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hemvraagtwaardedeuren inzijn
woonkamernaartoe leiden,weet
hijhetniet.Maarzodrahijhonger
krijgt, staathij open looptopde
automatischepilootnaardekeu-
ken.

Daarzitdecrux. Terugvallen in
eenoudegewoontedoetons
hoofdvanzelf. Jewilthetniet,
maarhetgebeurt toch:wijn in
plaats van thee,netflixen inplaats
vanhardlopen. Eengrootdeel van
onzedagelijkseactiviteitenkomt
niet voortuit eenbewustebeslis-
sing,maaruitgewoonte. Vaak
besthandig,want stel je voordat
je elkedagopnieuwmoestuitvin-
denhoe jenaar jewerkmoet fiet-
sen.Maarals jewilt veranderen, is
het eenhindernis.

Inde jarennegentigontdekten
Amerikaansepsychologendezo-
genaamde ‘gedragslus’.Diebe-
staatuitdrie elementen: aanspo-
ring, routineenbeloning.Deaan-
sporing leidt ertoedat jegaathun-
kerennaareenbepaaldebelo-
ning,waardoor jeautomatisch
eenbepaaldehandeling (routine)
gaatuitvoerenomdiebinnente
slepen.Methetherkennenvan je
eigengedragslusben jedusalhal-
verwegedeoplossing.

Duhiggbeschrijft inzijnboek
hoehij zijngewoonteomdage-
lijks rondeenuurof vier eencho-
coladekoek teetenwist tedoor-
breken.Hij analyseerdezijnge-
dragenontdektedatdatniet zo-
zeeruit trekvoortkwam,maar
vooraluitdebehoefteaanaflei-
ding. Sindsdienmaakthij omdie
tijdeenwandelingetjeoverde
redactievloer, vooreenpraatje,
zonderkoek.

Deze tactiek staat indepsycho-
logiebekendalshabit reversal trai-
ningenwordtondermeerge-
bruiktomvanverslavingenaf te
komen.Het idee isdat jenade
aansporingdiehet slechtegedrag
ingangzet, snel reageertmeteen

O
pditmomentpraat ergens inNeder-
land iemandtegeneensok.Word ik
blij van jou, vraagtdiegenedesok. Zo-
niet, dangaatde sok indevuilnisbak,
metdewoorden: ‘Bedanktvoorde

mooie jaren, jehieldmijnvoeten lekkerwarm.’
Deze sokprater ruimtopnaarhetevangelie

vandepopulaire JapanseopruimgoeroeMarie
Kondo,diehaar lezersaanspoort afscheid te
nemenvanspullendiehennietblijmaken.
‘Ontspullen’ kanookzonderKondo,bijvoor-
beeldmethulpvandeOpruimchallenge2016.
Diewordtdezemaandvoorde tweedekeerge-
houdenop initiatief van ‘lifestyleondernemer’
LisaPortengen; zo’nduizendNederlanders
(veel vrouweneneenenkeleman)doeneraan
mee.Dechallengestaatonderdebezielende
leidingvanvoormaligverpleegkundigeener-
varenopruimcoachLammyWolfslag, eensoort
MarieKondo,maardangeboren teAssenen
metbijbehorendenuchtereaanpak.Dusniet
pratenmet je sok,maarelkedag ietsoprui-
men, ‘al ishetmaareenoude lippenstift’, der-
tigdagen lang,omeennieuwegewoonte in je
hersenente laten inslijten.
Eenmaandgeenalcohol, geenFacebookof

meedoenaaneen ‘opruimchallenge’: jebent
eenrariteit als jedezerdagengeenpogingdoet
ominrecordtempovaneenslechtegewoonte
af tekomen.Maarkandateigenlijkwel, je
gedragveranderen ineenmaandtijd?
Als erbij zoiets eengetalwordtgenoemd,

moet jehetwantrouwen, zegtRickvanBaaren,
hoogleraargedragsveranderingaandeRad-
boudUniversiteit inNijmegen. ‘Hetklinktmis-
schieneenbeetje flauw,maarof hetnoudertig
dagen is,negentigdagenof twee jaar –het ver-
schiltperpersoonenperdoel.Devraag is
vooral:hoezwaar ingesleten ishetpatroondat
jewilt veranderen?’
Wanteennieuwegewoontemoeteenauto-

matismeworden, legt vanBaarenuit.Demens
is eengewoontedier. Als eengewoonteeen-
maal isontstaan, spelendehersenennauwe-
lijksmeereenrolbijbeslissingenopdat
terrein.
DeAmerikaanse journalistCharlesDuhigg

schreef er eenpaar jaargeledeneenboekover,
Machtder gewoonte (ThePowerofHabit).Omte
illustrerenhoesterkdiegewoontemacht is, be-
schrijfthijhet verhaal vaneenmandiedoor
hersenletsel zijngeheugenverloor.Wanneer je

Het is een rage:
‘ontspullen’

onder leiding
van eengoeroe.

Je ruimt elke
dag éénding op,
is het idee, enna

eenmaand is
de gewoonte
ingesleten in

dehersenen. Is
het zo simpel?

Door Ianthe Sahadat
Foto’sMonique Bröring

Demacht der
‘Zo’n leuke

coachhelptwel
als hij er is,
maar jemoet
ook zonder
kunnen’

Psychologie
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automatismen
andere routinediehetzelfdege-
voel vanbeloningoplevert. Zodra
jeeengewoonte inonderdelen
opsplitst, kun jemethetmecha-
nismegaanspelen, isdegedachte.
Of zo’ngroepsuitdagingvan

eenmaandkanhelpenomjege-
dragblijvend teveranderen,hangt
vandiverse factorenaf, volgens
hoogleraarVanBaaren. ‘Deessen-
tie isdat je échtmoetwillenveran-
deren.Opbasis vanalleenwils-
krachtverander jeniet. Eenveran-
deringmoet je ietsopleveren. Je
moeterblij vanworden.Wenoe-
mendateigenaarschapvandever-
andering.Vooreenandermoet je
hetnietdoen,ookniet voorde

groepof voordecoach.’
DaaromnoemtVanBaaren,die

zelf ‘heel saaie’ verandertrainin-
gengeeft, eencharismatischegoe-
roeeenpotentiële valkuil. ‘Zo’n
leuke inspirerendecoachhelpt
wel alshij ernog is,maarhetgaat
eromdat jehetookdoetalshij
weg is. Jemoetdie coachniet
nodighebben.’
Groepsgewijs eenslechtege-

woonteaanpakkenkangoedwer-
ken, zegtVanBaaren. ‘Mensenzijn
socialewezens,dusals jemetz’n
allen ietsdoet, voel je je verplicht
tegenoverdegroepomdoor te zet-
ten.Voordewilskracht isdathan-
dig, zolang jemaaronthoudtdat

ookallerlei onbewusteprocesseneenrol spe-
len.’ Kleine stapjes zijngoed,maarelkeactivi-
teitmoet ietspositiefsoproepen, volgensde
hoogleraar. ‘Jemoetervangenieten,of inelk
geval trots zijnop jekleinedaad.Alshetalleen
maareenkwelling is, zal jebreineralles aan
doenomhetaf te stotenalsgewoonte.’ Evalu-
eer elkehandelingnaderhand, is zijnadvies.
Veranderenbeginteigenlijkalmetdebeslis-

singwat jeprecieswilt gaanveranderen, zegt
JoséKerstholt, bijzonderhoogleraarpsycholo-
gischebesliskundeaandeUniversiteit Twente
en tevensverbondenaan innovatie-instituut
TNO.Zij vermoedtdat veelpogingentot veran-
derendaaral stranden.Webeslissenrationeel,
maardie ratio ismaar ineenklein stukjevan
onsbreindebaas.

Kerstholtomschrijft onsbreinals een

VERZAMELAARS
Demens is een ver-
zamelaar. Als de wel-
vaart het toelaat, slaat
hij aan het kopen. En
hoe langer hij iets be-
waart, des te lastiger
doet hij het weg.

Diverse opruimgoeroes
en trendwatchers sig-
naleerden de afgelo-
pen jaren de neiging
van de westerse mens
om zichzelf te omrin-
gen met een overdaad
aan huisraad en vervol-
gens te balen van het
uitpuilende nest.

Daarom schreven ze
handleidingen voor
deze verzamelaars.

De meest gelezen zijn
vermoedelijk die van
de JapanseMarie

Kondo, die helpt selec-
teren, organiseren en
opruimen. Want wat
geen joy sparkt, mag
weg. Ondanks haar
neurotische stijl (pra-
ten met je sok, afscheid
nemen van een thee-
doek, geen negatieve

boektitels) heeft
Kondo wereldwijd een
flink leger aan opruim-

volgelingen.
De meer op duurzaam-
heid en maatschappe-

lijk engagement
geënte opruimer leest
Stu/ocation van de
Amerikaan James
Wallman, die in zijn
woordspeling de es-
sentie van het pro-

bleem vervat: we stik-
ken van de spullen.

Minder spullen zorgen
voor meer levensgeluk.



DE VOLKSKRANT 40

lytischebreinenproberenwe
onze reflexenmetwilskracht te
weerstaan. Endaargaathetmis,
want steedsmaar ietsníétdoen,
kost veelmoeite.
Kerstholt adviseertmensen

diewillenveranderen inelkge-
valomnietdeheledag te strij-
den tegen impulsen,maarom
hun ‘associatieve systeem’meer
tebenutten. ‘Datkandoorhet
vragen te stellen.Dusniet: ik
moetmeer sporten.Maar:wil ik
sporten?’Alleenaldoorzo’n
vraag te stellen, komenerpsy-
chologischemechanismesop
gangwaardoor jehetgewenste
gedragbeter volhoudt.Dooreen
bewustedialoogaan tegaanmet
datonderbewuste systeem,door
te reflecteren, komjeervolgens

Ilse Lamers-Dekker (46)

uit Oss is bakker

‘O
nshuishouden is zohec-
tisch, iedereenvliegt in
enuit, enwewonen

naastonswerk,debakkerij. Ik
snakteechtnaarmeerrust.
Werken,driepubers,bood-
schappendoen, etenmaken,
vriendenzienensporten, ik
wistgewoonnietwanneer ik
ooknogmoestopruimen,dus
ikbleefhetmaaruitstellen.

‘Doordechallengeheb ikge-
leerddat jehet inkleine stuk-
jesmoetaanpakken.Hetklinkt
zo logischentochwas iker zelf
nietopgekomen.Als ikviade
bijkeukenvanonshuisnaarde
winkel liep,kwamik langsde
kerstspullen. Elkekeerals ik ze
zag:dacht ik, ogod ja,diemoet
iknogopruimen.Nuzijnze
eindelijkweg, inapril.

Deze vrouwendoenmee aandeOpruimchallenge 2016. Elke dag ruimen ze
iets kleins op in of omhet huis. In eenbeslotenFacebookgroepdelen zehun
ervaringen.Waarommaken zeniet gewoon inhuneentje de boel aankant?

ijsberg. ‘Het topjedatbovenhetwateruit-
steekt, isonsanalytische systeem,dat intentio-
neel is, bewusten logisch.’Datkleine stukje
breinheeftbijvoorbeeldeenplan:opruimen,
afvallen,minderop je smartphone turen.
Bijditplanvergeethet rekening tehouden

metdeonzichtbaremassadaaronder: ‘het in-
tuïtievebreindatonbewustenassociatief
werkt, sterkwordtbeïnvloeddooremoties en
gemoedstoestandenenvooral reageertophet
hier ennu.’ En laatdatnunethet systeemzijn
datonsdeheledagaanstuurt.
Hetmeestedatwedoen is impulsief ge-

woontegedrag.Neemdereflexomeenbinnen-
komendmailtjeof whatsappjeonmiddellijk te
openen, eenzakchipsgedachteloos leeg te
etenof opdeautomatischepilootnaar jewerk
te fietsen.Hoevaker je ietsdoet,hoemeerhet
gedrag in je intuïtievebrein ingesletenraakt
enhoe lastigerhetdus teveranderen is.
Vaaknemenweeenbeslissingmetonsana-

Facebook als stok achter de deur

‘Het isnatuurlijkallemaal
hetgevolgvandegigantische
welvaartwaarinwe leven.Dat
ik indewinkelgewoonmaar
eennieuwpotjekerriekoop,
terwijl ernogvierhalfvolle in
dekast staan.
‘Gisterenheb ikdespeelka-

merkastgedaan.Vond ikknut-
selwerkjesvanmijndochter
uitgroep 1.Nu is ze 18. Elkding
dat jeuitdekastpakt, is een
herinnering,dushetwaseen
traagenemotioneelproject,
maar ikvóélmetochgoed. En
daneen fotoposten indegroep
opFacebookenaldie likesen
complimenten. Ikwasal trots
opmezelf,maardat isnogeen
extrapluim.
‘Ikhoopdaternublijvend

iets verandert.Mijndochter is
inhetbuitenlandopstage,
maarmijnmanenzoonsdoen
ookalmee.Zalig,wantman-

nen latenaltijdalles slingeren.Waarom
eindigteenhanddoekaltijdergensopeen
kast ennietaanhethaakje?’

Sabrina Kotzebue (33) uit Almere werkt als

doktersassistent bij een huisartsenpraktijk

‘V
orig jaarheb ikookmeegedaan,dat
waseengrote stap. Toenschaamde
ikmenog. Ikhadgewoonheel veel

spullen.Kastenvol.Geen folder, ansicht-
kaart, fotoofboekgingweg,want ikkon
hemmisschienooit eenkeergebruikenen
hetwarenallemaalherinneringen. Ikbe-
waardealmijnoudekleren: als slaapkle-
renofomvanhet stofje ietsanders tema-
ken.Datgebeurdenatuurlijknooit.Was
dieuitdedrogerkwamkonniet eensde
kast in,wantdie zatvol.

‘Iknodigde lievergeenmensenthuis
uit.Maardoordechallengeende foto’sdie
iedereendeelde,besefte ikdat iknietde
enigeben. Ikhebheel veelweggedaan:
kasten, vuilniszakkenvol enmeubels. Ik

Kerstholt achterwat je echtbe-
langrijk vindt.

‘Als ‘meer sporten’geenper-
soonlijkeovertuiging is, ga jehet
tochnietdoen.Demotivatiemoet
intrinsiekzijn, omdat jij graag fit-
terwilt zijnof omdat jij jedaar lek-
kerbij voelt.Door je intuïtieve sys-
teemtebevragen,komjeachter je
overtuigingen, jewaardensys-
teem,hoe jij alspersoonwilt zijn.’

Stel jezelf daaromdevraagwaar
jij gelukkigvanwordt,wat jebe-
langrijk vindt, adviseertKerstholt.
‘Dat vereist af en toe stilstaan, iets
datweniet vaakdoen.Demeeste
mensenrazendooropdeautoma-
tischepiloot.Maarhetkan jeveel
opleveren.’Misschieneen ideeom
datdekomendemaandeens te
gaandoen?

‘Demotivatie
moet intrinsiek
zijn, omdat jij
je daar lekker

bij voelt’

Elk ding is een
herinnering,

dus hetwas een
traagproces

Ik schaamde
me, nodigde
geenmensen
thuis uit
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sloegeenbeetjedoor,wildeal-
leennogmaarwittemurenen
leegte.Numag ikwelweer iets
neerzetten.Maardangewoon
éénmooibeeldenverderniets.
Enmijnpiano.
‘Ikhebgeleerdomminder

strengvoormezelf te zijn.Het
isgewoonwathet is. Ikmaak
troep,dat iswie ikben.Maar
mijngewoontes zijnveran-
derd. Ikhebdewaardevan
spullengeleerd.Waarombe-
waar ikeenansichtkaartdie ik
kreeg toen ik4was?Diekaart
dientgeendoelmeer.Alle spul-
lendie jeverzamelt, dragen
eenverhaal.Duseigenlijk
woon je tussenhonderdenver-
halen,dat zorgtvoorveelon-
rust. Bijmij inelkgeval. Bij elk
beeldjekan jedenken:o, toen
was ik inSpanjemetdieendie
entoenvoelde ikmezoenzo.

‘Ikhebdechallengeniet

meerzohardnodigals vorig
jaar,maar ikhadnogeenkast
diegedaanmoestwordenen
het isgewoonveel leukerom
het samentedoen.Wantzo
voelthetecht,dat jehet samen
doet.’

Martine Cornet (51) uit Haarlem

werkt als it-specialist bij ING

‘R
ommel is eenterugke-
rendthemainmijn le-
ven.Wat ikdeedwasgeen

opruimen,maareenvormvan
troepmanagement.Deeerste
omslagbeleefde ik in2012 toen
ikmeedeedaan#buynothing-
newmonth: eenmaand lang
geennieuwespullenkopen.De
eerstewekenmoest ikals een
mantravoormezelfherhalen
dat ikniksnodighad.Het is
zulkgewoontegedrag: evende

stad ineneenkaarsenhoudertjekopenof
leukeglaasjesof eenkledingstuk. Ineens
besefte ikhoe idiootheteigenlijk isdatwe
onshuisvol slepenmet spullenenvervol-
gensklagenoverde troep.

‘Vorig jaarheb ikookmeegedaanaande
challenge. Ikdoeweermeeomdatheteen
extra stokachterdedeur is,hethoudt je
periodiek scherp.Wehebbenallemaalpa-
tronenwaarwetoeneigen.Datblijft.

‘Ikdoehetopmijneigenmanier,niet
verbetenenniet streng.Alleswatweggaat,
ismeegenomen.Dat isookmijnbijdrage
aandegroepopFacebook:degenendie
zichschuldigvoelenals zenietgenoegge-
daanhebben ietsmildernaarzichzelf la-
tenkijken.Die levenshoudingheb ikzelf in
de loopder jarengeleerd, en ikheberveel
baatbij.Onshuis isgeenchaosmeer.Het
helptdatdekinderengroter zijn,maar ik
benabsoluutveranderd. Laatdingenook
minder liggen.Als ernueen lampje stuk
gaat, vervang ikhetenga ikmeniet eerst
driemaandenergerenaanhet feitdathet
lampjekapot is.’

Ik doemee
omdat het je
periodiek

scherphoudt


