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DE PERFECTE...
BESLISSING
Eenminicollege beter
beslissen van José
Kerstholt, hoogleraar
psychologische
besliskunde. Zodat u
begrijptwaaromuw
goede voornemens
niet zijn gelukt.

Door Ianthe Sahadat

Foto’s Frank Ruiter

‘O
f hetnumeer sportenof
gezondereten is, veelmen-
senproberenaanhetbe-
ginvaneennieuwjaarhun

gedrageenwending tegeven.Vaak
tevergeefs. Eenbelangrijkeoorzaak
ligt indewijzewaaropwebeslissen.

‘Onsbrein is als een ijsberg.Het
topjedatbovenhetwateruitsteekt,
isonsanalytische systeem,dat inten-
tioneel is, bewusten logisch.Dat
maaktgoedevoornemens. Zonder
rekening tehoudenmetdeonzicht-
baremassadaaronder:het intuïtieve
breindatonbewustenassociatief
werkt, sterkwordtbeïnvloeddoor
emoties engemoedstoestandenen
vooral reageertophethier ennu.Dat
ishet systeemdatonsdeheledag
aanstuurt.Hetmeestedatwedoen is
impulsief gewoontegedrag.Neemde
reflexomeenbinnenkomendmail-
tjeofWhatsappjeonmiddellijk te
openen, eenchocoladereepgedach-
teloosop teetenof opdeautomati-
schepilootnaar jewerk te rijden.
‘Naarmate je iets vakerdoet, zal

datgedragmeerenmeer in je intuï-
tievebrein ingesletenrakenenzo-
doende lastiger teveranderen.
‘Als jemet jeanalytischebreineen

beslissinghebtgenomen,kosthet
wilskrachtomdie reflexen teweer-
staan.Wilskracht is als eenspier, die
raakt vermoeidbij gebruikenwerkt
steedsmindergoed.Daaromkan ie-
manddiewil afvallenbeterniet aan
heteindevandedagboodschappen
doen,wantdanzijndeautomatische
reactiesopdechipszakkenenchoco-
laderependes te lastiger tenegeren.
‘Jekuntdeheledagstrijden tegen

impulsen,maarer isookeenandere
optie:probeerdatassociatieve sys-
teemzogoedmogelijk tebenutten.
‘Datkandoorhet vragen te stellen.

Dusniet: ikmoetmeer sporten.
Maar:wil ik sporten?Alleenaldoor
zo’nvraag te stellenkomenerpsy-
chologischemechanismesopgang,
waardoor jehetgewenstegedragbe-
ter volhoudt.Dooreenbewustedia-
loogaan tegaanmetdatonderbe-
wuste systeem,door te reflecteren,

komjeerachterwat je echtbelangrijk vindt.
‘Als ‘meer sporten’geenpersoonlijkeovertui-

ging is, ga jehetnietdoen.Demotivatiemoet in-
trinsiekzijn, omdat jij graag fitterwilt zijnof om-
dat jij jedaar lekkerbij voelt.Door je intuïtieve sys-
teemtebevragenkomjeachter jeovertuigingen,
jewaardensysteem,hoe jij alspersoonwilt zijn.

‘Stel jezelf daaromdevraagwaar jijgelukkigvan
wordt,wat jebelangrijkvindt.Datvereistaf entoe
stilstaan, ietsdatwenietvaakdoen.Demeeste
mensenrazendooropdeautomatischepiloot.

‘Omdiegeluksvraag tebeantwoordenkun jebij-
voorbeelddenkenaaneenactiviteit ofmoment
waarop je jeblij, vrij engelukkigvoelt.Misschien is
dathetmomentdat je lekker in jeeentjeaanhet
uitwaaienbentaanzee.Danmoet je jezelf devraag
stellenwaaromhetpreciesdátmoment is. Ligthet
aandeplek,het strand?Aanhetbuitenzijn?Of is
hetomdat je evenalleenbent?Of omdatergeen
verplichtingenzijnof kinderen,geliefdenof colle-
ga’sdie iets van jewillen?Hetbetekentnietdat je
voortaanelkedagnaarzeemoetomuit tewaaien.
Alshetomhetalleenzijngaatbijvoorbeeld, kun je
proberendatvaker in tebouwen in jedagelijkse
levenzonderdat je er voornaardat strandhoeft.
Hoemeer jeachter je echtewaardenkomt,hoe
meer je ernaarkunt leven.’
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