
Alles onder
controle? 

5 tips om de controle los te
leren laten



Als je last hebt van controledrang, dan ben je bang dat dingen niet gaan zoals ze
volgens jou zouden moeten gaan. Je wilt graag weten wat je te wachten staat, zodat je
niet voor pijnlijke verrassingen komt te staan. Helaas leidt al deze controledrang vaak

tot een hoop frustratie en stress. Enkele voorbeelden van controledrang: Een manager
die alle touwtjes in handen probeert te houden en zich met elk detail bemoeit, in de

angst om te falen. Een man die zijn vriendin niet vertrouwt en haar alsmaar berichtjes
stuurt terwijl ze uit is met haar vrienden, in de angst dat ze vreemdgaat.

 
De basis van controledrang

Controledrang ontstaat niet zomaar. Meestal ligt er een bepaalde mate van onzekerheid
aan ten grondslag. Heb jij last van controledrang? Dan is de kans groot dat jij jezelf
herkent in een of meerdere van de volgende kenmerken: perfectionistisch, een laag
zelfbeeld, bang om verlaten te worden, faalangstig, belangrijk wat anderen van je

denken, continue op zoek naar goedkeuring. Hoewel controledrang niet altijd wordt
gezien als angst, is dat wel de kern van deze eigenschap.

 

Chronische stress leidt tot ziekte
Als jij je altijd maar zorgen maakt en daardoor chronisch veel stress ervaart, komt je

lichaam op den duur in een overlevingsstand. Bij stress maak je namelijk het
stresshormoon cortisol aan, in de eerste plaats zodat je sneller kunt reageren. Dat was
erg effectief in de oertijd toen we moesten vluchten voor wilde dieren, maar zoals je wel

begrijpt is dit nu minder effectief. 
 

Cortisol heeft zeker ook positieve eigenschappen. Het is essentieel voor je eetlust,
energieniveau en motivatie. Echter wanneer je lichaam teveel produceert, raakt het

uitgeput. Met als gevolg een verminderde weerstand en een verhoogde kans op ziekte
of  psychische problemen. Chronische stress heeft daarnaast een sterke samenhang

met hart- en darmproblemen, angst- en eetstoornissen en depressies. Daarom is het zo
belangrijk om te leren loslaten en regelmatig te ontspannen

 

Wat kun jij doen?
Wanneer je leert loslaten, zul je meer ontspannen in het leven staan, waardoor je meer
geluk ervaart. Je hoeft je niet meer te bemoeien met anderen, je kunt gewoon jezelf zijn
en je bent minder bang om fouten te maken. Maar hoe doe je dat dan precies? Hoe kun

je nu echt leren loslaten? De belangrijkste tips heb ik hieronder voor je op een rijtje
gezet:.

 
 



1.     Herken signalen van controledrang 
De eerste stap in het oplossen van een probleem is te (h)erkennen dat je een probleem
hebt. Hier volgen enkele tekenen van controledrang. Herken je jezelf hierin?
Je bent bepaald geen teamspeler. Deelnemen aan een team betekent dat je afhankelijk
bent van anderen voor een goed resultaat. Dit is precies waar mensen met controledrang
moeite mee hebben. Je werkt liever zelfstandig en houdt de touwtjes graag in eigen
handen. Teamsport? Nee, bedankt!
 
Je weet het altijd beter. Zowel in privé relaties als op de werkvloer weet je het altijd beter.
Als je moeder, partner of collega niet doet wat jij zegt, wilt of vraagt, dan raak je
gefrustreerd. Dit is niet alleen voor jou zwaar, maar ook voor je omgeving. Ook al bedoel
je het goed, mensen horen niet graag wat ze moeten doen.
 
Je bent een perfectionist. Als je een fout maakt, kun je het wel vergeten. Daarom is het
cruciaal dat alles perfect is voordat je ook maar aan iets begint. Perfectionisme wordt nog
wel eens gezien als iets positiefs; iets om trots op te zijn. Maar perfectionisme houdt ons
juist vaak tegen om de dingen te doen die we graag willen doen.
 
Je hebt moeite om goede relaties te onderhouden. Of je nu een perfectionist bent die
controle over zichzelf wilt houden of iemand die anderen onder controle probeert te
houden, beide karakters zijn niet erg plezierig voor de omgeving. Een band bouw je op
door transparant en eerlijk te zijn, en je fouten toe te geven. Mensen identificeren zich
makkelijker met iemand die ook ‘gebreken’ heeft. Niet met iemand die altijd perfect is, wil
zijn, of dat van anderen verwacht.
 
2.     Accepteer dat niemand perfect is
Niemand is perfect en jij dus ook niet. Een belangrijke stap om perfectionisme en
controledrang te leren loslaten is om te accepteren dat ‘perfect’ niet bestaat. Iedereen
maakt fouten, zelfs de mensen waar jij tegenop kijkt. We zijn ten slotte maar mensen en 
geen robots. Juist door fouten te maken, kun je groeien. Geloof me. De meest succesvolle
mensen maakten tal van fouten. Gelukkig maar. Vergeef jezelf, omarm je imperfecties en
pas dat vooral ook toe op anderen. Laat mensen in hun waarde, oordeel minder snel over
anderen, leer delegeren en vertrouw erop dat het leven loopt zoals het hoort te lopen.



3.     Vergroot je zelfvertrouwen, stel je kwetsbaar op
Hoe meer vertrouwen je hebt, hoe meer je gelooft dat het leven hoort te lopen zoals het
loopt. Als je geen vertrouwen hebt, twijfel je aan alles en iedereen, in het bijzonder aan
jezelf en zie je alleen maar beren op de weg. Vertrouwen is cruciaal voor een gelukkig en
gezond leven.
 
Vertrouwen bouw je op door open en eerlijk te zijn, en je kwetsbaar op te stellen. Een
absolute no-go voor de controlefreak. Veel mensen zien kwetsbaarheid als iets negatiefs.
Maar wat als het om iemand anders gaat? Wat als je collega iets pijnlijks durft toe te
geven? Is dat dan niet moedig? Het is juist kwetsbaarheid waardoor we gerespecteerd en
gewaardeerd worden.
 
4.     Kijk naar het grotere plaatje
Mensen met controledrang richten zich te veel op details en kleine dingen die er niet echt
toe doen. Word je boos als je partner je berichtjes te lang niet beantwoordt? Denk je dat
een slechte beoordeling de rest van je loopbaan beïnvloedt? Een goede manier om
controledrang los te laten is door uit te zoomen en het grotere plaatje te zien. Dit doe je
door jezelf de volgende vragen te stellen:
 

Is het echt belangrijk?
Wat is het ergste dat er kan gebeuren? 
Stel dat dat gebeurt, overleef ik het dan?
Is het volgende week nog een probleem? Of volgende maand? En over een jaar?

 
5.     Leer loslaten met deze mindfulness ademhalingsoefening
“Het leven is 10% wat je overkomt en 90% hoe je hier op reageert.” Een mooie uitdrukking.
Controle heb je bijna nooit. Misschien dat we een tijdje kunnen dénken dat we controle
hebben. Maar dan gebeurt er iets onverwachts; een familielid overlijdt, je collega met wie je
in een belangrijk project samenwerkt zegt zijn baan op of je wordt ziek. Elke keer bewijst
het leven dat we eigenlijk helemaal geen controle hebben en dat is niet erg. Dat is het
leven. Het gaat erom hoe je er mee omgaat. 
 
De gedachten die je hebt, zijn niet wie je bent. Meestal voelen we ons slecht omdat we
allerlei rare gedachten hebben, niet omdat het werkelijk zo slecht met ons gaat. Je hoeft
niet elke keer meegenomen te worden door een gedachte. 



Door middel van deze mindfulness ademhalingsoefening word je je hiervan bewust en kun
je je controledrang ook leren loslaten:

Ga rustig op een stoel zitten met een rechte rug en je voeten plat op de grond. Sluit je
ogen en voel hoe je lichaam contact maakt met de vloer of de stoel.
Breng je aandacht naar je ademhaling en observeer die alsof je een nieuwsgierige
wetenschapper bent, die nooit iemand heeft zien ademen.
Ontspan zoveel mogelijk. Ontspan je gezicht, nek, schouders, etc. tot aan je tenen.
Doe een lichaamsscan van boven naar beneden.
Elke keer als je spanning opmerkt, probeer je deze los te laten en te ontspannen.
Richt je nu op je ademhaling in je buik. Merk op hoe je buik beweegt op het ritme van je
ademhaling.
 Welke gedachten, gevoelens of sensaties ook opkomen, of ze nu prettig zijn of niet,
erken ze, alsof je knikt naar mensen die je op straat tegenkomt. Erken hun
aanwezigheid en laat ze er zijn.
Laat ze komen en gaan zoals ze willen en houd je aandacht op je ademhaling gericht.
Het maakt niet uit als je regelmatig afdwaalt, het doel is om gewoonweg te registreren
waardoor je werd afgeleid, waarna je je opnieuw op je ademhaling concentreert. 
Als je klaar bent, breng je jezelf terug naar de kamer en open je je ogen.

Als je regelmatig (liefst elke dag) deze oefening doet, ook al is het maar vijf minuten, dan
wordt loslaten steeds makkelijker. Je zal meer vrijheid ervaren. En minder controledrang
zorgt voor minder stress en uiteindelijk voor een gelukkiger leven. Dat wil jij toch ook!

 

Hoe kun jij de controle loslaten?
Wanneer je tot het inzicht bent gekomen dat je jouw controle patroon wilt doorbreken is
het goed om te onderzoeken welke specifieke functie het heeft maar ook waar in je leven
je deze strategie nodig hebt gehad. Welke angsten liggen eronder? Wanneer je helder
hebt welk gevoelens je hebt willen ontwijken door middel van controle pogingen kun je
ervoor kiezen om deze gevoelens alsnog toe te laten, te ondergaan en op een andere,
gezondere manier aan je behoeften te voldoen. 
Wil jij ook meer ontspannen in het leven staan en meer energie én geluk ervaren? Kun je
wel wat extra hulp gebruiken in het doorbreken van jouw controle patroon? Neem dan
contact op met Hester de Kreek van Star HR (www.starhr.nl) via: 06-55842845 of per
mail: hesterdekreek@starhr.nl  In een eerste kosteloze coachingscall van 30 minuten
onderzoeken we waarmee ik jou kan ondersteunen en help ik je direct op weg met
bruikbare tips. Warme groet, Hester
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