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Naar jouw Best Mogelijke Zelf 

 

Marjolein M. Hanssen & Madelon L. Peters 

Departement Klinische Psychologische Wetenschappen, Universiteit Maastricht (NL) 

 

Ken je van die mensen die altijd optimistisch zijn over hun toekomst? Wel, de kans is groot dat zij ook 

meer positieve dingen in het leven tegenkomen en dat ze bereiken waar ze van dromen. Onderzoek 

wijst namelijk uit dat optimisme oftewel de verwachting van positieve uitkomsten in het leven vele 

voordelen kan hebben. Optimisten leven langer, verdienen meer geld, hebben betere sociale 

netwerken en ervaren minder fysieke en psychologische klachten. Optimisme lijkt bovendien ook te 

beschermen tegen (chronische) pijnklachten. In ons onderzoek hebben we proberen te ontrafelen 

waarom optimisten minder sensitief zijn voor pijn en waarom ze zich beter kunnen aanpassen aan 

chronische pijnklachten. Daarnaast onderzoeken we ook op welke manier we meer mensen van de 

voordelen van optimisme kunnen laten profiteren.  

In een van onze studies werden gezonde vrijwilligers uitgenodigd in het lab om deel te nemen aan 

een pijnexperiment. Er werd aan de deelnemers gevraagd om hun hand onder te dompelen in een 

container met water van 5° Celsius en hun pijn te rapporteren. Ook al klinkt koud water misschien 

niet zo pijnlijk, deze taak is herhaaldelijk en succesvol gebruikt om pijn te induceren in het lab. Vlak 

voor de onderdompeling hebben we de helft van de deelnemers optimistisch gemaakt door hun te 

laten schrijven en visualiseren over hun Best Mogelijke Zelf. De andere helft van de proefpersonen 

kreeg een neutrale oefening, waarin ze schreven en visualiseerden over een neutraal onderwerp. 

De resultaten van dit experiment toonden ons verschillende belangrijke dingen. Ten eerste vonden 

we dat de optimistische groep significant minder pijn rapporteerde dan de neutrale groep, dus ‘meer 

optimisme leidt tot minder pijn’. Ten tweede vonden we dat de optimistische groep significant 

minder negatieve gedachten had tijdens de pijntaak. Het hebben van minder catastrofale gedachten 

over pijn kan mogelijk verklaren waarom optimisten minder sensitief zijn voor pijn. Ten slotte 

demonstreerde dit experiment dat het mogelijk is om een tijdelijke optimistische toestand te 

bewerkstelligen met behulp van een eenvoudige schrijf- en visualisatieoefening. Dit wil zeggen dat de 

voordelen van optimisme toegankelijk kunnen zijn voor ons allemaal, zelfs al ben je van nature geen 

optimist.  

Twee andere studies toonden ons dat optimisme leidt tot een beter welzijn zowel in mensen zonder 

fysieke klachten als in mensen met chronische pijnklachten. De manier waarop optimisten doelen 

nastreven in het leven draagt bij tot hun welzijn. Optimisten blijken niet enkel goed in het actief 

nastreven van levensdoelen, ze zijn ook experts in het aanpassen van doelen als dat nodig is. Deze 

vaardigheid zou wel eens extra belangrijk kunnen zijn wanneer doelen (zoals een marathon lopen, 



diploma halen of bepaalde job uitvoeren) geblokkeerd worden door chronische pijnklachten of 

andere condities. 

 

Wat kunnen we doen om in het dagelijkse leven dezelfde voordelen als optimisten te ervaren? 

Schrijf over jouw Best Mogelijke Zelf in de toekomst. Beeld je in dat alles zo goed mogelijk is 

verlopen. Je hebt hard gewerkt en je bent geslaagd in het bereiken van jouw levensdoelen. 

Beschouw het als de realisatie van jouw dromen. Schrijf over de best mogelijke manier waarop 

dingen kunnen uitdraaien in jouw familieleven, op het werk, in jouw liefdesleven, in jouw 

vriendschappen enzoverder. Maak je tijdens de oefening geen zorgen over spelling of herhaling… blijf 

gewoon schrijven gedurende 15 minuten. Sluit nadien de ogen gedurende 5 minuten en probeer 

jouw Best Mogelijke Zelf zo levendig mogelijk voor te stellen.  

Wat zijn de voordelen? 

Wanneer je schrijft en visualiseert over jouw Best Mogelijke Zelf, dan kan je ervaren dat je meer 

optimistisch wordt over jouw toekomst. Je kunt een klare blik krijgen op wat belangrijk is in jouw 

leven. Wanneer je deze oefening op dagelijkse basis uitvoert, is het behulpzaam om te schrijven over 

verschillende levensdomeinen (professioneel, sociaal, gezondheid,…) op verschillende dagen om de 

oefening interessant te houden. 

Zijn er risico’s? 

Wanneer je schrijft en visualiseert over jouw Best Mogelijke Zelf in de toekomst, dan kan je je bewust 

worden van het feit dat je er nog niet helemaal bent of dat bepaalde doelen zelfs onbereikbaar zijn. 

Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan. Ten eerste kan je de oefening aanpassen. Wanneer 

we deze oefening gebruiken met chronische pijnpatienten, vragen we hen ook om hun Best 

Mogelijke Zelf met Pijn te visualiseren om zo in contact te blijven met de realiteit. Ten tweede kan je 

schrijven en visualiseren over een Best Mogelijke Zelf zonder limitaties. Vervolgens kan je je afvragen 

wat je op korte en op lange termijn kan doen om deze doelen te bereiken. Zoals eerder vermeld zal 

deze oefening er steeds voor zorgen dat je kan identificeren wat belangrijk is voor jou. Zelfs kleine 

stappen in de richting dragen bij tot het leiden van het waardevolle en betekenisvolle leven waarvan 

je droomt.  
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