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MOOIER,
SNELLER, BETER,
ONGELUKKIGER
In de wurggreep van de uitblinkmaatschappij
De drang om uit te blinken
en perfect te zijn is de laatste
25 jaar enorm toegenomen.
Dat eist z’n tol: steeds meer
mensen kampen met een
depressie of een burn-out
en kunnen de ratrace niet
meer aan. Experts luiden de
noodklok: de prijs die we voor
de uitblinkmaatschappij
betalen is te hoog.

gaf gewoon wat extra gas en het gíng. Nou ja, tot het
niet meer ging. Achteraf ziet ze het helder: eigenlijk
worstelde ze al haar hele leven lang. Met dwangmatig
perfectionisme. Met het gevoel dat ze moest presteren
om bestaansrecht te hebben. Maar met die druk had ze
geleerd te leven. Tot ze zwanger werd van haar tweede
kind en wegzakte in een diepe depressie. Ze had suïcidale gevoelens en liet zich uiteindelijk vrijwillig in een
instelling opnemen. De afgelopen jaren heeft ze hard
geknokt voor haar herstel.“Ik kan nu eindelijk op een
bankje zitten en naar mijn spelende kinderen kijken
zonder het gevoel te hebben dat ik iets anders zou
moeten doen. Méér zou moeten doen. Zonder het
gevoel te hebben dat ik ergens tekortschiet. Het klinkt
zo simpel. Maar het heeft me toch jaren gekost om daar

Van een afstandje leek alles goed te gaan met Roos

te komen.”

Hanemaaijer (37). Meer dan goed zelfs: alles ging

Ze schreef Geen weg meer terug, een boek over haar

perféct. Een knappe verschijning, eerst een succesvol

ervaringen, en startte de website perfectiedrang.nl,

atleet, later succesvol trainer en fysiotherapeut, een rijk

om vrouwen die met vergelijkbare problematiek

sociaal leven, een gezin met twee dochters van nu 5 en 7.

kampen te helpen. Want Roos is zeker niet de enige

Veel ballen om in de lucht te houden? Tuurlijk. Maar dat

die worstelt met prestatiedruk. Volgens onderzoekers

deed ze gewoon. Kostte het haar veel energie om alles

dreigt er zelfs een hele generatie te verdrinken in de

continu op rolletjes te laten lopen? Jazeker. Maar Roos

zogenaamde ‘uitblinkmaatschappij’. Uit een grote →
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studie naar perfectionisme, waarbij 77 onderzoeken
en 25.000 respondenten tussen de 15 en 49 jaar werden
meegenomen, bleek afgelopen jaar dat de druk om te
presteren de laatste 25 jaar enorm is toegenomen,
onder mannen en vrouwen. De Canadese klinisch
psycholoog en hoofdonderzoeker Simon Sherry luidt
de noodklok. “Perfectionisme wordt aangewakkerd

‘CONTINU ZOEKEN NAAR
ERKENNING EN
BEVESTIGING VAN
BUITENAF KAN BEST LANG
GOED GAAN, MAAR
VROEG OF LAAT LOOP
JE TEGEN DE MUUR’

door een wereld waarin de mentaliteit van ‘eten of

kind. Maar het kan volgens haar geen kwaad om wat
vaker de vraag te stellen: wat is dan het beste? “Een
kind dat hoge cijfers haalt en goed presteert? Of een
kind dat lekker in z’n vel zit, zichzelf durft te zijn en
plezier beleeft aan de dingen die het doet? Hoe meer
bij kinderen al op jonge leeftijd wordt gehamerd op
prestaties, hoe groter de kans dat ze die prestatiedruk
ook meenemen in hun volwassen leven.”

Gewoon is niet genoeg

om op dezelfde voet verder te gaan zonder ergens

Willem van der Bend, coach, psychiater en auteur

iets in te leveren, loop je vroeg of laat tegen de muur.”

van het boek Voel je beter, ziet in zijn praktijk wekelijks

Kristina Kovatcheva (34) kent de druk om altijd het

excessief meewegen en winnen en eigenbelang boven

toe. Werkstress en burn-out zijn, ook in Nederland,

volwassenen die uiteindelijk in de hogedrukpan van

beste uit zichzelf te halen als geen ander. Zij ziet zich-

alles gaan.” Door druk vanuit ouders en de constante

een gestaag groeiend probleem. Vorig jaar bleek uit

de uitblinkmaatschappij onderuit zijn gegaan. Ze

zelf als een typisch kind van de uitblinkmaatschappij.

confrontatie met geïdealiseerde beelden op sociale

cijfers van het CBS dat van de 25- tot 35-jarigen 21 %

kampen met een burn-out, stressklachten, paniek-

“Als ik om me heen kijk, zie ik allemaal mensen zoals

media, gaan veel jonge mensen gebukt onder het

kampt met burn-outachtige klachten. Van de jongeren

aanvallen of een depressie. “Ik zie vaak mensen die

ik. Dertigers die keihard hebben gewerkt om het

gevoel nooit te kunnen voldoen aan de torenhoge

tussen de 15 en 25 jaar zegt 12 % zich leeg of emotioneel

lange tijd het gevoel hebben gehad dat ze de uitblink-

hoogst haalbare te bereiken: een rijk sociaal leven

verwachtingen die gewekt worden.

uitgeput te voelen aan het einde van de dag. Dat is een

maatschappij prima konden bijbenen. Opgevoed met

opbouwen, een goede baan krijgen, geld verdienen,

lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor en

het idee dat alles mogelijk is. Gewoon is niet genoeg.

status vergaren.”En de ratrace begon al vroeg. Kristina

Idealen najagen

geen goed nieuws. Want uit de internationale studie

Altijd op zoek naar endorfineshots, naar erkenning en

werd in Bulgarije geboren en groeide op in armoede,

Waar die hoge verwachtingen vandaan komen?

bleek dat mensen die worstelen met perfectionisme

naar bevestiging van buitenaf. En zo’n leven in de

voordat ze op haar twaalfde voor een beter leven naar

Onderzoekers geven vooral de individualisering van

en prestatiedruk hier naarmate ze ouder worden

hoogste versnelling kan best lang goed gaan,” zegt

Nederland verhuisde. Dat maakte de druk om uit te

de maatschappij de schuld. Bestaansrecht, identiteit

alleen maar méér last van krijgen. Door het dwang-

Van der Bend.“Als je begin twintig bent en barst van

blinken voor haar alleen maar groter, vertelt ze.

en een positie in de samenleving ontleen je niet langer

matig najagen van een ideaal dat per definitie onhaal-

de energie, lukt het allemaal nog wel. Studeren, een

“Mavo was niet goed genoeg, het moest sowieso

aan een kerk, een politieke partij of een plek binnen

baar is, is falen zowel ondenkbaar als onvermijdelijk

sociaal leven onderhouden, vijf keer per week sporten,

gymnasium worden en daarna de universiteit. Toen

een gemeenschap, maar aan je persoonlijke prestaties.

en krijgen gevoelens van schuld, schaamte, jaloezie

reizen, er leuk uitzien, alles documenteren op sociale

ik rechten studeerde, hadden mijn studiegenoten

En door sociale media kun je die continu vergelijken

en angst steeds meer de overhand.

media. Maar dan word je ouder, je krijgt een veel-

en ik allemaal dezelfde hobby: cv-building. Ik deed

met die van anderen. Mensen zijn, kortom, steeds

Volgens Simon Sherry en zijn medeonderzoekers

eisende baan, een partner, misschien een gezin en je

alles: commissies, bestuursfuncties, allerhande neven-

meer elkaars concurrenten geworden. Tel daarbij op

begint het al met wat kinderen van jongs af aan

hebt niet meer eindeloos veel energie. En ondertussen

activiteiten. Alleen goede cijfers halen was niet genoeg.

dat jongere generaties zijn opgegroeid met het idee

meekrijgen. En dat heeft niet alleen te maken met de

zie je op sociale media allemaal andere mensen bij wie

We wilden allemaal graag laten zien dat we tot de top

dat geluk en succes maakbaar zijn en je snapt waarom

influencers waar kinderen zich al jong aan vergapen,

het wél allemaal lijkt te lukken. Die mooier, succes-

konden behoren.”

de druk zo hoog ligt. Alles is immers mogelijk, zolang

ook ouders hebben er een aandeel in. Ouders zouden

voller en socialer lijken dan jij. Als je dan probeert

Nu heeft ze het gemaakt: een goede baan bij een

je er maar hard voor werkt. Lukt dat niet? Dan heb je

te sturend, kritisch en overbeschermend zijn en te veel

grote bank, financiële vrijheid, status, het perfecte

vast zelf ergens een steek laten vallen. De prestatie-

focussen op wat een kind kan en te weinig op wie een

leven. Maar het perfecte plaatje bleek voor haar niet

druk die dat oplevert, is behalve uitputtend ook

kind is. Kinderpsycholoog en opvoedcoach Tischa

gevaarlijk, waarschuwt Sherry. Volgens hem is er

Neve herkent dat:“Kinderen die op een sport moeten,

sprake van een epidemie met serieuze, in sommige

niet omdat ze dat zelf leuk vinden, maar omdat hun

gevallen zelfs dodelijke gevolgen. Perfectionisme

ouders dat graag willen. Ouders die zich blauw betalen

en de druk om te presteren worden in onderzoeken

aan bijles om er maar voor te zorgen dat hun kind een

direct in verband gebracht met angst, stress, depressie,

zo hoog mogelijk schooladvies krijgt. Jonge kinderen

eetstoornissen en suïcide. Het aantal mensen dat al op

die stress ervaren omdat ze niet hoog genoeg scoren

jonge leeftijd kiest voor cosmetische ingrepen neemt

op een toets.”Ze komt het heel veel tegen. Natuurlijk

gegeten worden’ leidend is, waar status en prestaties
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is het logisch dat ouders het beste willen voor hun

‘ZELFS BIJ YOGA OF REIZEN
DRAAIT HET VAAK MEER OM
DE BUITENKANT EN ERBIJ
WILLEN HOREN DAN OM
INNERLIJKE RUST’

zaligmakend.“Ik vroeg me steeds vaker af: status en
succes, is dit nou echt waar het allemaal om draait?
Wil ik niet meer dingen doen waar ik echt gelukkig
van word? Reizen. Contact maken met anderen.
Mensen helpen.” Ze werkt nu naast haar baan in
loondienst ook als coach en volgt een opleiding tot
psychotherapeut. Op alle jaren dat ze altijd maar bezig
was om hogerop te komen, kijkt ze met gemengde →
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Van der Bend zijn veel mensen bang om buiten de
groep te vallen. Bovendien weten ze vaak simpelweg
niet hóé het anders zou moeten. “Zelfs bij dingen die
mensen doen ter ontspanning, zoals yoga of reizen,
draait het uiteindelijk vaak meer om buitenkant,
prestaties en erbij willen horen dan om innerlijke rust.

‘IK KAN NU EINDELIJK RUSTIG OP EEN BANKJE
ZITTEN, ZONDER TE DENKEN DAT IK ERGENS
TEKORTSCHIET. HET HEEFT ME JAREN GEKOST
OM DAAR TE KOMEN’

Als je bedenkt dat er voor veel mensen tegenwoordig
ernstige fysieke of mentale klachten nodig zijn om ze
door een depressie of burn-out werden gedwongen

dat we collectief een beetje van het padje af zijn.”

radicaal anders te gaan leven. Degenen die op de koop

Ook de Belgische psychiater Dirk De Wachter

toe namen dat ze daardoor misschien wel buiten de

gevoelens terug. “Het is dubbel,”zegt ze.“Want ik

maakt zich zorgen, zo vertelde hij in een interview

groep zouden vallen, omdat ze simpelweg niet anders

besef ook dat de uitblinkmaatschappij mij wel heeft

met het weekblad Humo: “Ik vergelijk onze tijdgeest

kónden.”Roos herkent dat: “Mijn perfectiedrang werd

gebracht waar ik nu ben. Dus ik kan wel tegen anderen

met een speedboot, met de naam TINA: There Is No

me bijna fataal, dus ik móést wel veranderen. En ja, dat

zeggen dat ze zich eraan moeten ontworstelen, maar

Alternative. Die boot vaart heel snel, en vooraan staan

betekent dat je een deel van je oude leven inlevert, een

vanuit een positie van stabiliteit en succes is dat

blitse jongens in dure pakken met hun haren in de

deel van je oude sociale kring, maar het betekent ook

natuurlijk gemakkelijk praten. De druk om het beste

wind magnumflessen champagne leeg te spuiten (...).

dat je er een nieuw leven voor terugkrijgt. Een leven

uit jezelf te halen is zo alomtegenwoordig, nee, daar

Maar achteraan vallen mensen uit de boot, omdat het

dat past bij wie je bent en niet bij wie je denkt te

onttrek je je niet zomaar aan. Bovendien: veel mensen

zo snel gaat en er geen relingen zijn. En achter die

moeten zijn.”Roos denkt dan ook dat een tegen-

moeten gewoon keihard werken om een beter leven

speedboot varen wij, psychiaters en psychologen,

beweging onvermijdelijk is: “De druk is voor veel

voor zichzelf te realiseren. Die hebben niet de luxe

in rubberbootjes. Wij vissen de overboord gevallen

mensen heel hoog. Maar er zijn dus ook steeds meer

om te zeggen: misschien wil ik dit wel niet.”

sukkelaars op en geven ze droge kleren. Maar onze

mensen die zeggen: tot hier en niet verder. Mensen

zichzelf slechts zelden of nooit met anderen
(de rest dus wel!)

bootjes kunnen amper volgen, waardoor het moeilijk

die een gezonde werk-privébalans willen. Die open

Op volle toeren

is om die patiënten weer op de speedboot te krijgen.

praten over burn-out, stress en psychische problemen.

Dat is het punt: als je eenmaal op volle toeren mee-

De overheid zegt nu dat die boot nog harder mag

Die anderen inspireren met hun verhalen. Ik denk

draait in die uitblinkmaatschappij, stap je er niet zo

gaan, en dat de rubberbootjes van de psychiaters te

dat het de eerste tekenen zijn van een kentering.”

gemakkelijk meer uit. Probeer je maar eens niets

duur zijn (...). Néé, die speedboot moet trager varen

Dat is een hoopvolle gedachte. En wie weet heeft

meer aan te trekken van heersende schoonheids-

en er moet een stevige reling komen, een sterke

ze gelijk. Onlangs koos de tennisster Naomi Osaka

idealen, als je op sociale platformen van alle kanten

sociale zekerheid, zodat minder mensen in het water

ervoor om zich terug te trekken uit het toptoernooi

krijgt ingepeperd dat een perfect uiterlijk zo’n beetje

vallen. Want vergis u niet: de meesten hebben geen

Roland Garros, omdat de verplichte persconferenties

de heilige graal is. Probeer je maar eens werkelijk

psychiatrische afwijkingen, maar zijn gewone mensen

en alle media-aandacht een negatieve impact op

kwetsbaar op te stellen als iedereen alleen de

die de ratrace niet meer aankunnen (...).”

haar mentale gezondheid hadden. Critici zagen

opgepoetste versie van zichzelf laat zien. Volgens

‘VEEL MENSEN STAPPEN PAS UIT
DE RATRACE BIJ ERNSTIGE
KLACHTEN: EEN TEKEN DAT WE
COLLECTIEF EEN BEETJE VAN
HET PADJE AF ZIJN’
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er een verbijsterende keuze in van iemand die

Wat ervaar jij?

80%

geeft aan soms tot vaak druk te voelen
om zich beter voor te doen

20%

★

Minder dan

van de vrouwen vergelijkt

40%

van de vrouwen heeft vaak het gevoel

1

3

★

niet bijzonder genoeg te zijn

op de

Ruim

★
ervaart vaak druk om een perfect
leven te leiden

80%

★
geeft weleens (of vaak!) aan

dat het goed gaat terwijl dat niet zo is

★

Weg van de ratrace

niet bereid was te doen wat nodig was voor een

Kortom: een stevigere reling en een trager varende

toppositie in de sport. Maar je kunt er ook iets

de maatschappij en door social media

boot, dat is wat we nodig hebben. Tot die tijd zullen er

anders in zien: een 23-jarig toptalent dat onder

★

echter mensen in het water blijven vallen. Hoewel het

enorme druk staat en voor het oog van de wereld

voor de schipbreukelingen uiteindelijk weleens een

durft te zeggen: ik hoef niet alles te kunnen, ik hoef

van de druk dan vrouwen boven de 35 jaar. Jongere

verkapte zegen zou kunnen zijn, denkt Van der Bend.

niet alles te willen. Mijn welzijn is belangrijker dan

vrouwen voelen ook meer druk door social media.

Want je zult de reling uit jezelf niet snel loslaten. Maar

de druk om aan alle verwachtingen te voldoen. Tot

wie eenmaal van de boot is gevallen, kan en wil vaak

hier en niet verder. Met dat besluit liet ze misschien

niet meer terug.“Degenen die er werkelijk in slagen

een glanzende trofee aan zich voorbijgaan,

uit de ratrace te ontsnappen, zijn vaak degenen die

maar had ze bij voorbaat al gewonnen. ■

De druk wordt veruit het meest gevoeld vanuit

Vrouwen onder de 35 jaar hebben meer last

*Dit onderzoek is uitgevoerd onder Flair volgers
en Flair abonnees.
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uiteindelijk tot stilstand te brengen, is dat wel een teken
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