
Het anderen naar de zin maken voelt goed. Zeker tijdens de feestdagen, waarin het draait om naastenliefde. 

Maar altijd iedereen gelukkig maken, is niet vol te houden. Hoe kom je voor jezelf op zonder schuldgevoel?
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volgt, voelt dat als een afwijzing.”
Hoewel het meestal voortkomt uit liefde, 
is al die opoff ering voor een ander op lange 
termijn niet vol te houden. Mensen die 
goed voor zichzelf opkomen en de ruimte 
nemen zich te ontwikkelen, óók als het 
daarbij nodig is om eens tegen de stroom 
in te gaan en voor zichzelf te kiezen, wor-
den uiteindelijk gelukkiger. Dat assertieve 
mensen het op allerlei fronten beter doen 
dan meegaande types, blijkt ook uit we-
tenschappelijk onderzoek. Ze hebben min-
der last van angsten, zijn minder eenzaam, 
hebben betere resultaten op het werk, 
vinden sneller een partner en zijn – omdat 
ze beter met confl icten kunnen omgaan – 
beter in het onderhouden van relaties.

Gezond schuldgevoel
Voor jezelf kiezen – zo makkelijk is dat 
niet. De generatie vrouwen van zestig jaar 
of ouder, groeide op in een maatschappij 
waarin je dat gewoon niet deed. De veerti-
gers van nu hebben het al een stuk beter 
geleerd, maar toch blijft het moeilijk om 
iets te weigeren en voor jezelf te kiezen. 
Zéker als het om moederschap gaat. Niet 
in staat om, om welke reden dan ook, 
borstvoeding te geven? Dikke kans dat je 

ermee zit dat je kind niet het allerbeste 
krijgt, daarbij negerend dat bosjes kinde-
ren gezond groot zijn geworden op fl es-
voeding. Of werken, ook zo’n teer punt. 
Gewoon doen of toch maar thuisblijfmoe-
der worden? Moeders doen het voor hun 
gevoel nooit goed genoeg.
Psychosociaal therapeut Marian Lijnse 
studeerde af op schuldgevoel en deed er 
literatuuronderzoek naar. Zij kwam tot 
de conclusie dat de oorzaak ervan in het 
begin der tijden ligt: “De belangrijkste 
taak van de mannen was om voedsel te 
regelen,” vertelt ze. “Als zij op jacht waren, 
bleven de vrouwen thuis om voor de kinde-
ren te zorgen. Ze moesten de boel bij elkaar 
houden. Vrouwen zijn er van oudsher dus 
in getraind om ervoor te zorgen dat ieder-
een het goed heeft met elkaar. Als dat niet 
lukt, ontstaat er schuldgevoel. Waarom 

Het kerstdiner met veel eten en mooie 
wijnen moet nog komen, maar Anne (42) 
heeft nu al een kater. Terwijl zij haar ge-
dachten allang over de amuses, het voor-
gerecht, de rollade en het dessert had laten 
gaan, vertelde haar broer eind november 
dat hij en zijn gezin er dit jaar met Kerst 
niet bij zijn. Ze gaan naar de Wadden. Lek-
ker rustig op een eiland, zei hij erbij. “Zijn 
mededeling verraste me totaal,” vertelt 
Anne. “We vieren áltijd samen Kerst met 
onze twee gezinnen en onze ouders. Mijn 
moeder geniet daar ontzettend van en ik 
vind het ook gezellig om mijn huis open 
te stellen. ‘We hebben dit jaar niet zo’n 
zin in drukte,’ zei mijn schoonzus, wat het 
alleen maar erger maakte. Niet zo’n zin in 
drukte? Alsof ik er elk jaar op zit te wach-
ten om in de donkere dagen voor Kerst in 
overvolle winkels boodschappen te doen 
en uren in de keuken te staan. Toch heb ik 
het er graag voor over. Dat maakte me ook 
zo boos op mijn broer die zomaar andere 
plannen maakt. Je kunt toch best iets voor 
een ander doen? Zelf zou ik echt niet 
zonder schuldgevoel van die week weg 
kunnen genieten.”

Voor jezelf kiezen
Psycholoog Ellen Huijsmans ontvangt 
mensen als Anne geregeld in haar praktijk. 
“Veel vrouwen ploeteren maar door om 
alle ballen in de lucht te houden,” vertelt 
zij. “Elke weekend bij je schoonmoeder op 
bezoek? Met Kerst de hele familie over de 
vloer? Prima allemaal. Er wordt van alles 
gedaan om de eer hoog te houden. 
Mensen die altijd maar voor alles en ie-
dereen zorgen, vinden het onbewust een 
prettig gevoel dat iemand ze nodig heeft. 
Ze halen er hun eigenwaarde uit. Als een 
ander zich daaraan onttrekt, zegt dat hij 
iets anders wil of gewoon zijn eigen plan 

Afzeggen voor 
gevorderden
Met uw moeder een dagje winke-
len – het klonk zo leuk toen ze het 
voorstelde, maar het komt toch 
niet zo goed uit. Het schuldgevoel 
begint meteen te knagen. Hoe 
voorkom je dit scenario? 
✷ Plan elke maand vrije dagen 
voor leuke dingen in die u dan later 
specifiek invult. Dit voorkomt valse 
beloftes. ✷ Lukt het toch niet om 
af te spreken? Praat erover en leg 
eerlijk uit waarom iets niet door kan 
gaan. ✷ Kom met alternatieven. Of 
bedenk een ander uitje voor later 
en breng dat als verrassing. Dan is 
het extra leuk als het doorgaat en 
minder erg als het niet lukt.▼

MENSEN DIE ALTIJD VOOR 
IEDEREEN ZORGEN, HALEN 
DAAR HUN EIGENWAARDE UIT
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lukt het niet? Wat had ik anders kunnen 
doen? Op zich is schuldgevoel niet erg. Het 
is een deel van je geweten. Wie de verjaar-
dag van een vriendin is vergeten, maakt 
het goed met een mooie bos bloemen. 
Opgelost. Dit is het zogenaamde ‘gezonde 
schuldgevoel’, dat bedoeld is om bepaald 
gedrag te corrigeren en sociale relaties in 
stand te houden. In tegenstelling tot de 
ongezonde vorm van schuldgevoel waar je 
doodongelukkig van wordt.”

Overspannen thuis
Angela (38) behoorde tot de één op de vijf 
vrouwen die dagelijks wordt geplaagd door 
ongezond schuldgevoel. “Toen mijn col-
lega vorig jaar ernstig ziek werd, sprong ik 
in het gat dat zij achterliet. We werken al zo 
lang samen, dat ik precies wist waar zij mee 
bezig was. Het was voor haar een gerust-
stellend idee als ik het overnam. Ze kreeg 
het al zo voor haar kiezen, dat ik alles wilde 
doen om het voor haar beter te maken. 
Dat ging maar kort goed. Ook al werkte ze 
maar twee dagen, met haar werk erbij liep 
ik over. Als ik nu terugkijk, is het heel lo-
gisch dat het me te veel was, maar destijds 
schaamde ik me dat ik vijf weken overspan-
nen thuis kwam te zitten. Ik voelde me zo 
verschrikkelijk schuldig dat ik mijn andere 
collega’s met de ellende opzadelde. Geheel 
onterecht, want er werd een uitzendkracht 
ingehuurd waardoor die hoge werkdruk 
wegviel. Dankzij gesprekken met een psy-
choloog weet ik dat ik ook een goed mens 
ben als ik niet altijd maar voor iedereen 
klaar sta. Het is een bevrijding dat ik me 
niet voor alles verantwoordelijk hoef te 
voelen. Sterker nog, ik denk dat ik meer te 
bieden heb nu ik meer voor mezelf opkom.”
Volgens Marian Lijnse zit er veel winst in 
jezelf minder belangrijk maken. “Iedereen 
is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. 
Daar kun je als ander hooguit een beetje 
aan bijdragen. Maak je eigen rol dus niet 
te groot. En als je doet wat voor jou goed 
voelt, straal je die positieve energie uit.”

Schuld versus schaamte
Wat is schuldgevoel nu precies en waar 
dient het toe? Vaak wordt schuldgevoel 
op één hoop gegooid met schaamte, maar 
het zijn verschillende emoties. Schaamte 
is het gevoel dat je faalt, terwijl schuld-
gevoel iemand aanzet tot ander gedrag. 
In die zin is schuldgevoel een construc-
tievere emotie. Mensen met schuldgevoel 
hebben de neiging hun daden goed te ma-
ken: ze bieden hun excuses aan en doen 
het de volgende keer anders. Schaamte 
daarentegen leidt eerder tot terugtrekken 
en slecht over jezelf denken, wat kan om-
slaan in vijandigheid naar anderen.

Freud zei het al
Toch heeft schuldgevoel ook een nega-
tieve kant. Onderzoek van de universiteit 
van Manchester wijst erop dat schuldge-

voel een grote rol speelt bij depressies. 
Mensen die, wanneer ze zich schuldig 
voelen, niet precies weten wat hun gedrag 
nu zo ongepast maakte, vergroten hun 
schuldgevoel. Ze gaan zich zelfs schul-
dig voelen over zaken waar ze niets aan 
kunnen doen. Daarmee onderschrijft het 
onderzoek de waarnemingen van de be-
roemde neuroloog Sigmund Freud. Hij zei 
al dat mensen met een depressie geneigd 
zijn zich schuldig te voelen over dingen 
waar ze niets aan kunnen veranderen.

Not-to-do-list
Soms zit het gevoel dat je je beloftes moet 
nakomen er zo diep in dat de agenda 
dichtslibt met allerlei sociale verplich-
tingen en veel te weinig eigen tijd. Een 
handig hulpmiddel bij het vrijmaken van 
tijd is het maken van een not-to-do-list. 
Leesmoeder op school? Laat de juf er nu 
maar eens een andere ouder voor zoeken. 
Bardienst op de hockeyclub? Zeg tegen 
het bestuur dat je niet vaker dan eens in 
de zes weken kunt. Vriendinnen die alleen 
maar zeuren over hun man? Spreek wat 
minder vaak af. Plaats zo veel mogelijk 
dingen die te zwaar drukken op een nee-
lijst, dat lucht geweldig op. 

MAAK EENS EEN NOT-TO 
DO-LIJST; DAT SCHEELT VEEL 
SCHULDGEVOEL

In drie stappen van 
dat schuldgevoel af
1  Ontdek waar het vandaan komt 

Wat is het ideaalbeeld? Waar moet u 
van uzelf allemaal aan voldoen? Gooi 
die overbodige eisen weg en 
focus op wat echt belangrijk is.

2  Relativeer! Wat is het ergste wat er 
kan gebeuren als u niet doet wat u 
uzelf heeft opgelegd? Meestal valt dat 
erg mee en blijkt een negatief gevoel 
erover niet de moeite waard.

3  Maak een nieuw ideaalplaatje
Mensen die veel last hebben van 
schuldgevoelens, hebben meestal ook 
veel last van stress. Schrijf het van u 
af of praat erover. Bepaal zelf wat u 
belangrijk vindt en handel daarnaar.

▼
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