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Perfectionisme en faalangst
Een gave? Een vloek? Of beide? 
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• Perfectionistisch streven: foutloze
perfectionistische zorgen: wat zullen ze ervan vinden? 
(Stoeber, De Perfecte Paradox, 2021)

• Functioneel <-> disfunctioneel (The Mental Side, 2020)

• Prestatiegericht <-> sociaal gericht <-> controlegericht <-> 
emotioneel gericht <-> moralistisch gericht <-> uiterlijk gericht

• Self-directed/other-directed/socially prescribed (Frost et al. 1990)

• Neurotisch perfectionisme <-> normaal perfectionisme 
(Flett & Hewitt, 2002)

• Maladaptief <-> adaptief (vb. Suddarth & Slaney, 2001)

Vééél theorieën

Perfectionisme: Dimensie?



• positieve en negatieve

• sociaal, cognitief, motorisch

• angstig voor feedback

• weerstand aan positieve affirmaties

• linker hersenhelft

Faalangst



het goede willen doen
plezier in successen
hoge persoonlijke normen
nood aan orde en organisatie
weten van aanpakken
persoonlijke upgrade
falen is opportuniteit
uitdaging
geordend
betrouwbaar

dwangmatig
geen plezier in successen

onrealistische normen
zelfwaarde∼bereiken hoge doelen

uitstelgedrag
burn-out

depressie
eetstoornissen

OCD
somatische klachten

suïcidaliteit
gedreven door angst te falen

succes ligt buiten hen

- - ___________________________________________ + +
adaptief maladaptief

ADAPTIEF MALADAPTIEF



innerlijke criticus
verantwoordelijk voor je  geluk de wereld is kleiner

we zijn onze successen

(Van der Stel, 2018)



evenwicht

• dienst tot iets: middel tot

• houdt een balans in 
evenwicht

• poging verder te kunnen

• resultaat van inzet en 
inspanning

• en dus een competentie

• is een gewoonte
faalangst perfectionisme



cognitie

affectie
gedrag

context

de manier waarop we 
onze ervaring 

beschrijven in woorden ruimte/tijd/sociale 
condities

gedragingen gevoelens en 
emoties
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evenwicht 
1

narratief
identiteit

symptomen
gewenste en ongewenste 

gewoontes

crisis= paniek
en angst

gewenste situatie
doelen

existentiële keuzesevenwicht 2

uit 
evenwichtweerstand??

Het Brugs Model van Oplossingsgericht Werken

balans



Noodzaak van fouten

• laten groeien en ontwikkelen

• moeten we leren

• plastisch karakter van de 
hersenen

• Fixed en growth mindset
(Carol Dweck)



Perfectionisme als oplossing, 
met nevenwerkingen

➡ we zijn gehecht aan perfectionisme
➡ helpend: 
‣ zorgt dat we (illusie) hebben verder te kunnen
‣ tevredenheid
‣ innerlijke rust
‣ voldoen aan wie we denken te moeten zijn 

➡ is een gewoonte geworden
➡ bodyguard of engelbewaarder

hoe samenwerken?



Hoe ermee omgaan?

‣Evenwicht: niet in eerste instantie verstoren!
veel aandacht naar ‘niet meer perfectionistisch’
moeilijk: probeer het minder goed te doen…

‣Hoe is het helpend? Waarvoor is het de beste
oplossing op dit moment? 
‣Wat is de inzet? Hoe dient het jou?
‣Hoe doe je perfectionisme of faalangst? 

Statisch (‘zijn’) => Dynamisch (‘doen’)
‣Wat maakt het lastig?
‣Voor wie is het lastig? Kind? Ouders? Leerkracht? 
Vrienden? Op welke manier?



Uitzonderingen

• Wanneer doe je niet 
perfectionistisch of 
angstig?

• Wat doe je dan wel?

• Hoe doe je dat?

• Wat helpt je daarbij?

• Wie helpt je daarbij?



INNERLIJKE SUPPORTER

INNERLIJKE CRITICUS

INNERLIJKE SUPPORTER
INNERLIJKE CRITICUS



To Do
• Zie de inzet : waar gaat het 

om? En prijs de inzet!

• Differentieer: waar wil je 
onderste uit de kan? En 
waar mag het wat minder 
zijn?

• Hoe doe je dit? Hoe kies je?

• Wat van je perfectionistisch 
doen, mag blijven?

• Welke stukje van je 
faalangstig doen wil je 
houden?

• perfect fouten maken!

• Maak het eisende/angstige 
deel zichtbaar: hoe ziet het 
eruit? Geef het een plaats

• Maak de Innerlijke 
Supporter zichtbaar: hoe 
ziet die eruit? Geef het een 
plaats

• Hoe zal je zo goed 
mogelijke met 
fouten/uitdagingen 
omgaan?

• Feedback: Wat heeft je blij 
gemaakt vandaag? Wie 
heeft je blij gemaakt 
vandaag?

Tools



Not to do
• ‘Wees eens minder 

perfectionistisch’ 
de oplossing is net het 
probleem!

• Te snel eigen oplossingen
boodschap=je kunt het niet 
zelf/je doet het verkeerd

• Persoon = probleem

• Bestraffen

• Weet: dit is een evenwicht 
dat respect verdient

• Met interesse polsen naar 
hoe ze het zelf doen

• Probleem = probleem
persoon= bron van 
oplossingen

• Valoriseer en waardeer 
inspanning

• Wees gul met kleine 
positieve feedback op 
omgaan met moeilijkheden

Tools



Perfectie 
bestaat niet
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