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GOED IN 

JE VEL

Leg jij de lat ook altijd hoog voor jezelf? Daar is op zich niks mis mee, wel  
integendeel. Maar perfectionisme is een tweesnijdend zwaard. Als je té streng 

bent voor jezelf, kan een burn-out om de hoek loeren. Klinisch psychologe  
Liesbet Boone geeft tips om perfectionisme in goede banen te leiden.

Goed, beter, best!
GAAN BURN-OUT EN PERFECTIONISME 
HAND IN HAND?
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Het is met perfectionisme zoals met 
stress. Een beetje is goed, maar ‘trop is 
te veel’. Al is de ene vorm van perfec-
tionisme de andere niet, zegt klinisch 
psychologe Liesbet Boone: “Ik maak 
graag het onderscheid tussen de opti-
malist en de perfectionist. Optimalis-
ten stellen hoge eisen aan zichzelf, maar 
doen dat vanuit passie en plezier. Ze 
gaan graag nieuwe uitdagingen aan en 
zien fouten als een leerproces. Perfec-
tionisten leggen de lat even hoog, maar 
vanuit een soort druk. Die kan komen 
van anderen of van de omgeving, maar 
het kan ook om een interne druk gaan. 
Denk maar aan mensen die zichzelf  
constant willen bewijzen als een  
modelwerknemer of die willen presteren 
om schuldgevoelens en schaamte uit  
de weg te gaan.”

Van motivatie naar  
‘moetivatie’
Die interne druk kan nefast zijn voor de 
mentale gezondheid. Perfectionisten 
evolueren dan van motivatie naar  
moetivatie, legt Liesbet Boone uit: “Ze 
werken op een rigide manier, kunnen 
hun werk niet loslaten en tolereren geen 
fouten. Op de werkvloer kan dat tot ver-
schillende problemen leiden. Sommigen 
verliezen zich in details: ze werken hard, 
maar zijn niet meer efficiënt. Anderen 
focussen op kleinere taakjes, uit schrik 
om die ene grote taak niet tot een goed 
einde te brengen. En ook thuis leggen 
sommige perfectionisten de lat hoog 
voor zichzelf. Hun huis moet er  
bijvoorbeeld altijd perfect bij liggen. Na 
een lange werkdag gunnen ze zichzelf 
geen rustmoment, maar beginnen  
ze meteen verwoed te kuisen.”

Liesbet Boone, klinisch psychologe

LIESBET BOONE: “Ik spreek graag van optimalisten en perfectionisten.  
Optimalisten stellen heel hoge eisen aan zichzelf, maar doen dat vanuit 
passie en plezier. Perfectionisten leggen de lat even hoog, maar  
vanuit een soort druk die nefast is voor hun mentale gezondheid.”

Kwetsbaar voor psychische 
problemen
Op lange termijn kan die grote druk 
leiden tot psychische problemen. 
Liesbet Boone: “Perfectionisten zijn 
kwetsbaarder voor burn-out, maar ook 
andere problemen, zoals eetstoornissen 
en een depressie. Specifiek bij een  
burn-out zien we dat het energiepeil van 
perfectionisten stilaan daalt. Gewoon 
omdat ze zo vaak in het rood gaan. Als 
je die uitputting combineert met een 
gebrek aan waardering op de werkvloer 
of met negatieve feedback, komt een 
burn-out gevaarlijk dichtbij. Want  
perfectionisten krijgen ook graag waar-
dering voor hun noeste arbeid. Als die 
uitblijft, is dat er soms te veel aan.”

Het perfecte resultaat loslaten
Als klinisch psychologe leert Liesbet 
Boone perfectionisten vooral hoe ze de 
lat lager kunnen leggen: “Ik help hen om 
anders te leren werken. Perfectionisten 
zullen zich altijd 100% willen inspan-
nen, maar ze moeten leren om het  
perfecte resultaat los te laten. Want het 
resultaat van je werk hangt van meer af 
dan alleen je eigen inspanning. Daar-
naast leer ik mensen om zich ook te 
richten op de dingen die hen blij maken. 
Perfectionisten zijn vaak zo gericht op 
het ‘moeten’ dat ze de dingen die hen 
energie en voldoening geven helemaal 
uit het oog verliezen.”

✔  Richt je vaak genoeg op 
dingen die je energie geven 
(hobby’s, vrienden…).

✔  Ga op zoek naar je talenten 
en probeer die in te zetten  
op je werk.

✔  Zorg voor een goed sociaal 
vangnet.

✔  Leer jezelf kennen en  
aanvaard je eigen emoties.

✔  Fouten maken mag.
✔  Durf nee te zeggen.
✔  Zorg voor jezelf (gezond  

eten, voldoende slaap,  
beweging, …).

✔  Praat met je werkgever als  
de druk te hoog is. 

HOE VERMIJD JE EEN 
BURN-OUT?

Mild zijn voor jezelf
Liesbet Boone helpt perfectionisten om 
zichzelf beter te leren kennen: “Ik help 
mensen om zich bewust te worden van 
hun perfectionistische gedachten. Pas 
dan kunnen ze er aan werken. Ik leer 
hen om hun fouten te aanvaarden en 
mild te zijn voor zichzelf. Ik help hen 
ook om hun voelsprieten naar binnen te 
richten: “Wat wil ìk graag?, Wat geeft mij 
energie? Het kan alleen maar beter gaan 
als je leert om je eigen beste vriend te 
worden.” 
www.liesbetboone.be

NIEUW!

PARTENA-VOORDEEL!
Vanaf 2019 kun je bij oververmoeidheid en burn-out terecht bij  
De Partena Luisterlijn. Je krijgt er telefonisch een consult bij een 
erkende psycholoog. Partena Ziekenfonds betaalt in 2019 je eerste 5 
gesprekken per jaar. Nadien kun je zelf betalend gebruik maken van de 
lijn, of kiezen om doorverwezen te worden. Meer info in januari!


