisme.  
 
Om duidelijk te zijn: zonder enige maatstaf bereiken mensen meestal een stuk minder, dus het 
hebben ervan is zeker niet slecht.  
 
Argumenten tegen perfectionisme: 
 

 Ik heb geen vrije tijd 

 Geen enkele prestatie is ooit goed genoeg 

 Ik verwijt het mezelf als dingen niet precies goed gaan 

 Ik kan het niet verdragen wanneer anderen dingen niet op mijn manier doen 

 Ik vertrouw anderen niet dat ze iets net zo goed zullen doen als ik, dus doe ik uiteindelijk 
alles maar zelf  

 Ik moet mijn werk keer op keer controleren, totdat het acceptabel is 

 Ik moet steeds meer doen om het gevoel te krijgen dat anderen mij accepteren 

 Ik ben zo bang om te falen, dat ik er maar niet aan begin 
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Perfectionisme Model 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Normen halen 
.…maar…. 

Leefregels / Normen 
(ik moet altijd…, ik mag nooit…) 

Zelfkritiek 

Negatieve consequenties 
Sociale isolatie 
Kost veel tijd 
Neerslachtigheid, angst 
Beperking van interesses 
Gezondheidsproblemen (slaap- of 
concentratieproblemen)  

Perfectionistisch gedrag 
(overmatig controleren, uitstellen) 

 

GEVOEL VAN EIGENWAARDE  

Normen  
niet halen 

Positieve consequenties 
Maakt het leven eenvoudiger 
Behaalt resultaten, krijgt lof en erkenning 
Geeft structuur en controle  
Wordt sociaal/maatschappelijk aangemoedigd 
 

…beslissen dat oor-
spronkelijke normen niet 
streng genoeg waren 

Normen opnieuw 
hoger bijstellen 

Perfectionistisch denken 
prestatie beoordelen met alles-of-niets denkstijl  

rigide en inflexibel, focus op fouten en 
tekortkomingen 

 
 

focus op fouten en  
Focus op fouten en tekenen van falen 
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Werkblad 1:  
Naam: 

 

Ben ik een perfectionist? 
Laten we eens uitzoeken of perfectionisme ook voor u een probleem is. Hieronder staan een paar 
uitspraken waar u over kunt nadenken: 
 
 

Uitspraak Waar Enigszins 
/ soms 
waar 

Niet 
helemaal 
waar 

Niet 
waar 

Er is niets goeds aan fouten maken 
 

    

Ik moet alles de eerste keer goed doen 
 

    

Ik moet alles goed doen, niet enkel de dingen waar 
ik goed in ben 

    

Als ik niet iets perfect kan doen, heeft het geen zin 
om eraan te beginnen 

    

Ik ben nooit trots op mezelf als ik iets goed doe, 
want het kan altijd beter 

    

Soms ben ik zo gefocust op het perfect uitvoeren 
van een taak, dat ik geen tijd heb om de rest van 
mijn werk af te maken 

    

 

 

Hieronder staan een aantal activiteiten in uw leven waarbij u de neiging kunt hebben 
perfectionistisch te zijn. Kruis alles aan waarbij u vindt dat u op dat gebied hoge eisen hebt gesteld 
en waarbij u gefrustreerd raakt wanneer u er niet aan kunt voldoen. 
 
 Werk 
 Studie 
 Huishouden / schoonmaken 
  Relaties en contacten met naasten (bijv. Partner, vrienden, familie) 
 Organiseren en dingen op orde brengen 
  Eten / gewicht / lichaamsvorm 
 Uiterlijke verzorging / persoonlijke hygiëne  
 Sport 
 Gezondheid / conditie 
 Anders, nl. ……………………………………………… 
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 2. Normen, leefregels 

 

 

Onbuigzame strenge normen 

Normen voor beoordeling 
Een norm gebruiken we om succes te meten. Normen zorgen ervoor dat wij een oordeel kunnen 
vormen over onszelf en hoe we iets doen. Een norm toont meestal aan wat wij acceptabel en 
onacceptabel vinden. Het kan te maken hebben met een bepaald gebied in ons leven (bijv.: “Ik vind 
het prettig om mijn uiterste best te doen op mijn werk”) of het kan een wat algemenere inhoud 
hebben (bijv.: “Ik vind het prettig om in alles wat ik doe mijn uiterste best te doen”). De mate 
waarin we eraan voldoen, draagt voor een deel bij aan ons gevoel van eigenwaarde. 
 
Wat zijn onbuigzame strenge normen? 
Het probleem ontstaat wanneer de normen die we onszelf of anderen opleggen onrealistisch hoog 
en inflexibel blijken. Zo wordt het vrijwel onmogelijk om eraan te voldoen, of kunnen we er enkel 
aan voldoen tegen een hoge prijs. Het stellen van onbuigzame strenge normen is misschien wel de 
belangrijkste factor die perfectionisme in stand houdt.  
 
Wat zijn uw normen? 
We zijn ons vaak niet bewust van de normen die we ons of anderen hebben opgelegd. Ze zijn 
gewoon aanwezig op de achtergrond. Misschien dat u boos wordt als uw dochter haar ontbijtbordje 
niet opruimt. Dit zou kunnen wijzen op uw norm van netheid: “Het huis moet altijd opgeruimd 
zijn”.  
  
De individuele aard van strenge normen 
Normen die we stellen zijn individueel bepaald. Wat uitdagend of moeilijk voor de een is, kan 
eenvoudig en makkelijk voor de ander zijn. Voor u is het waarschijnlijk een onhaalbare eis om 
volgende week Rachmaninoff’s Prelude in C Mineur te spelen op de piano. Voor  Wibi Soerjabi 
(beroemd Nederlands concertpianist) is dit wel een haalbare norm. 
 
Nog een ander voorbeeld. “Ik zou de marathon volgende week moeten kunnen uitlopen”, is  
onrealistisch als u ongetraind bent. Het is echter niet onrealistisch wanneer een Olympische 
langeafstandsloper deze norm heeft. Als het gaat om hoge eisen, is het belangrijk na te denken over 
de individuele aard van de eisen die u zichzelf oplegt. Is deze norm realistisch voor mij? 
 
In de behandeling leert u uw normen bij te stellen, u leert het perfectionistische gedrag te 
veranderen en u leert de strenge leefregels die dit gedrag bepalen te veranderen in meer 
realistische regels. 
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Wat houdt het veranderen van perfectionisme in?  

Het overwinnen van perfectionisme houdt in dat u in grijstinten leert denken. Normen zijn niet 
zwart of wit. U wordt niet gevraagd uw normen helemaal op te geven, maar wel om ze wat 
flexibeler te maken. 
 
Hieronder is een voorbeeld van een schone keuken: 
 

 

  
 
Geen normen        Acceptabele Onbuigzame  
         hoge normen   strenge normen 
       
Bv: maakt niets uit hoe       Bv: 1 x per dag  Bv: keukenstoelen 
schoon de keuken is       werkblad afnemen schrobben met 
         met schoon doekje bleek voor en na 
         met schoon doekje bleek voor en na 

 
 

 
 
 
  

Gebied waaraan ik wil werken Minder perfectionistisch zijn in mijn werk 

Bijstellen van normen die ik mijzelf op dit 

gebied opleg 

Huidige onbuigzame strenge norm: 

Meer acceptabele norm: 

 

 

 

Het werk is niet af tenzij het perfect is 
gedaan 

Ik kan mijn best doen om het werk goed te 
doen, maar het hoeft niet perfect te zijn 

Perfectionistisch gedrag waar ik aan wil werken Mijn werk altijd drie keer nalopen op fouten 

 

Gericht doel mbt verminderen van dit gedrag Ik wil mijn werk nog maar een keer nalopen 
voor ik verder ga 

 

Termijn Een maand 
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 Leefregels 

 
Leefregels: welke zijn nuttig en welke niet?  

Sommige leefregels zijn gezond en nuttig en andere leefregels helpen u niet echt. We hebben 
allemaal regels nodig om een duidelijk en logisch beeld te krijgen van de wereld en om ons in het 
dagelijks leven te helpen snel beslissingen te nemen. Nuttige regels zijn realistisch, flexibel en aan 
te passen. Een voorbeeld van een gezonde regel is dat automobilisten moeten stoppen voor het rode 
licht. Dit is nuttig omdat er bewijs bestaat dat als er niet aan deze regel wordt gehouden, er 
ongelukken kunnen gebeuren. Zo kan iemand bijvoorbeeld ook de leefregel hebben: “Het is 
belangrijk om, waar mogelijk, aardig te zijn tegen anderen”. Nuttige regels zijn flexibel.  
Bijvoorbeeld de regel: ‘het is goed om gezond te eten’ is nuttig omdat er bewijs bestaat dat 
mensen minder gezondheidsproblemen hebben wanneer zij regelmatig gezond eten. Maar deze 
regel is ook flexibel, zodat het ruimte biedt voor situaties waarin het fijner is om wat ongezonder te 
kunnen eten (bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest of met Kerst) zonder u schuldig te voelen. 
Niet helpende, belemmerende leefregels zijn regels die inflexibel, rigide en onredelijk zijn. De 
regel ‘ik mag nooit fouten maken’ is onredelijk, we kunnen onmogelijk te allen tijde aan deze regel 
voldoen. Na iedere fout die we maken zullen we ons rot voelen. Het is niet mogelijk of redelijk om 
van uzelf te verwachten dat u nooit een fout maakt. 
 

Belemmerende leefregels bijstellen 

Om een meer helpende regel op te stellen, zult u een andere manier moeten bedenken om naar 
uzelf en de wereld te kijken. Een evenwichtiger manier die flexibeler is in verschillende 
omstandigheden en ook haalbaar in de werkelijke situatie. Om uit te vinden hoe de nieuwe 
leefregel kan worden ingezet, moet u onderzoeken hoe u in uw dagelijks leven zou handelen als u 
zich deze nieuwe regel al eigen had gemaakt. Vaak is het zo dat als we ons gedragen net alsof het 
zo is, we er vanzelf ook meer in gaan geloven. Voor het uitdagen van uw belemmerende leefregels, 
zijn er zes stappen te nemen. U gaat: 
 

 duidelijk vaststellen wat uw belemmerende leefregel is; 

 uitzoeken waar deze vandaan komt en hoe u het zich eigen hebt gemaakt; 

 zichzelf afvragen of deze regel realistisch, redelijk of haalbaar is; 

 de negatieve consequenties in kaart brengen die deze regel met zich meebrengt; 

 een meer helpende, nuttiger regel verzinnen die u zou kunnen aannemen; 

 een plan maken hoe u zich in uw dagelijks leven zou moeten gedragen om de nieuwe 
leefregel in de praktijk te brengen. 



   

 8 

Werkblad  2. Leefregels  
 
Naam: 

Belemmerende leefregels en assumpties 

Kruis aan indien van toepassing 

Steeds strengere normen opleggen 
 Iets goed doen is niet goed genoeg, ik moet het 

beter doen 
 Als ik niet probeer strengere normen te 

bereiken, ben ik een lui en waardeloos mens 
 Vijf kilo afvallen was niet voldoende. Ik moet 

een hele maat minder krijgen. 

Alles-of-niets denken 
 Als ik niet cum laude slaag dan ben ik het niet 

waard om deze studie te doen 
 Mijn werk is nooit goed genoeg 
 Er is een goede en een foute manier om dingen te 

doen 
 Als ik ook maar 1 stukje chocola eet, dan heb ik 

mijn hele dieet verpest en kan ik net zo goed van 
alles naar binnen werken 

Angst om te falen 
 Ik moet alles perfect doen 
 Ik mag niet falen 
 Anderen mogen niets verkeerds over me denken 
 Als ik iets probeer, zal het zeker fout gaan 
 Als ik een vergissing maak, zal ik afgewezen 

worden 
 Als ik anderen mijn werk laat zien, zullen ze 

slecht over me denken 

Zou / Moeten 
 Ik moet perfect zijn, anders hebben anderen door 

hoe ik werkelijk ben 
 Ik zou nooit moeten eten voor 12.00 uur ’s 

middags 
 Als ik mijn huis schoonmaak, moet elke kamer 

grondig gedaan worden 

Constant checken 
 Ik moet al mijn werk meerdere keren checken, 

voor ik het aan een ander laat zien 
 Ik moet mezelf meerdere keren per dag wegen 

om zeker te zijn dat ik niet ben aangekomen 

Zelfcontrole 
 Ik moet altijd werken, anders word ik een luie 

nietsnut 
 Ik moet extreem hard werken om een beloning te 

verdienen 

Eenvoud, structuur en controle 
 Ik moet weten wat er gaat gebeuren 
 Ik moet op alle mogelijke uitkomsten voorbereid 

zijn. 
 Ik kan niemand anders een bepaalde taak laten 

uitvoeren omdat het mis kan gaan 

 Anders 
 

 
Wat zijn de belemmerende leefregels die u perfectionistisch hebben gemaakt? 
 
Ik moet…  _____________________________________________________________________ 
 
Ik zou…     _____________________________________________________________________ 
 
Ik mag niet…  _____________________________________________________________________ 
 
Ik kan niet… _____________________________________________________________________ 
 
 
En wat is de belemmerende aanname die u perfectionistisch heeft gemaakt? 
 
Als ik…  _____________________________________________________________________ 
 
dan…  _____________________________________________________________________ 
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 Uitdagen leefregels 

 
Noteer twee of drie oude leefregels.  
Beschrijf met enkele kernwoorden ervaringen uit het verleden die belangrijk zijn geweest voor het 
vormen van deze leefregels. 
  
 
Oude leefregels 
 
1. .................................................................................................................

.................................................................................................................

...................................................................................................... ...........

.................................................................................................................

. 
 
2. .................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

. 
 

Stap 2 
 
Voordat u gaat onderzoeken of de leefregel wel helemaal klopt, is het van belang om te bekijken of 
de leefregel wel beperkend voor u is. Ofwel: heeft u last van de leefregel of helpt de leefregel u? 
 
Dit kunt u doen door op een rijtje te zetten wat de voor- en nadelen zijn van het hanteren van de 
leefregel. Stel u heeft de volgende leefregel: “Ik moet alles wat ik doe goed doen, anders ben ik 
niets waard”. Deze leefregel zou als voordeel kunnen hebben dat u veel energie stopt in het 
voorkomen van fouten en zodoende iets minder fouten maakt. De nadelen zouden kunnen zijn dat 
het u veel energie kost om te voorkomen dat u fouten maakt, wat zou kunnen leiden tot 
vermoeidheid. Daarnaast is de kans groot dat u regelmatig denkt dat u een waardeloos mens bent, 
aangezien een mens eenvoudigweg niet alles goed kan doen. 
Heeft u zelf het idee dat er meer nadelen kleven aan de leefregel dan voordelen, dan heeft het zin 
om de leefregel verder te onderzoeken. 
Noteer de voor en de nadelen van uw leefregels 
 
Oude leefregel 1 
 
Voordelen van deze leefregel: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.  

 
 
Nadelen van deze leefregel: 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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Oude leefregel 2 
 
Voordelen van deze leefregel: 
 

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 

Nadelen van deze leefregel: 
1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 
 
Stap 3 
Helpende leefregels 
Welke leefregels zijn niet beperkend en zou u graag willen hebben? Welke leefregel zou helpend 
zijn in plaats van beperkend? De meeste mensen hebben naast beperkende leefregels zelf ook al 
helpende leefregels. Deze helpende leefregels kunnen mogelijk versterkt worden. Niet iedereen is 
zich ervan bewust welke helpende leefregels dat zijn. Het is de bedoeling dat u de beperkende 
leefregels erbij pakt en daarbij uzelf de vraag stelt wat u zou willen denken.  
 
Helpende/wenselijke leefregels 
U pakt de drie oude, beperkende leefregels erbij en vraagt zich af welke leefregel u liever zou 
willen hebben. 
  
 
Wenselijke leefregels 
   
1. .................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
 
2. .................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
 
3. .................................................................................................................

.............................................................................................................. ...

................................................................................................................. 

 
 

  



   

 11 

4.Perfectionistisch gedrag 

 
Perfectionisten doen veel  om hun strenge normen te halen. Het gedrag is zo vanzelfsprekend dat 
het deel uitmaakt van uw dagelijkse routine.  
Perfectionistisch gedrag houdt perfectionistisch denken in stand, omdat u, als u op deze manier 
blijft handelen, nooit de kans krijgt om te testen of uw perfectionistische gedachten wel waar zijn. 
Dit is een vicieuze cirkel waarin perfectionistische gedachten en gedrag elkaar blijven versterken. 
Het zijn niet altijd anderen die uw inspanningen belonen of straffen. Soms worden deze reacties 
vanuit uzelf aangespoord (interne bekrachtiging). U bent zelf misschien zeer kritisch op uzelf als u 
een fout maakt, of voelt zich opgelucht als u een hoge norm heeft gehaald. 
Iemand die bijvoorbeeld moeite heeft taken te delegeren aan collega’s, kan ervan overtuigd zijn 
dat dit de beste manier is om aan de hoge eisen die hij heeft aan het werk heeft gesteld, te kunnen 
blijven voldoen. Door dit consequent te blijven volhouden, zal de perfectionist nooit de kans krijgen 
te testen of deze overtuiging wel klopt. 
Perfectionistisch gedrag kan opgesplitst worden in twee categorieën – de dingen die u doet als 
gevolg van uw perfectionisme en de dingen die u laat als gevolg van uw perfectionisme. 
 

Perfectionistisch gedrag – Doen 

 

De meeste perfectionisten doen veel om aan hun hoge eisen te voldoen. Soms doen ze dingen die in 
hun ogen noodzakelijk zijn, maar voor anderen volkomen onnodig en overdreven lijken. 
Voorbeelden zijn: overmatig checken, zeer uitgebreide voorbereiding en lijstjes maken, anderen 
corrigeren. 
 

Perfectionistisch gedrag – Vermijden te doen 

Perfectionisten voorkomen  ‘falen’ door bepaalde taken te vermijden. Hoewel dit niet echt typisch 
lijkt voor perfectionisme, is het juist de andere kant van dezelfde medaille in het willen voldoen 
aan te hoge eisen. Als perfectionisten bang zijn dat het ze niet zal lukken, kan de gedachte aan 
falen zo beangstigend zijn, dat ze niet eens meer proberen. Sommigen schuiven hun taken dan 
steeds voor zich uit, soms voor onbepaalde tijd, terwijl anderen wachten tot het laatste moment 
om aan de taak te beginnen. Sommige perfectionisten beginnen niet eens meer aan de taak als ze 
verwachten deze niet volgens de juiste norm te kunnen uitvoeren. 
 
 

De volgende stap: doelen stellen voor verandering 

Om te beginnen, zullen we u vragen een gebied in uw leven te kiezen waarin perfectionisme een 
probleem vormt. Dan vragen we u om specifieke doelen op te stellen gericht op het bijstellen van 
uw onbuigzame strenge normen en uw perfectionistische gedrag op dit gebied. U kunt hierbij 
gebruik maken van de stap-voor-stap methode, die hieronder volgt.  
 
Stap 1: Kiezen van een gebied waaraan u wilt werken 
 
 

 Werk  Eten/gewicht/lichaamsvorm 

 Studie  Uiterlijke verzorging/persoonlijke hygiëne  

 Huishouden/schoonmaken  Sport 

 Relaties/contacten (partner, vrienden, familie)   Gezondheid/conditie 

 Organiseren en dingen op orde brengen  Anders, nl……………………………….. 
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Stap 2: Bijstellen van uw onbuigzame strenge normen  
 
Stel vast wat de onbuigzame strenge normen op dit gebied zijn die uw perfectionisme 
aansturen. Vervolgens wordt u gevraagd een meer acceptabele norm als alternatief te 
kiezen. Wat zouden anderen als een gezonde hoge norm beschouwen, die voor u ook 
werkbaar is? 

 
Stap 3: Vaststellen van het perfectionistische gedrag waar u aan wilt werken 
 

Het gaat hier om het gedrag dat direct gerelateerd is aan de gekozen normen. Wat doet u 
zoal bij het proberen te (blijven) behalen van uw strenge normen?  

 
Stap 4: Bepalen van een gericht doel met betrekking tot het verminderen van het 
perfectionistische gedrag 

 
Dit doel is gericht op het perfectionistische gedrag dat u bij stap 3 heeft beschreven. 

 
Stap 5: Bepalen van een termijn 
 

Het kan nuttig zijn om een bepaalde termijn vast te stellen waarbinnen u uw doel wilt 
realiseren. Bijvoorbeeld een maand, of zes weken. U kunt dan toetsen of u uw doel gehaald 
heeft binnen die periode. Als dat niet gelukt is, hebt u uw doel misschien te hoog gesteld, 
of was de termijn niet lang genoeg (en had u uw norm weer wat te hoog gesteld). 
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Perfectionistisch gedrag    

Beslissingen maken 
 ’s ochtend niet kunnen beslissen wat aan te trekken  
 Onzeker over welke kleur T-shirt te kopen, dus in 

alle kleuren 1 kopen  
 Het zo moeilijk vinden een restaurant te kiezen, dat 

het uiteindelijk te laat wordt om nog te gaan eten 

Overcompenseren 
 De weg naar uw huis in extreem detail uitleggen, en 

dan nog een mail nasturen met alle informatie 
 Altijd minstens 30 minuten te vroeg zijn op afspraken 
 De keuken drie keer schoonmaken met ontsmettend 

schoonmaakmiddel, voordat u gaat koken 
 

Bevestiging vragen 
 Anderen vragen uw werk te controleren om zeker te 

zijn dat het resultaat acceptabel is 
 Wanneer u hebt gekookt, het nodig hebben dat 

iedereen zegt dat het eten lekker is  
 

Corrigeren 
 Een voorwerp of kledingstuk vervangen wanneer er 

iets kleins mis mee is (gaatje in binnenzoom) 
 Opnieuw opvouwen van de was, rechtleggen van 

dingen als het er niet helemaal perfect eruit ziet 

Overmatig organiseren en lijstjes maken 
 Voor alles lijstjes maken en dit ook weer opnieuw 

schrijven met bijv. de taken die u die dag wilt 
afronden 

 Uw bureau helemaal netjes opgeruimd hebben met 
alles op zijn eigen plek, voor u aan het werk gaat  

 

Controleren 
 Steeds opnieuw in de spiegel kijken of u vlekjes 

o.i.d. ziet in uw gezicht 
 Werk op nieuw nakijken, waarbij u zoekt naar fouten 
 Regelmatig op uw horloge kijken om zeker te zijn 

hoe laat het is 

Snel opgeven 
 Niet op zoek gaan naar een huis omdat u zeker weet 

dat u er toch niet één vindt die aan uw eisen voldoet 
 Danslessen gaan volgen en na 2 lessen stoppen omdat 

u de leraar niet kunt bijbenen (wat eigenlijk geen 
van de cursisten kan) 

 Uw baan opzeggen omdat u een fout hebt gemaakt, 
en u bang bent dat u zult worden ontslagen 

 

Verzamelen en bewaren 
 Recepten uitknippen uit tijdschriften en ze bewaren, 

voor het geval u ooit een bepaald gerecht zou willen 
maken. 

 Uw bankafschriften 20 jaar lang bewaren voor het 
geval u ze nog eens nodig zou hebben 

 Stapel oude tijdschriften bewaren, omdat u er 
misschien nog een keer een artikel uit zou willen 
lezen 

Uitstellen 
 Steeds maar niet beginnen aan een opdracht, uit 

angst dat het nooit helemaal goed zal worden 
uitgevoerd 

 Uitstellen van het starten met gezonde 
eetgewoonten totdat het goed voelt, zonder dat 
binnenkort Kerstmis, Sinterklaas of een vakantie voor 
de deur staat 

 

Niet kunnen delegeren 
 Tot laat op uw werk blijven om de kopieën te maken, 

omdat u er geen vertrouwen in hebt dat de 
secretaresse de juiste volgorde aanhoudt 

 Anderen uw huis niet laten schoonmaken, omdat u 
bang bent dat ze het niet goed genoeg zullen doen 

Niet weten wanneer te stoppen 
 Een lijst maken met EHBO-spullen voor een reisje en 

eindigen met een koffer vol ‘noodzakelijke spullen’ 
 Een standpunt steeds opnieuw verdedigen of 

uitleggen, lang nadat anderen hun interesse al 
hebben verloren 

 

Langzaam aan 
 De krant heel aandachtig en rustig lezen om te 

voorkomen dat u belangrijk nieuws mist 
 Langzaam praten om er zeker van te zijn dat u het 

correct hebt gezegd 

Proberen gedrag anderen te veranderen 
 Anderen corrigeren op taalgebruik en uitspraak 
 Mensen erop aanspreken wanneer u vindt dat ze 

politiek incorrecte uitspraken doen en hen leiden 
naar meer acceptabel gedrag 

Vermijden 
 Niet gaan solliciteren, uit angst dat u de baan toch 

niet zult krijgen 
 Uzelf nooit wegen omdat u gelooft dat iedere 

gewichtstoename uw dag zal verpesten 
 Niet vragen om een salarisverhoging omdat je bang 

bent voor een afwijzing 

Anders 
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Relatie normen en gedrag 

 

Gebied Onbuigzame strenge norm Perfectionistisch gedrag 

 

Werk Ik mag nooit een fout maken Werk herhaaldelijk nalopen op 

fouten  

Uiterlijke verzorging Ik moet er onberispelijk uitzien 

 

Drie uur per dag voor de spiegel 

om kleding en make-up te 

checken 

Schoonmaken De keuken moet brandschoon en 

hygiënisch zijn 

Steeds opnieuw de keuken met 

bleekwater 

Studie Ik moet altijd een 9 of hoger 

halen 

Uitstellen, en niet aan beginnen  

Lijstjes maken Ik mag nooit iets vergeten Overal lijstjes voor maken, 

steeds overschrijven 
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Dobbelen: leren te ontspannen en spontaan te handelen 
 Perfectionisten zeggen vaak dat ze moeite hebben met spontaan dingen 
ondernemen omdat hun hele dag al volgepland is. Sommige perfectionisten zeggen 
dat ze geen tijd hebben om te ontspannen, of dat ze het niet nodig hebben. Het is 
belangrijk te weten dat als we ons lichaam niet de kans geven te herstellen van 
stress door te ontspannen, zowel onze fysieke gezondheid daaronder zal gaan lijden, 
alsook onze relatie met anderen. Het is nu tijd om te leren hoe u kunt ontspannen 

en een beetje meer spontaan kunt zijn.. Veel plezier! 
 
Nodig: 
1 dobbelsteen 
 
Stappen naar ontspanning (“dobbelen”): 

1. Schrijf 6 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, 
etc. Bedenk activiteiten die haalbaar zijn wat betreft kosten en tijd. 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
 Ik ben van plan op …………………dag,  om ………………… (tijd) iets te doen uit het lijstje. 
 

3. Gooi nu de dobbelsteen. Welk cijfer heeft u gegooid en welke activiteit hoort daarbij?    
4. Dan is de laatste stap om op de geplande dag de activiteit uit te voeren.  

Opmerking: U zult merken dat u geneigd bent de dobbelsteen nog een keer te 
gooien of om uw geplande dag of –moment te wijzigen. Bekende  excuses zijn: ik 
heb het te druk vandaag, deze activiteit is tijdverspilling, ik ga het later wel doen. 
Deze gedachten laten zien dat u uw leefregels aan het uidagen bent: zij 
protesteren. Hou vast aan de oorspronkelijke afspraak! 

 
5. Evaluatie: hoe is het verlopen? Waar liep u zoal tegenaan? Wat vond u positief? 

 

Een laatste opmerking: 

De meeste mensen melden dat ze dit een prettige manier vinden om te leren ontspannen, maar dat 
het wel oefening vereist. Ook hier: veel oefenen! U kunt ook nieuwe activiteiten aan de lijst 
toevoegen. Onthoud wel dat ontspannen een erg moeilijke taak is voor perfectionisten, dus wees 
trots op iedere poging die u onderneemt! 
 
 

http://www.google.nl/imgres?q=dobbelsteen&hl=nl&sa=X&biw=1366&bih=651&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=tyBB6Afz7GYcXM:&imgrefurl=http://funkturm1969.blogspot.com/2011/07/dobbelsteen.html&docid=y9mYwKY363cfWM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0cJMzMKMolE/ThtEdcDAWFI/AAAAAAAAAqc/Xc4_eAqZ06E/s1600/300.220.1933.jpg&w=578&h=600&ei=f6FsUKT6D4ek0QXKs4HICA&zoom=1&iact=hc&vpx=577&vpy=167&dur=637&hovh=229&hovw=220&tx=140&ty=108&sig=113448541997575788439&page=1&tbnh=136&tbnw=131&start=
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5. Perfectionistisch denken 
 
Informatieverwerking 

 
De manier waarop wij verklaren wat er om ons heen gebeurt (hoe we informatie verwerken) speelt 
een grote rol in de instandhouding van perfectionisme. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd in onze 
omgeving – zoveel informatie – dat het onmogelijk is om alles te verwerken. Daarom beslissen onze 
hersenen waar we aandacht aan besteden en welke verklaring we eraan geven. Het zijn vaak onze 
overtuigingen die bepalen waar we aandacht aan besteden en hoe we erover denken. We hebben 
aandacht voor en interpreteren zaken op basis van wat we verwachten. Dit leidt ertoe dat we ons 
eigenlijk alleen die dingen in het leven herinneren die verenigbaar zijn met wat wij als waar en 
echt beschouwen.  
Een voorbeeld: U heeft de overtuiging: “Mijn buren maken teveel lawaai”. Deze gedachte is 
gebaseerd op uw herinnering van de eerste nacht nadat ze in hun nieuwe huis trokken en ze een 
luidruchtige housewarming gaven die u de hele nacht uit uw slaap heeft gehouden. Deze overtuiging 
over uw buren, die de eerste nacht ontstond,  kan blijven bestaan omdat: 

 U alleen aandacht hebt voor uw buren op momenten dat ze lawaai maken, niet op de 
momenten waarop ze rustig zijn. 

 U geluiden die u hoort, interpreteert als gemaakt door die specifieke buren, zonder dat 
u nagaat of dat ook echt zo is. 

Daarom zult u, wanneer u aan de buren moet denken, alleen die momenten herinneren dat ze 
lawaai maakten. Uw oorspronkelijke overtuiging: “Mijn buren maken teveel lawaai” blijft overeind. 
 
Nog een voorbeeld, maar nu met betrekking tot perfectionisme. Stel, u hebt de sterke overtuiging 
of norm: “Ik mag nooit fouten maken”. Dit is een conclusie die u hebt getrokken op basis van 
bepaalde ervaringen in uw jeugd. Maar hoe beïnvloedt het uw informatieverwerking nu? Vasthouden 
aan de overtuiging: “Ik mag nooit fouten maken” betekent dat u waarschijnlijk gefocust bent op 
mogelijke fouten of signalen dat u zou hebben gefaald, zodat u het direct kan herstellen. U zou 
bijvoorbeeld een verslag steeds opnieuw  lezen om te checken op fouten. Waarschijnlijk hebt u 
weinig oog voor geboekte successen en u zult niet vaak de momenten erkennen waarop u goed werk 
hebt geleverd.  Bij deze momenten wordt niet stilgestaan omdat ze ‘niets voorstellen’. Op die 
manier heeft u alleen aandacht voor negatieve incidenten, wat u een slecht gevoel geeft en zo uw 
overtuiging: “Ik mag nooit fouten maken” bevestigt. U hebt waarschijnlijk een extreme visie op wat 
succes en wat falen is, een middenweg bestaat niet. U zou snel tot de  conclusie kunnen komen dat 
u ergens in gefaald hebt, terwijl u het, realistisch gezien, best goed gedaan hebt. Bijvoorbeeld: “Ik 
heb geen 10 gekregen voor mijn werkstuk – dat is verschrikkelijk en ik mag nooit meer zulke fouten 
maken”. 
 
Zelfkritiek en belemmerende denkstijlen 
 
Perfectionisten hebben de neiging om zeer zelfkritisch te zijn, vooral wanneer het ze niet lukt aan 
hun strenge normen te voldoen. Ze kunnen zichzelf dan toespreken: “Wat ben ik een kluns” of “Ik 
had ook beter mijn best moeten doen”. Deze zelfkritiek zorgt ervoor dat perfectionisten zich slecht 
blijven voelen over zichzelf. Ze kunnen zich schuldig, gestrest, depressief of boos voelen of zich 
zorgen maken. Dergelijke negatieve emoties worden meestal voorafgegaan door een aantal 
belemmerende zelfkritische uitspraken of gedachten. In deze gedachten zijn meestal patronen te 
ontdekken die we belemmerende denkstijlen noemen. Het valt op dat mensen deze belemmerende 
denkstijlen als een automatische gewoonte gebruiken: het is iets dat ze onbewust doen. Maar 
wanneer iemand bepaalde denkstijlen voortdurend gebruikt, kan dat veel stress geven. 
Hieronder volgt een reeks van belemmerende denkstijlen die veel voorkomen bij mensen met 
perfectionisme. Kijk eens of u er enkele in herkent die u ook vaak gebruikt. 
 
Zwart-wit denken 
Deze alles of niets denkstijl houdt in dat u slechts de uiterste extremen kunt zien. U hebt het óf 
helemaal goed, of helemaal fout gedaan, u hebt óf gelijk óf u zit helemaal verkeerd. Er is geen 
tussenweg (of grijstinten tussen zwart en wit). 
Bijvoorbeeld:  “Als ik één fout maak, ben ik een totale mislukkeling”;  

“Als ik mijn keuken niet na elke maaltijd met chloor poets, dan is hij niet schoon”. 
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Selectieve waarneming 
Deze denkstijl betreft het filteren van informatie die binnenkomt, waarbij met een soort 
‘tunnelvisie’ maar een deel van de informatie doorkomt en de rest wordt genegeerd. Meestal 
betekent dit dat er alleen gekeken wordt naar de negatieve kanten van een situatie en de positieve 
kanten worden vergeten. 
Bijvoorbeeld die ene fout in het verslag opmerken en geen aandacht hebben voor het feit dat de 
rest foutloos is gedaan. 
 
Moet-denken 
Door te zeggen: “Ik mag nooit…” of “Ik moet..”, kunt soms u onredelijke eisen aan uzelf stellen en 
u daarmee onder grote druk zetten. Hoewel deze uitspraken soms nuttig kunnen zijn (bijv. “ik moet 
niet alcohol drinken en dan rijden”), creëren ze soms ook onrealistische verwachtingen (bijv. “Ik 
mag nooit fouten maken”). 
 
Overdrijven / minimaliseren 
Dingen veel groter of kleiner maken dan ze zijn. We zien een kleine fout dan als verschrikkelijk, een 
ramp, een luchtige opmerking wordt ervaren als bijtende kritiek en een kleine tegenslag is een 
catastrofe. Ook kunt u dingen kleiner maken dan ze zijn, zoals uw pluspunten, uw weerbaarheid of 
uw vermogen problemen op te lossen.  
Bijvoorbeeld: “Het is echt heel erg dat ik er niet aan toe kwam de vloer te dweilen”. 
 
Labels of stickers plakken 
We plakken onszelf en anderen een label op wanneer we algemene uitspraken doen op basis van 
gedrag in specifieke situaties. We gebruiken dit label ook wanneer er genoeg voorbeelden zijn van 
situaties die niet overeenkomen met dit label. Een voorbeeld hiervan is denken een mislukkeling of 
loser te zijn als er iets misgaat, in plaats van “het was een vergissing” of “ik wist het (even) niet”.  
Bijvoorbeeld: "Ik ben een loser als ik niet weet wat de hoofdstad van Brazilië is”. 
 
Voorbarige conclusies trekken  
Bij deze denkstijl gaan we ervan uit dat weten wat de ander denkt (gedachten lezen) of menen we 
te kunnen voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren (voorspellen). 
Bijvoorbeeld: “Als ik er niet helemaal netjes en perfect uitziet, denken mensen dat ik een slons 
ben en zullen ze me afwijzen”. 

 
 
Zichzelf vergelijken met anderen  
Deze denkstijl houdt in dat u de positieve eigenschappen van een ander uitvergroot en uw eigen 
positieve eigenschappen bagatelliseert alsof ze niets voorstellen. 
Bijvoorbeeld: “Zij speelt veel beter piano dan ik” of “ik ben niet goed genoeg om met ze mee te 
doen”. 
 
Meten met twee maten 
Voor uzelf andere beoordelingscriteria hebben dan voor anderen. Bijvoorbeeld als u een fout maakt, 
is dat een ramp, maar als een ander dezelfde fout maakt, vindt u dat niet zo erg. Hieronder valt 
ook het toeschrijven van fouten aan uzelf, terwijl u successen toeschrijft aan de situatie. 
Bijvoorbeeld: “Ik heb alleen promotie gekregen omdat mijn baas aardig wilde zijn en niemand 
anders had gesolliciteerd”. 
 
Het verband tussen gedachte en gevoel 
 
Automatische gedachten 
We hebben allemaal gedachten. In feite denken we zo veel dat we de neiging hebben niet veel 
aandacht te besteden aan onze gedachten! Een deel van wat wij denken komt voort uit gewoonte 
en verloopt automatisch. We zijn ons dan nauwelijks bewust van onze gedachten, zoals we ook niet 
hoeven na te denken over hoe we moeten fietsen of over straat lopen. We noemen deze gedachten 
automatische gedachten. Automatische gedachten spelen een heel belangrijke rol in ons 
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emotioneel welbevinden. Laten we eens wat beter kijken naar enkele van uw automatische 
gedachten… 
Er zijn drie verschillende automatische gedachten: 
 
Neutrale gedachten, bijvoorbeeld “ik denk dat ik maar eens ga winkelen” 
Positieve gedachten, bijvoorbeeld “dit is iets dat ik heel goed kan” 
Negatieve gedachten, “ik ben een mislukkeling” 
 
Automatische gedachten betreffen vaak zaken waar we bezorgd over zijn, maar ze kunnen over van 
alles gaan – alles wat we gezien, gehoord of geleerd hebben. Logischerwijs zijn het de negatieve 
gedachten die ervoor zorgen dat we ons emotioneel slecht voelen. Perfectionisten hebben de 
neiging negatief over zichzelf te denken en deze gedachten zijn vaak gerelateerd aan de 
onbuigzame strenge normen die zij voor zichzelf stellen. 
 
We zijn het niet gewend onze gedachten af te remmen, hoewel het erg zinvol kan zijn een stap 
terug te doen en vanuit een ‘helikopter blik’ ons denken te bestuderen. Dit is een belangrijke 
strategie die u zal helpen om de negatieve invloed van uw perfectionisme te verminderen.  
 
Gedachten beïnvloeden gevoelens en gedrag 
We denken niet alleen de hele tijd, maar deze gedachten beïnvloeden ook ons gevoel en de manier 
waarop we reageren in bepaalde situaties. Maar omdat we ons vaak niet bewust zijn van onze 
gedachten, beseffen we ook niet hoe deze gedachten ons gevoel en gedrag beïnvloeden. Wanneer 
we reageren op een situatie is het meestal niet de werkelijke situatie die ons gevoel bepaalt, maar 
de manier waarop we de situatie waarnemen of interpreteren. Laten we twee voorbeelden 
bekijken.  
 
Sandra haalde een 8 voor haar opdracht voor de universiteit (situatie). Ze voelde zich erg trots en 
gelukkig en vertelde haar ouders over het resultaat (consequenties).   
 
Sara, een perfectionist, haalde een 8 voor haar opdracht voor de universiteit (situatie). Ze voelde 
zich erg teleurgesteld en was boos op zichzelf en besloot een afspraak met vrienden af te zeggen 
zodat zij extra tijd aan de studie kon besteden (consequenties). 
 
De situatie is exact hetzelfde, dus waarom laten Sandra en Sara zulke verschillende reacties zien? 
De verklaring is te vinden in hun denkstijl. Sandra en Sara denken op zeer verschillende manieren 
over dezelfde situatie.  
 
Sandra zou iets kunnen denken als “dit is een erg goed resultaat”, “ik heb heel hard gewerkt en 
het is prettig hiervoor beloond te worden”, “mijn ouders zullen trots op mij zijn”.  
 
Sara, de perfectionist, zou iets kunnen denken als, “ik ben een sukkel”, “ik had een betere score 
kunnen halen”, “ik verdien het niet uit te gaan wanneer ik zo’n slecht resultaat heb behaald”.  
 
Herinnert u zich de belemmerende denkstijlen ? (Zwart-wit denken, Selectieve waarneming, 
‘moet’-denken, Overdrijven / minimaliseren, Labels of stickers plakken, Voorbarige conclusies 
trekken). We zien dat Sarah verschillende belemmerende denkstijlen hanteert: selectieve 
waarneming (negeren hoe goed ze het heeft gedaan), labels of stickers plakken (“ik ben een 
sukkel”) en ‘moet’-denken (“ik had harder moeten studeren”).  
 
Wat voel ik? 
Het is vaak moeilijk om precies te weten wat we voelen en het kan moeilijk zijn onze emoties in 
woorden uit te drukken. De lijst hieronder bevat verschillende woorden die emoties beschrijven. Dit 
kan een nuttig startpunt zijn om het verband tussen gedachten en gevoelens beter te begrijpen.  
 
Ongelukkig  Geïrriteerd  Boos   Bang 
Depressief  Gelukkig  Gespannen  Ontmoedigd 
Ongemakkelijk  Paniekerig  Kalm   Opgewekt 
Verheugd  Woedend  Gefrustreerd  Zenuwachtig 
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Verdrietig  Euforisch  Moe   Vlak 
Neutraal  Verslagen  Opgelaten  Bezorgd 
 
Hoewel dit maar een beperkte lijst is, geeft dit u een idee over de woorden die we kunnen 
gebruiken om onze gevoelens te beschrijven. 
 
Gevoelens zijn geen gedachten 
Wanneer we voor het eerst gaan proberen gedachten van gevoelens te onderscheiden kan dit 
verwarrend zijn.  We zijn gewend over onze gedachten en gevoelens te spreken alsof ze deel zijn 
van dezelfde ervaring, maar het is handiger om ze te scheiden en te onthouden dat gevoelens geen 
gedachten zijn en gedachten geen gevoelens. Bijvoorbeeld, u zou iemand kunnen horen zeggen: “ik 
heb het gevoel te zullen zakken voor de test”, terwijl ze eigenlijk denken te zullen denken voor de 
test en zich waarschijnlijk angstig zullen voelen. Het ligt voor de hand dat als negatieve gedachten 
tot negatieve gevoelens leiden, het mogelijk zou moeten zijn iets te doen zodat we ons wat 
positiever voelen!  
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6. Zelfwaardering 
 
 
Herkennen van overwaardering van presteren 
De meeste mensen baseren hun eigenwaarde (of zelfvertrouwen) op meerdere aspecten van hun 
functioneren, zoals hun relaties, hobby’s, vrijetijdsbesteding, prestaties op het werk en op school 
Geluk gaat samen met hoe goed van hoe goed bepaalde belangrijke dingen in hun leven verlopen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de verschillende porties die de taartdiagram weergeeft, valt op te maken dat in Marieke’s leven 
belangrijk zijn: haar familie, een goede vriendin en partner zijn, sport en haar toekomstdoelen. 
Reizen, haar werk en haar lichaamsbouw zijn ook van belang, maar toch minder.  
 
Perfectionisten hebben de neiging om hun eigenwaarde bijna geheel te laten afhangen van het 
voldoen aan hun strenge normen en hoge eisen. Zij overwaarderen het presteren en prestaties. Zij 
hebben misschien wel andere interesses, maar deze lijken een steeds minder belangrijke plek in 
hun leven in te nemen. Perfectionisten gaan geloven dat zij enkel van waarde zijn zolang ze aan de 
strenge  normen en hoge eisen voldoen. Ze gaan hun eigenwaarde hoofdzakelijk baseren op het 
leveren van prestaties.  
 
Als mensen hun eigenwaarde en zelfvertrouwen grotendeels baseren op één aspect van hun leven, 
maakt dat hen  kwetsbaar, het moet goed gaan op dat gebied, er is geen compensatie mogelijk. 
Daarom is het ook niet vreemd dat perfectionisten vaak erg gefocust zijn op het behalen van de 
hoge eisen die ze zichzelf hebben opgelegd. Ook is het niet vreemd dat ze zich vaak gespannen, 
geïrriteerd, depressief, angstig of schuldig voelen en een negatief beeld hebben van zichzelf. 
Wanneer een doel is bereikt, zijn ze wellicht even opgelucht maar meestal niet langdurend 
gelukkiger. Perfectionisten hebben juist de neiging om hun succes te bagatelliseren (“ik had gewoon 
geluk”) of trekken de conclusie dat de gestelde norm blijkbaar te laag was (“iedereen had dat 
kunnen doen”) en stellen deze vervolgens bij naar boven voor een volgende keer. 
 
  

Marieke's Eigenwaarde diagram

Relatie en 

vrienden

Toekomstdoelen

Sport

Reizen

Werk

Lichaams

bouw

Familie
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Werkblad 6,  Zelfwaardering    Naam:  
 
 
Schrijf hieronder enkele gebieden in uw leven die bijdragen aan uw gevoel van eigenwaarde. 
Hoeveel daarvan hebben te maken met presteren of prestaties? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak nu een indeling op volgorde van belangrijkheid. En geef een percentage aan (som van 1 t/m 8= 
100%)Wat hierbij kan helpen is uzelf afvragen: “Als iets verkeerd gaat op dit gebied, in hoeverre 
raakt me dat (hoeveel ben ik ermee bezig) en in hoeverre beïnvloedt het de manier waarop ik 
mijzelf beoordeel als mens?” 
 

Gebieden die belangrijk zijn voor mijn gevoel van eigenwaarde 
 

1. ________________________________________________________....% 

2. ________________________________________________________....% 

3. ________________________________________________________....% 

4. ________________________________________________________....% 

5. ________________________________________________________....% 

6. ________________________________________________________....% 

7. ________________________________________________________....% 

8. ________________________________________________________....% 
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Teken nu uw taartdiagram, waarbij u elk gebied een eigen part(je) toebedeelt. Hoe groter het 
percentage, hoe groter het partje. 
 

Mijn Eigenwaarde taartdiagram 
 
 



   

 23 

Andere gebieden in mijn leven uitbreiden  
Begin met het vaststellen van alle andere gebieden van uw leven die van invloed zouden kunnen 
zijn op uw eigenwaarde, maar die nu een (veel) kleiner aandeel hebben gekregen. Dit kunnen ook 
gebieden zijn die inmiddels niet meer in uw taartdiagram voorkomen vanwege hun kleine aandeel. 
Kies nu een gebied waarmee u wilt beginnen en bedenk enkele activiteiten die u daarbij kunnen 
helpen.  
Plan vervolgens een aantal activiteiten op dit gebied die u kunt gaan ondernemen. Denk daarbij ook 
aan activiteiten waarbij andere mensen betrokken zijn. Geef dan een score aan het plezier dat u 
beleeft aan deze activiteit VOOR en NA het uitvoeren ervan. De beide scores zijn belangrijk, omdat 
het inzicht geeft in wat het oplevert. De kans is groot dat u activiteiten waarin u het meeste plezier 
heeft, zult herhalen. Deze activiteiten zullen u niet alleen helpen andere gebieden in uw leven te 
vergroten, maar ook een meer gebalanceerd gevoel van eigenwaarde helpen creëren 
Probeer een aantal weken steeds een nieuw werkblad “Andere gebieden in mijn leven uitbreiden” 
in te vullen en maak een plan om activiteiten regelmatig te herhalen. Zet er ook af en toe eens een 
paar nieuwe bij. Na een tijdje kunt u ervoor kiezen om een ander gebied in uw leven uit te breiden.  
 

 Gebieden in mijn leven die ik wil uitbreiden: 

1. _______________________________  

 

2. ___________________________________ 

 

Plezier dat ik eraan beleef: (0-10) 
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Datum: 

Activiteit: 

Datum: 

Activiteit: 

 

Datum: 

Activiteit: 

 

Datum: 

Activiteit: 

 

Voor: ------ 

 

Na:     ------ 

Voor: ------ 

 

Na:     ------ 

 

Voor: ------ 

 

Na:     ------ 

 

Voor: ------ 

 

Na:     ------ 

 

Plezier 
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 7. Gedragsexperiment 
 
Huiswerk zitting 2 

 lezen literatuur zitting 2 

 maken werkblad zitting 2 

 game van de week spelen, iedere dag 10 minuten: Blendoku 

 
 
 Gedragsexperimenten helpen de grip van uw perfectionisme wat losser te maken en helpen u om 

uw doel te bereiken door uw perfectionistische overtuigingen te toetsen aan de werkelijke situatie. 

Het is net als een wetenschapper die een experiment uitvoert, en u bent hier de wetenschapper. U 

test in hoeverre uw gedachten en verwachtingen werkelijk correct zijn.  

 

Het kan zijn dat u gaat experimenteren met het oppakken van taken die u hebt vermeden te doen 

(bijv. door uitstellen). Of u gaat experimenteren met het niet  uitvoeren van perfectionistisch 

gedrag (zoals controleren). 

 

Het kan vreemd zijn gevraagd te worden om uw gedrag te verminderen terwijl u al zolang een vast 

vertrouwen heeft in het nut van dit gedrag bij het halen van uw strenge normen. Ook kan het eng 

zijn gevraagd te worden u anders te gedragen omdat u bang bent dit niet ‘perfect’ te zullen doen. 

Gedragsexperimenten geven u de kans om uit te testen of uw overtuigingen juist zijn door te 

experimenteren met het veranderen van uw perfectionistische gedrag. Dit is een belangrijk 

onderdeel in het doorbreken van de vicieuze cirkel van perfectionisme. 

 

Hieronder volgen enkele veel voorkomende voorbeelden van perfectionistisch gedrag en enkele 

overtuigingen of voorspellingen die eraan gekoppeld kunnen zijn. In de laatste kolom geven we een 

suggestie om de overtuiging te toetsen met behulp van een gedragsexperiment. 
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Overtuiging / voorspelling Perfectionistisch gedrag Gedragsexperiment 

Als ik niet zo vroeg vertrek, 

kom ik te laat en dat zou 

verschrikkelijk zijn en dan 

zullen ze slecht over me 

denken 

Op tijd komen voor afspraken 

(door 30 minuten vroeger te 

vertrekken dan nodig) 

Niet eerder dan 15 minuten 

vertrekken voordat het nodig is 

en kijken of ik op tijd kom 

Als ik mijn taken uitbesteed 

aan de secretaresse, zou ze de 

pagina’s in de verkeerde 

volgorde kunnen leggen 

Nog laat op het werk blijven 

om het kopieerwerk zelf te 

doen omdat ik de secretaresse 

niet vertrouw 

De secretaresse het 

kopieerwerk laten doen de dag 

voordat ik het nodig heb, 

zodat ik het nog kan nakijken 

en checken of de volgorde 

klopt 

Ik denk dat elke 

gewichtstoename mijn dag zal 

verpesten 

Mezelf nooit wegen 

 

 

 

Mezelf een keer per dag wegen 

en dit opschrijven. Aan het 

einde van de dag mijn 

stemming registreren op een 

schaal van 1-10. Is er een 

relatie? 

Als ze niet zeggen dat het eten 

lekker is, betekent het dat ze 

het vies vinden 

Het nodig hebben dat iedereen 

me complimenteert met de 

maaltijd 

Mijn omgeving vragen me geen 

complimenten meer te geven 

en ze te vragen de maaltijd te 

scoren tussen 1 -10 

Als ik een restaurant kies, is 

hij vast vreselijk en zullen 

anderen me dat kwalijk nemen 

Het zo moeilijk vinden een 

restaurant te kiezen, dat ik 

nooit meer een etentje 

voorstel 

Een korte lijst maken met 

mogelijke restaurants, en er 

dan blind een prikken. Kijken 

of het meevalt (toets reacties) 



   

 27 

Richtlijnen 

Hieronder staan enkele richtlijnen voor het uitvoeren van een gedragsexperiment. Daarna geven we 

een voorbeeld van een ‘Doe’ gedragsexperimenten en een van een ‘Vermijd’ gedragsexperiment, op 

basis van Peters casus. Bij de werkbladen vindt u een leeg Gedragsexperiment-formulier dat u kunt 

gebruiken bij uw experimenten. 

 

De eerste stap is het Vaststellen van Uw Overtuiging. Kies een belemmerende overtuiging of 

gedachte die u zou willen toetsen. Maak een voorspelling; vraag uzelf: “Wat zou er gebeuren als 

mijn overtuiging klopt?” en scoor hoe sterk (geloofwaardig) die overtuiging is tussen 0 en 100%.    

 

Dan volgt het Uitvoeren van het Gedragsexperiment om de overtuiging te toetsen. Hoe kunt u 

uittesten of uw voorspelling juist was? Het idee is dat u een experiment plant, waarin u alle 

specifieke dingen opneemt die u wilt doen om uw voorspelling te toetsen. Voer vervolgens het 

experiment uit en registreer wat er gebeurde. Beschrijf hoe het werkelijk verliep. Scoor uw 

spanning voor, tijdens en na het uitvoeren van het experiment (1-10). 

 

De laatste stap is het ontwikkelen van een Alternatieve Overtuiging. Reflecteer op uw experiment. 

Vergelijk uw voorspelling met wat er werkelijk gebeurde en denk na over wat u hieruit kunt halen. 

Kijk of u op basis daarvan een meer gebalanceerde, alternatieve gedachte kunt vormen, die u 

verder kan helpen dan uw oude angst. 

 

Het is belangrijk op te merken dat niet alles wat we denken, onjuist is, of geen waarheidsgehalte 

heeft. Wel is het zo dat we vaak blind onze visie, gedachten en verwachtingen geloven, zelfs 

wanneer ze ons niet helpen. Zelden doen we een stap terug om onze voorspellingen eens onder de 

loep te nemen en ze op waarheid te toetsen. Dit is een lastig te doorbreken gewoonte.  

 

Wanneer uw voorspellingen voor een deel wel ondersteund worden door uw bevindingen, wat soms 

ook gebeurd, is het belangrijk dat u zichzelf een paar vragen stelt. Kan er ook een andere 

verklaring zijn voor het gebeurde? Wat gebeurde er nog meer op dat moment? Zijn er andere 

manieren waarop ik het gebeurde kan interpreteren? Wat zou ik kunnen leren van deze ervaring, 

om dingen in de toekomst te veranderen of te verbeteren? 

 

Het is nu tijd om aan een experiment te beginnen. Kijk naar het voorbeeld op de volgende pagina. 

Het kan u helpen bij het plannen van een experiment. U kunt vervolgens het werkblad gebruiken om 

uw perfectionistische overtuigingen te toetsen en te testen hoe juist uw voorspellingen nu eigenlijk 

zijn.  
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Gedragsexperiment   
         

Stap 1: Overtuiging / voorspelling vaststellen 

Schrijf hier een perfectionistische overtuiging die u wilt toetsen. Wat doet u of vermijdt u te doen 

ten gevolge van deze overtuiging? Stel uzelf de vraag: “wat verwacht ik dat er zal gebeuren als 

mijn overtuiging klopt? 

 

Als ik mijn werk niet drie keer naloop, denk ik dat ik iets belangrijks zal missen 

 

Geloofwaardigheid: in hoeverre geloof ik dat dit zal gebeuren, op een schaal van 0-100?       90% 

 

Stap 2: De overtuiging toetsen 

Waar, wanneer en hoe ga ik mijn overtuiging toetsen? Dit betekent het beperken van uw 

perfectionistische gedrag (iets doen dat u altijd vermeed, of iets niet doen dat u altijd deed). 

 

Ik ga beginnen met mijn werk twee keer na iedere klus nalopen, en dan nog een keer aan het 

einde van de dag 

 

Registreer het spanningsniveau VOORAFGAAND aan het experiment, op een schaal van 1-10 

 

 

  1  2   3     4      5       6       7        8        9        10   

 

Stap 3: Voer het experiment uit 

Registreer het spanningsniveau TIJDENS het experiment, op een schaal van 1-10 

 

 

  1  2   3     4      5       6       7        8        9        10   

 

Stap 4: Evalueer de resultaten 

Wat is er daadwerkelijk gebeurd? 

 

Het was moeilijk om minder dan 2x te controleren. Ik werd nerveus omdat ik dacht iets te hebben 

gemist. Maar bij controle aan het einde van de dag bleek nooit dat ik iets belangrijks had gemist 

 

Hoeveel van mijn voorspelling is uitgekomen (0-100%)?    15% 

Registreer het spanningsniveau NA AFLOOP van het experiment, op een schaal van 1-10 

 

 

  1  2   3     4      5       6       7        8        9        10   

 

Stap 5: Conclusies 

Wat heb ik van dit experiment geleerd? Wat zeggen de resultaten over mijn oorspronkelijke 

voorspelling? Op basis van deze bevindingen, welke overtuiging of gedachte zou juister en nuttiger 

zijn? 

 

Ik was erg verbaasd dat ik het kon. Het hielp dat ik niets had gemist die eerste twee weken – dat 

hielp me door te gaan naar de volgende stap, die inhoudt dat ik nog maar een keer mijn werk 

naloop na de klus en dan nog een keer als al het werk is gedaan. Op dit moment kan ik zeggen dat 

ik maar twee keer een controle hoef te doen – dat is een verbetering! 
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Werkblad 7 Mijn Gedragsexperiment  
 

Naam:..    
      
Stap 1: Overtuiging / voorspelling vaststellen 

Schrijf hier de leefregel die u wilt toetsen. Wat doet u of vermijdt u te doen ten gevolge van deze 
overtuiging? Stel uzelf de vraag: “wat verwacht ik dat er zal gebeuren als mijn overtuiging klopt? 
 
 
 
 

Geloofwaardigheid: in hoeverre geloof ik dat dit zal gebeuren, op een schaal van 0-100?        

 
Stap 2: De overtuiging toetsen 

Waar, wanneer en hoe ga ik mijn overtuiging toetsen? Dit betekent het beperken van uw 
perfectionistische gedrag (iets doen dat u altijd vermeed, of iets niet doen dat u altijd deed). 
 

 
 
Registreer het spanningsniveau VOORAFGAAND aan het experiment, op een schaal van 1-10 

 
 
  1  2   3     4      5       6       7        8        9        10   

 
Stap 3: Voer het experiment uit 

Registreer het spanningsniveau TIJDENS het experiment, op een schaal van 1-10 
 
 
  1  2   3     4      5       6       7        8        9        10   
 
Stap 4: Evalueer de resultaten 

Wat is er daadwerkelijk gebeurd? 
 
 
 
 

Hoeveel van mijn voorspelling is uitgekomen (0-100%)?     

Registreer het spanningsniveau NA AFLOOP van het experiment, op een schaal van 1-10 
 
 
  1  2   3     4      5       6       7        8        9        10   

 
Stap 5: Conclusies 

Wat heb ik van dit experiment geleerd? Wat zeggen de resultaten over mijn oorspronkelijke 
voorspelling? Op basis van deze bevindingen, welke overtuiging of gedachte zou juister en nuttiger 
zijn? 
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De perfectionisme cirkel opnieuw bekeken 
 
We gaan terug naar de vicieuze cirkel van perfectionisme.  
We zagen dat perfectionisme wordt gestuurd door een gevoel van eigenwaarde dat overmatig 
afhankelijk is van het nastreven en behalen van onbuigzame strenge normen. Dit gevoel van 
eigenwaarde is gekoppeld aan onderliggende leefregels en aannames die u gedurende uw leven hebt 
ontwikkeld. U had de overtuiging dat het noodzakelijk is om uzelf (en vaak ook anderen) extreem 
hoge, rigide normen op te leggen. 
 
Nadat u deze veeleisende normen had gesteld, ging u uw prestaties beoordelen – maar niet 
objectief. U had eerder de neiging om in zwart-wit of alles-of-niets termen te denken. Een van de 
conclusies die u trok, was dat u ‘faalde’ in het behalen van uw onbuigzame normen – of u werd zo 
angstig dat u niet eens meer probeerde ze te halen. U ging uitstellen, uitstel leidde tot afstel of u 
vermeed situaties in het geheel. Dit leidde tot zelfkritiek, en een gevoel van waardeloosheid. Dit 
motiveerde u weer om uw gevoel van eigenwaarde op te krikken door verder te gaan met het 
nastreven van onbuigzame normen – en de perfectionisme cirkel is compleet.  
 
Een alternatieve conclusie was dat u uw normen niet hoog genoeg had gesteld… maar in plaats van 
u tevreden voelen dat u de normen haalde, trok u de waarde van die normen in twijfel en ging 
ervan uit dat ze niet hoog genoeg waren of te gemakkelijk. U kleineerde uw succes (en uzelf) en 
stelde uw normen nog hoger en minder haalbaar. Ook hier is de perfectionismecirkel rond. 
 
Geen enkel resultaat gaf voldoening. De gevolgen van uw perfectionisme, zowel de positieve als de 
negatieve, vergrootten juist de kans dat de volgende keer dat u voor een taak stond, uw 
perfectionisme de kop zou opsteken en u zichzelf weer extreem strenge normen ging opleggen. 
 
Mijn onbuigzame normen wat flexibeler maken 
 
De vicieuze cirkel van perfectionisme toont aan hoe we vast kunnen komen te zitten in een 
negatieve spiraal die het perfectionisme in stand houdt. Maar het mooie van een cirkel is dat we 
hem kunnen omdraaien om een positievere cirkel te creëren. Je kunt het vergelijken met een wiel 
dat in een bepaalde richting beweegt, maar waarvan we de beweging kunnen afremmen door kracht 
in te zetten tegen de oude beweging in om een draai te maken naar een positievere richting. Uw 
perfectionistische gewoonte van onbuigzame normen houdt het wiel gaande in zijn oorspronkelijke 
richting, en u voelt dat u vast zit in die negatieve perfectionistische cirkel. Om van richting te 
kunnen veranderen, zullen uw onbuigzame strenge normen wat flexibeler en losser moeten worden. 
Dit vraagt een grote inzet in het begin, maar na een tijdje en met wat doorzettingsvermogen zal 
het steeds makkelijker gaan. De nieuwe positieve draai krijgt zijn eigen beweging. 
 
We hopen dat u al een begin hebt kunnen maken met het losser en flexibeler opstellen van uw 
onbuigzame strenge normen en dat u al wat profijt hebt gehad van het stellen van redelijker doelen 
die u een grotere kans geven op succes. Laten we eens kijken naar het losser opstellen van die 
onbuigzame normen, en wat u kunt doen om dit voort te zetten. 
 
We beseffen goed dat oude, negatieve leefregels en aannames geactiveerd kunnen worden wanneer 
u voor bepaalde taken of doelen komt te staan. Deze niet-helpende leefregels maken al heel lang 
deel uit van uw leven en we kunnen niet verwachten dat ze opeens verdwijnen. We kunnen wel 
verwachten dat ze met de tijd wat zullen vervagen en hun kracht verliezen. Ze zullen dan niet zo 
gemakkelijk meer worden geactiveerd, maar voor nu is het erg belangrijk dat u zich bewust wordt 
wanneer die oude regels van uw perfectionisme de kop opsteken. In plaats van in het oude patroon 
van onbuigzame normen te schieten, kunt u er dan voor kiezen ander gedrag in te zetten door 
geschiktere, acceptabeler normen op te stellen voor uzelf (en anderen). 
 
Deze andere, nieuwe houding ten opzichte van uw oude leefregels en aannames, houdt in: 
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 Bijstellen van uw belemmerende leefregels door ze uit te dagen, waarbij u nieuwe, meer 
helpende leefregels gaat ontwikkelen en deze ook in de praktijk gaat brengen. 

 In perspectief plaatsen van uw perfectionisme door uzelf redelijke en haalbare normen te 
stellen. 

 Objectief beoordelen van uw prestaties, door te kijken naar bewijzen van succes en van 
wat u bereikt hebt. 

 Uzelf regelmatig een schouderklopje geven als u uw norm hebt gehaald. Als dat niet is 
gelukt, bekijk de norm nog eens goed en vraag uzelf af of hij niet te hoog en dus onhaalbaar 
is opgesteld. 

 Oefenen. Blijf er aan werken en het zal makkelijker worden. Onthoud: oefening baart 
kunst! 

 
  
 


