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R
elativeren betekent enerzijds
de ernst van de situatie kun-
nen inschatten, en ander-
zijds overwegen of waar je
je zorgen over maakt ook

werkelijk waar is. Daarvoor moet je je
bewust zijn van het verschil tussen obser-
vatie en interpretatie. Stel: je wuift naar
je buurman aan de overkant van de
straat, maar hij reageert niet. Daar kan je
boos om worden als je denkt dat hij niet
de moeite wilde nemen om je te groeten.
Of het kan de hele dag aan je knagen,
omdat je je afvraagt wat je verkeerd hebt
gedaan. Of je kan je schouders ophalen
en bedenken dat het tijd is dat je buur-
man begint te brillen. Eén observatie kan
verschillende interpretaties krijgen.

Denken kneedt de feiten
“Het zijn niet de feiten die ons ongeluk-
kig maken, het is onze interpretatie
ervan”, zegt dokter Anne-Marie Frisque
van het Stresslabo (1). “Onze interpre-
tatie bepaalt wat we voelen en hoe we
ons gedragen. Want als je denkt dat je
stuurs kijkende buurman een bril nodig
heeft, zal je hem makkelijker je grasmaai-
er lenen dan wanneer je denkt dat hij
arrogant is. Experimenten toonden aan
dat hoe beter de verwachtingen van
bijvoorbeeld leerlingen of werknemers

zijn, hoe beter ze zullen presteren. Dat
wordt het pygmalioneffect genoemd. Het
is een goed voorbeeld van een selfful-
filling prophecy. We hebben met onze
interpretatie van de werkelijkheid effect
op die werkelijkheid. Maar vaak beseffen
we dat niet. We zien de verschillende
mogelijkheden niet (meer) en gaan bij-
voorbeeld automatisch dramatiseren
omdat dat nu eenmaal het patroon is dat
we van thuis hebben meegekregen.”

Kies positief
“Om te kunnen relativeren, moet je je
dus bewust zijn van de denkpatronen die
je hanteert en ze ook in vraag durven stel-
len”, zegt Anne-Marie Frisque. Waarom
dan niet kiezen voor de meest positieve

invulling? Ga er in het voorbeeld maar
van uit dat je buur je simpelweg niet
gezien heeft of dat niemand perfect is. Dat
betekent niet dat je fundamentele pro-
blemen moet wegrelativeren. Maar ook
al hebben optimisten niet altijd gelijk,
ze bereiken toch veel vaker hun doel en
zijn ondertussen ook gelukkiger omdat ze
kiezen voor de positieve interpretatie.”
“Het is ook belangrijk om een onder-
scheid te maken tussen problemen, die je
kan oplossen, en beperkingen, die je
moet leren aanvaarden. Aanvaarden is

overigens niet hetzelfde als goedkeuren,
zoals de dood van iemand of een handi-
cap. Je mag ook niet in de plaats van
iemand anders gaan relativeren. Het
heeft immers veel te maken met persoon-
lijke prioriteiten en waarden. Het heeft
geen zin om tegen een oude, alleenstaan-
de man die treurt om de dood van zijn
hondje te zeggen dat hij de zaken wat
meer in perspectief moet zien. Het gaat
om zijn perspectief.”

Rust brengt ratio
Wat aandacht krijgt, groeit. Wie alles op-
neemt wat hij tegenkomt, sleurt al snel
behoorlijk wat ballast mee. Het kost veel
energie om je dingen aan te trekken.
Maar vaak is het niet nodig, het lost ook
niks op. En dat is stresserend. Stress is
het gevoel van spanning wanneer je
denkt dat je je doel niet zal bereiken. Wie
zijn interpretatie van de werkelijkheid
kan aanpassen, zal minder meedragen.
Wie ook nog positievere boodschappen

Wie de dingen kan terugbrengen tot hun werkelijke
proportie, zal zichzelf heel wat stress besparen.
T I N E B E R G E N

Als jedenktdat je stuurskijkendebuurman
eenbril nodigheeft, zal jehemmakkelijker
jegrasmaaier lenendanwanneer jedenkt
dathij arrogant is.

Rijmen
oprelaxen

Al hebbenoptimistenniet
altijd gelijk, ze bereiken vaker
hundoel en zijn gelukkiger
omdat ze kiezen voor de
positieve interpretatie.
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aan de feiten hangt, waardoor hij ook
sneller gelooft dat hij zijn doel wel zal
bereiken, kan zichzelf van heel wat stress
bevrijden.
“We hebben een rationeel en een emotio-
neel brein”, vertelt dokter Frisque. “Het
emotionele brein reageert instinctief,
het zorgt bijvoorbeeld voor de vecht-of-
vluchtreflex bij gevaar. Iemand met
chronische stress is steeds op zijn hoede
voor wat er kan mislopen en heeft geen
tijd om op de mooie dingen te letten.
Pas als iemand ontspannen is en dus
niet meer hoeft af te gaan op zijn emotio-
nele brein, kan hij ook rationeel denken en
relativeren. Vaak ontstaat er een vicieuze
cirkel. Wie niet kan relativeren, krijgt
daardoor veel stress, maar omwille van de
stress kan hij ook niet meer relativeren.”

De belanghang
Relativeren is er vandaag overigens niet
makkelijker op geworden. Er zijn zo veel
diverse doelen die bereikt moeten worden,

en de talrijke communicatiemiddelen
maken ook dat alles soms schreeuwend
belangrijk lijkt. “Dat er vandaag meer
stress is, lijdt geen twijfel. Het is niet
evident om momenten in te bouwen om
gewoon te zijn in plaats van te doen, te
kunnen stilstaan en opnieuw prioriteiten
te stellen. Bovendien zijn we ook geneigd
om vooral het negatieve te communi-
ceren, wat relativeren ook al niet makke-
lijker maakt. De gouden regel is dat je
naast elke negatieve opmerking er 5 posi-
tieve moet zetten. Ik vrees dat het er van-
daag in sommige scholen en bedrijven net
omgekeerd toegaat. Maar tegelijk staan
mensen nu meer open om te leren relative-
ren en zich daar als dat nodig is ook bij te
laten begeleiden”, aldus Frisque.

Relati-leerbaar?
Relativeren is een kwestie van nature en
van nurture. Iedereen kan leren relative-
ren, maar de ene is er van nature beter
in dan de andere. Optimisten zullen het

automatisch beter kunnen. Mannen zijn
er meestal ook bedrevener in dan vrou-
wen, omdat ze het bijvoorbeeld minder
belangrijk vinden wat anderen van hen
denken. Wie voldoende lessen trekt uit
wat hem overkomt, zal op oudere leeftijd
beter kunnen relativeren. Maar dat bete-
kent ook dat je de moed moet hebben om
dingen in vraag te stellen. Ouder worden
betekent niet per definitie beter kunnen
relativeren. Ook wie bijvoorbeeld kampt
met een depressie, kan niet relativeren,
heeft alleen nog interesse voor negatieve
informatie en staat niet meer open voor
andere interpretaties.

Meet het dramagehalte
“Leren relativeren zit soms in kleine
hulpmiddelen, zoals humor of een ‘dra-
mameter’,” weet Frisque. “Ooit behan-
delde ik een vrouw met een burn-out
omdat haar baas voortdurend negatieve
commentaar gaf. Dus vroeg ik haar zich
het ergste voor te stellen wat haar kon
gebeuren. Dat was voor haar dat haar
kinderen iets zou overkomen. Als dat een
score van 100 op 100 zou krijgen, hoe
sterk zouden de negatieve commentaren
van haar baas dan scoren? Dat bleek
uiteindelijk maar 15 te zijn.”
Een positief dagboek kan ook helpen.
Je kan daarbij nagaan wat je zelf die dag
deed waarover je tevreden bent, wat
iemand anders voor je deed dat je geluk-
kig stemde, wat je om je heen ziet dat je
dankbaar maakt en hoe je dat benut (2).
Relativeren gaat erom (ook) stil te staan
bij de dingen die wel goed gaan in plaats
van alleen te focussen op de problemen.
Gewoon al de tijd nemen om voldoende te
slapen zodat je uitgerust genoeg bent om
te relativeren, kan soms een groot ver-
schil maken. Wie sterk dramatiseert en
het erg moeilijk vindt om dat denkpatroon
los te laten, kan cognitieve gedrags-
therapie overwegen, bijvoorbeeld in de
vorm van rationeel-emotieve therapie.
Die leert je stap voor stap je gedachten te
veranderen en andere interpretaties aan
observaties te koppelen.

(1)www.stresslabo.be
(2) Dr. Luc Isebaert,m.m.v.MyriamLe Fevere de Ten
Hove, Louis Cauffman, Geert VanCoillie, Dick J. van
Dijk, Oplossingsgerichte cognitieve therapie. De
TijdstroomUitgeverij, 2007, 304 blz., 45 euro, ISBN
9789058981202.
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