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Het beste uit jezelf halen, bereiken wat je wilt, alles onder controle willen 
hebben: we vragen veel van onszelf. Op zich is daar niets mee mis. De lat 
hoog leggen haalt inderdaad het beste uit jezelf en je omgeving. Maar wat 
als het beste nog steeds niet goed genoeg is? De valkuil van perfectionisme 
leidt tot veel stress, frustratie en teleurstelling. 

Goed genoeg  biedt een revolutionaire nieuwe manier om de ongewenste 
effecten van perfectionisme te vermijden. Pavel Somov geeft op intelligente, 
humoristische en compassievolle wijze kritiek op het hedendaags perfec-
tionisme. Toch beweert hij niet dat perfectie per def initie niet mogelijk of 
wenselijk is. Door mindful naar het hier en nu te kijken, is juist de vol-
maaktheid van alledaagse momenten te zien. 

Aan de hand van verrassende inzichten, originele perspectieven en meer dan 
150 inspirerende oefeningen laat Somov zien hoe we kunnen stoppen met 
streven naar steeds meer en beter. Door bewust en met aandacht naar 
het heden te kijken, kunnen we de werkelijkheid ervaren en accepteren 
zoals die is.

Goed genoeg  is gebaseerd op de boeddhistische psychologie van mindfulness. 
Het is het perfecte boek voor iedereen die de verlammende en demora li-
serende patronen van perfectionisme wil doorbreken en op zoek is naar een 
evenwichtige balans tussen werk en privé.

Dr. Pavel Somov is psycholoog en heeft een praktijk in Pittsburgh, 
Pennsylvania. Na zijn studie aan de Staatsuniversiteit in Moskou heeft hij 
zijn doctoraat aan de State University of New York in Buffalo gehaald. Hij 
is auteur van o.a. Eating the Moment. 
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Inleiding 

In een bepaald opzicht is taal een museum van onwetendheid. 
Elk woord en elk concept is de taal binnengedrongen in een fase 

van relatieve onbekendheid in vergelijking met onze huidige, 
grotere ervaring. Maar de woorden en concepten zijn door taal 

permanent bevroren, terwijl we ze nu juist voor de hedendaagse 
realiteit moeten gebruiken. Dat betekent dat we soms gedwongen 

worden om op een heel verkeerde manier naar dingen te kijken.
Edward de Bono

Er lijken drie soorten mensen op deze planeet te leven: degenen die 
geloven dat perfectie onmogelijk is, degenen die geloven dat perfectie 
mogelijk, maar moeilijk te bereiken is, en degenen die denken dat alles 
al perfect is. De laatste groep zal voornamelijk bestaan uit mensen die 
high, manisch of spiritueel extatisch zijn. Als pragmatisch realist word ik 
niet in vervoering gebracht door de wereld, maar ben ik het toch eens 
met hun conclusie.

Alles ís perfect, de hele tijd. Perfectie – zoals ik het begrip in dit 
boek omschrijf – is niet alleen haalbaar, maar zelfs onvermijdelijk. Het 
doel van dit boek (even voortbordurend op de beeldspraak van De Bono 
hierboven) is de perfectie van elke dag/elk moment, die bevroren is ge-
raakt in de taal van het perfectionisme, te ontdooien en je verlangen 
naar perfectie te vervullen met een stevige dosis van het gewone per-
fectionisme dat overal om ons heen is. Kortom: het doel van dit boek is 
je te helpen volmaaktheid te ervaren zonder perfectionistisch te zijn.
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DEEL 1

Inleiding tot perfectionisme 
in het algemeen en jouw 
perfectionisme in het bijzonder

in dit deel leer je de symptomen van perfectionisme, 
de onderliggende beweegredenen en de wezenlijke kosten 
ervan kennen. Ook kun je direct met mindfulness gaan 
oefenen en leer je de zeven doelen van wezenlijk eerherstel 
kennen, die je een algemeen overzicht bieden van de 
zelfhulpreis die voor je ligt.



HOOFDSTUK 1 
360°-perfectionisme

Wanneer we eenmaal weten wat we niet zijn, beginnen we te 
ontdekken wie en wat we wel zijn ... Zodra we beseffen wat onze 

ware aard is, betreden we het gebied van de lichtgevende 
Grote Volmaaktheid.

Lama Surya Das

Je auto bestaat grotendeels uit metaal. Je perfectionisme bestaat uit 
geest (gedachten, gevoelens en gewoonten). De geest kan veranderen, 
en jij ook! Rol die zelfhulpmouwen op en wrik de schop van het zelfon-
derzoek in de grond van je wezen. We gaan het hebben over perfectio-
nisme in het algemeen en jouw perfectionisme in het bijzonder.

Perfectionisme: wat is het, wat is het niet?
Als perfectionist houd je van precisie. Wanneer je aan een zelfhulp-
project begint, is de kans groot dat je precies wilt weten wat er mis is  
met je en hoe dat heet. in mijn praktijk vragen perfectionisten vaker om 
diagnoses dan andere cliënten. Dat is ook logisch: informatie is macht, 
en als perfectionist heb je graag de touwtjes in handen. Zonder iets 
specifieks van je te weten en alleen uitgaand van het feit dat je dit boek 
leest, doe ik nu een diagnostische gok. Je zult een beetje OCPS (obses-
sieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis) hebben, maar waarschijn-
lijk geen OCS (obsessieve-compulsieve stoornis, een veel ernstigere 
aandoening dan OCPS; denk maar aan Adrian Monk, gespeeld door 
Tony Shalhoub, in de televisieserie Monk). Maak je geen zorgen. Je 

 11



12 Goed genoeg

bent niet de enige. in hun gezaghebbende boek Perfectionism: Theory,  
Research and Treatment merken Gordon Flett en Paul Hewitt op dat er 
‘veel te zeggen valt voor de bewering dat perfectionisme endemisch is 
voor de westerse cultuur’ (2002, p. xi). Al kan OCPS klinken als een ern-
stige diagnose, het is eigenlijk gewoon een manier om bepaalde handel-
wijzen te beschrijven die in de westerse samenlevingen bijna de norm 
zijn geworden. OCPS is louter een raamwerk om je duidelijker te laten 
zien welke soorten gedragingen, houdingen en gedachten van iemand 
een perfectionist maken.

Laat ik dit ook maar in de groep gooien: de kans is groot dat je prog-
nose juist is. Hoe ik dat weet? Omdat perfectionisten zeer gemotiveerd 
en bij uitstek geschikt zijn voor een zelfhulpbenadering. Mijn enige be-
zwaar geldt het soort perfectionist dat de neiging heeft om dingen uit 
te stellen en dit boek slechts vluchtig doorleest. Als je denkt dat jij zo 
iemand bent, als jij en ik elkaar slechts in het voorbijgaan ontmoeten, 
dan hoop ik dat we elkaar nog een keer tegen zullen komen, misschien 
in een ander boek.

En nu terug naar ons eigenlijke onderwerp. Perfectionisme, het cen-
trale kenmerk van OCPS, gaat ook gepaard met kenmerken als extreme 
zorg voor details, een zeer grote toewijding aan werk en productiviteit 
(ten koste van de vrije tijd), overdreven plichtsgetrouwheid, nauwge-
zetheid, zuinigheid, onbuigzaamheid en starheid op ethisch en moreel 
gebied, moeite om taken te delegeren en om de controle los te laten 
(Pfohl en Blum 1991). Wat echter nog belangrijker is dan deze sympto-
men, is de beweegredenen erachter, maar daar zullen we het zo over 
hebben.

in de tussentijd wil ik opmerken dat perfectionisme vooral een ge-
volg is van leren, programmeren en conditioneren. ik zie het als een 
ingenieuze aanpassing aan een hyperkritische, stressvolle, krachteloos 
makende omgeving, een psychologische zelfverdedigingsstrategie die  
helaas meer problemen oproept dan erdoor worden opgelost. De 
meeste perfectionisten met wie ik heb samengewerkt, hadden perfectio- 
nistische of narcistische ouders (die zich niet konden inleven en weinig 
bevestiging gaven). Afgezien van de invloed van de ouders is de mate 
van perfectionisme ook afhankelijk van de cultuur waarin je leeft. Som-



mige samenlevingen zijn cultureel perfectionistischer dan andere. in de 
zogenaamde ‘ontwikkelde landen’ ligt bijvoorbeeld de nadruk op ‘effi- 
ciëntie, stiptheid, de bereidheid om hard te werken en detailgericht-
heid’. En dat zijn inderdaad precies de eigenschappen waarmee perfec-
tionisme en OCPS gepaard gaan (Millon en Davis 2000, p. 174).

Perfectionisme kan op jezelf gericht zijn en/of op anderen (Flett en 
Hewitt 2002). Op zichzelf gerichte (naar binnen toe gerichte) perfectio-
nisten staan erom bekend dat ze hard zijn voor zichzelf: als ze een fout 
maken, laten ze geen spaander heel van zichzelf met hun gepieker en 
hun genadeloze zelfkritiek. Op zichzelf gerichte perfectionisten zijn voor 
zichzelf de ergste critici, terwijl op anderen gerichte (naar buiten toe 
gerichte) perfectionisten hard zijn jegens anderen en snel gefrustreerd 
raken door de imperfecties van anderen.

Binnen de bestaande literatuur wordt ook onderscheid gemaakt tus-
sen gegeneraliseerd (of ‘extreem’) perfectionisme (waarbij perfectionis-
ten ‘extreme normen hanteren op een aantal gebieden van het leven) 
en situationeel perfectionisme (waarbij perfectionisme beperkt blijft tot 
specifieke gebieden) (Flett en Hewitt 2002, p. 16). Situationeel per-
fectionisme is tot op zekere hoogte adaptief en nuttig. Voor sommige 
banen is de foutmarge erg klein en moet er veel aandacht zijn voor de-
tails (bijvoorbeeld chirurgen, luchtverkeersleiders, accountants). Maar 
wanneer perfectionisme een manier van leven wordt (in plaats van een 
manier om je geld te verdienen), dan spreken we van gegeneraliseerd of 
extreem perfectionisme.

De wezenlijke kosten van perfectionisme
Op 6 januari 2009 meldde CNN dat de Duitse miljardair Adolf Merckle 
zelfmoord had gepleegd door voor een trein te springen, omdat zijn 
fortuin in 2008 van 12,8 miljard naar 9,2 miljard was geslonken. CNN 
gaf de volgende verklaring: ‘De gedreven familie- en zakenman was ge-
broken door de financiële problemen waarin zijn bedrijven verkeerden, 
ontstaan door de internationale financiële crisis, en onzekerheden en 
het onvermogen om zelfstandig te opereren ... en hij beroofde zich van 
het leven’ (CNN 2009).
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14 Goed genoeg

Mijn vermoeden als psycholoog is dat Adolf Merckle het slachtoffer is 
geworden van perfectionisme en niet van de economie. CNN’s verkla-
ring over de redenen achter de zelfmoord staat stijf van perfectionisme. 
Laten we eens nader kijken naar deze psychologische autopsie. in het 
perscommuniqué stond dat de zelfmoord versneld werd door de ‘finan- 
ciële problemen’ waarin Merckle’s bedrijven verkeerden. Merckle had 
niet alles verloren; hij was niet blut. Hij zakte alleen van de vierenveer-
tigste naar de vierennegentigste plaats op de Forbeslijst van rijkste men-
sen ter wereld. Zijn fortuin ‘slonk’, maar ging niet in rook op. Maar voor 
de alles-of-niets-perfectionist is een gedeeltelijke mislukking hetzelfde 
als een totale mislukking. Het perscommuniqué gaf aan dat Merckle 
werd gekweld door ‘onzekerheden en het onvermogen om zelfstandig 
te opereren’. Dit is typisch iets voor perfectionisten, want ze voelen zich 
inderdaad bedreigd door het vooruitzicht om de controle te laten varen. 
Merckle was volgens het bericht ‘een gedreven familie- en zakenman’. 
De betekenis die ik hier zie, heeft te maken met de typische grens-
vervaging tussen privé en zakelijk. Merckle’s onderneming was een fa-
miliebedrijf, een zakelijke mislukking was daardoor ook een persoon-
lijke mislukking. Maar ook als zijn onderneming geen familiebedrijf was 
geweest, had Merckle, als hij ook maar een beetje lijkt op de andere 
perfectionisten die ik ken, zijn beroepsmatige mislukking persoonlijk 
opgevat. Dat doen perfectionisten: ze leven voor het succes en zijn er 
afhankelijk van om hun leven betekenis te geven.

Vincent Foster, die onder president Clinton Deputy White House 
Counsel was en ook zelfmoord pleegde, is vermoedelijk nog zo’n slacht-
offer van perfectionisme. in een artikel over de destructiviteit van per-
fectionisme schreef Sidney Blatt, psychiater aan Yale, dat Foster ‘een 
typisch voorbeeld was van al die getalenteerde, ambitieuze en succes-
volle individuen die worden gedreven door een intense behoefte aan 
perfectie en gebukt gaan onder hevige zelfkritiek en twijfel aan zichzelf’ 
(1995, p. 1005).

Zie het onder ogen: perfectionisme is niet goedkoop. Eigenlijk kan 
niemand het zich veroorloven om perfectionistisch te zijn, want de 
psychologische prijs die je betaalt in de vorm van angst, bezorgdheid  
en depressie is hoog (Maxmen en Ward 1995). Perfectionisten zullen 



‘vaker dan anderen verschillende soorten stress ervaren’ (Flett en Hewitt 
2002, p. 257). Als er niets aan wordt gedaan, vormt perfectionisme een 
ernstige relationele handicap die tot vervreemding en gemiste sociale 
kansen kan leiden. Veel perfectionisten worden door familie en vrien-
den overgehaald om in therapie te gaan en iets te doen aan de proble-
men met woede en overdreven kritiek, en te werken aan hun neiging 
om alles te willen controleren en altijd gelijk te willen hebben. Perfec-
tionisme kan ook nadelig zijn voor je productiviteit. Als je per se wilt 
dat een resultaat perfect is, wordt je geest afgeleid van het eigenlijke 
werkproces en ontstaat er een prestatie-angst die juist ondermijnend 
is voor de productiviteit of die tot uitstelgedrag leidt. Op dezelfde ma-
nier kan perfectionisme je creativiteit in de weg staan. Perfectionisten 
spelen graag op safe, ze houden zich aan het protocol en nemen geen 
risico’s, om vergissingen te vermijden. Deze nadruk op consistentie is 
dodelijk voor de creativiteit en de spontaniteit. Moreel of ethisch per-
fectionisme kan uitmonden in een spirituele crisis en leiden tot een ge-
brek aan vriendelijkheid en compassie. Perfectionisme kost tijd, geld 
en middelen. Perfectionisten kunnen iets repareren wat niet kapot is 
en hele projecten opnieuw doen omdat ze kleine onvolmaaktheden en 
tekortkomingen menen te zien. Hoewel perfectionisme de kortstondige 
geruststelling van structuur biedt tegen de dubbelzinnigheid en de on-
zekerheid van het leven, word je er uiteindelijk door beperkt in je keuze 
en in je gevoel van vrijheid. Het komt er eigenlijk op neer dat perfectio-
nisme een existentiële valkuil is.

Jouw specifieke perfectionisme
Er zijn verschillende vormen van perfectionisme, en jij neigt misschien 
meer naar de ene dan naar de andere vorm. We zullen de verschillende 
uitingen verderop in dit boek nader onderzoeken. Voorlopig kunnen de 
volgende oefeningen je helpen om een beginnetje te maken met het 
doorgronden van je perfectionisme. Je hoeft niet alle oefeningen in één 
keer te doen. Kies er een paar uit om over te schrijven. Lees de rest door 
en doe ze wanneer je er de tijd voor hebt. ik wil wel voorstellen dat je 
alle oefeningen doet, hoe voor de hand liggend of vreemd je ze eerst 
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16 Goed genoeg

ook mag vinden. Elke oefening schept een ervaringsprecedent: hij legt 
een geheugenspoor in je geest voor een vergelijkbare gedachtegang om 
later op terug te kunnen vallen. Tot slot wil ik opmerken dat de oefenin-
gen soms strategisch geplaatst zijn voor een specifieke opbouw van een 
doelervaring. Zodra dat het geval is, geef ik je de opdracht om even te 
pauzeren om een bepaalde oefening te doen voor je doorleest. Meestal 
zal ik echter gewoon een of meer oefeningen geven om op een bepaald 
punt te doen.

Oefening Waarom lees je dit boek? 

Wat heeft je ertoe gebracht om je tijd te steken in het lezen van dit 
boek? Had je een openbaring over je leven en de invloed daarvan op 
anderen? Heeft iemand je dit boek te lezen gegeven? Hoe heb je op die 
suggestie gereageerd? Wat wil je in je leven veranderen door dit boek te 
lezen? Schrijf je gedachten op in dagboekvorm.

Oefening Wat is de geschiedenis van je perfectionisme?

Door wie denk je ‘geprogrammeerd’ te zijn om perfect te willen zijn? 
Wie hield er zo voorwaardelijk van je dat het voor hem of haar nodig 
was dat je perfect was? Wie was zo perfectionistisch tegen je dat je per-
fect moest zijn om geaccepteerd te worden en liefde te krijgen? Wiens 
foutmarge was zo onbuigzaam dat het niet genoeg was om gewoon jij 
te zijn? Voor wiens aandacht, liefde en goedkeuring moest je strijden? 
Kijk of er specifieke zinnetjes of uitspraken uit je jeugd bij je zijn blijven 
hangen (‘Falen is geen optie!’).

Oefening Wat zijn de kosten van je perfectionisme?

Wat zijn de kosten van je perfectionisme geweest? Angst, bezorgdheid, 
depressie? Gestrande relaties? Uitstelgedrag? Wat komt er bij je op als 
je de puntjes op de i zet? 



Oefening Hoe zie je de kosten van imperfectie?

Wat zegt je imperfectie over jou als persoon? Wat zijn de kosten van 
imperfect zijn? Wat is er zo bedreigend aan minder dan perfect zijn? 
Geef voorbeelden.

Oefening Ken je iemand die perfect is?

Ken je perfecte mensen? Waarom zijn ze perfect? Zijn ze in alle opzich-
ten perfect? Zo nee, vind je hen dan nog steeds perfect? Als je niemand 
kent die helemaal perfect is, wat vind je dan van je eigen jacht op per-
fectie? Met wie concurreer je? Met God? Schrijf ook dit op.

Oefening Wat zijn je imperfecties?

Geef een overzicht van je imperfecties. Maak een lijst van de grootste 
fouten van je leven en denk na over de mate waarin deze fouten ver-
band hielden met imperfecties of met je perfectionisme.

Oefening Hoe programmeer je je kinderen? 
Deze is alleen voor ouders. Verwacht je dat je kinderen perfect zijn? Zo 
ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Vanwaar de dubbele maatstaven? 
Probeer je hun de onrust van het perfectionisme te besparen? Zo ja, hoe 
wil je je kinderen leren zichzelf te accepteren als je zo hard voor jezelf 
bent? Denk hier maar eens over na.

Oefening Wat is jouw definitie van perfectie?

Stel je voor dat je het idee van perfectie moet omschrijven voor een 
woordenboek. Wees zeer specifiek. ‘Perfectie is ... ’ Vul aan.
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