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DE COMMERCIËLE UITBESTEDING VAN DE WILSKRACHT

ZELFDISCIPLINE 
IS EEN APP

Ik beken: ik heb geen zelfdiscipline. 
Maar wie heeft die nog nodig als je 
ze net zo goed kunt uitbesteden?  
Piepende gordels, trillende vorken, 
rennende wekkers. Wilskracht is big 
business. ‘Onze hang naar discipline 
is doorgeslagen.’

Ann-Sofie Dekeyser, illustraties Martyn F. Overweel
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ZELFDISCIPLINE IS EEN APP

Scherpe futuristische geluiden halen
me uit mijn diepe slaap. Een zwart
bakje op wielen springt van mijn
nachtkastje. The spaceship has lan-

ded. Het loeiende ding rolt vooruit, achter-
uit, roteert, rijdt zijn onvoorspelbare koers 
koppig voort. Straalt lichtflitsen uit. The ali-
ens have taken over. Ik kan niet anders dan de 
achtervolging inzetten. Het verdomde toe-
stel verstopt zich onder bed, nog steeds 
mijn oren teisterend. Mijn armen zijn niet 
lang genoeg. Ik vloek. En ik lach. Ik heb dit 
zelf gewild.

Een mens wordt er niet noodzakelijk be-
ter gezind van, maar de missie is geslaagd. 
Ik ben uit bed opgestaan, iets wat doorgaans 
een urenlange, helse strijd vergt, inclusief 
vier wekkers, een eindeloze reeks bieps en 
krakende radiogeluiden en een vergroeiing 
van mijn hand met de snooze-knop. Na ja-
ren van zelfverachting – hoe kan het dat an-
deren al 10 kilometer gejogd hebben terwijl 
ik mijn vege lijf niet eens in verticale stand 
krijg – zoek ik mijn heil buiten mezelf. De 
rijdende wekker van 27 euro, ‘voor luiwam-
mesen en avondmensen – als je hem een-
maal gevangen hebt, kan je net zo goed uit 
bed blijven’, luidt de start in van mijn nieu-
we, betere leven. 

Meewarige blikken als ik mensen hier-
over vertel. Ja, ik beken: ik heb geen zelfdis-
cipline. Maar wie heeft zelfdiscipline nodig 
als je die gewoon kunt uitbesteden?

Tik het woord ‘wilskracht’ in Google in
en je krijgt een schier eindeloze resem zelf-
hulpboeken voorgeschoteld. Allemaal met 
dezelfde premisse: wilskracht of zelfdiscipli-
ne is dé weg naar succes en uitmuntende 
prestaties. Het is de magische sleutel naar 
een leven vol geluk, rijkdom en waarge-
maakte dromen. Zeker sinds de Amerikaan-
se psycholoog Roy Baumeister in zijn best-
seller Wilskracht, de herontdekking van de 
grootste kracht van de mens schreef dat 
‘doorzettingsvermogen, meer nog dan intel-
ligentie of sociale achtergrond, bepaalt of 
mensen slagen in het leven’, is wilskracht 
het hoogst na te streven goed. Maar is dat 
wel zo? Is zelfdiscipline niet ontzettend 
overschat?

MARSHMALLOWS EN SIRENES
Het heilige geloof in zelfdiscipline begon

met een snoepje. De befaamde marshmal-
lowtest is ontelbare keren herhaald, maar 
het komt altijd hierop neer: onderzoekers 

geven een kleuter een marshmallow. Ze zeg-
gen hem dat als hij eraf blijft, hij later een 
tweede marshmallow zal krijgen. De test 
was opgezet om te onderzoeken hoe kinde-
ren weerstand bieden aan onmiddellijke be-
hoeftebevrediging. Het ene kind stortte zich 
meteen op de snoep, het andere had het 
zwaar aan de verleiding te weerstaan en een 
derde kon zijn aandacht op iets anders rich-
ten. De echte ontdekking kwam pas jaren la-
ter, toen de psychologen nagingen wat er 
van de kinderen was geworden. De peuters 
met de sterkste wil bleken op latere leeftijd 
populairder te zijn, haalden een beter diplo-
ma, verdienden meer en waren gezonder.’

Wijlen Stephen Covey, schrijver en ge-
slaagd zakenman, noemde discipline een van
de 4 kenmerken die grote leiders met elkaar 
delen. ‘De ongedisciplineerden zijn slaven 
van gemoedstoestanden, lusten en passies.’ 
Velen denken er vandaag zo over; een gebrek 
aan zelfbeheersing maakt je tot een under-
achiever, gedoemd om te falen. Ik erken dat 
ik zelfdiscipline mis, maar ik vind mezelf 
niet lui en ik ben niet onambitieus. U hoeft 
dat van mij niet aan te nemen, u mag me ge-
rust een slappeling noemen. En u mag, net 
als vele anderen al deden, schrijfster Zadie 
Smith infantiel noemen omdat ze Freedom en 
SelfControl nodig had om haar nieuwste 
boek te schrijven – zonder die software was 
ze te sterk afgeleid door Facebook en derge-
lijke. En ja, misschien was het lachwekkend 
dat Victor Hugo naakt schreef. Zijn knecht 
moest van hem zijn kleren verstoppen om-
dat hij anders op de lappen zou gaan.

Maar zou u ook van Odysseus zeggen dat
hij een zwakkeling is? De mythische held 
wist dat hij niet de discipline zou hebben 

om aan de sirenen te weerstaan. Die halfgo-
dinnen brachten de zeelui met hun gezang 
in verleiding om naar hen toe te varen, ver-
volgens lieten ze de bemanning te pletter 
slaan op de rotsen. Odysseus wou de gezan-
gen wel horen, maar geen risico lopen. Dus 
besteedde hij zijn discipline uit, aan zijn 
manschappen: die bonden hem op zijn be-
vel vast aan de mast, zodat hij zeker niet bij 
het roer kon. De manschappen zelf moesten 
hun oren met was dichtstoppen. Moraal van 
het verhaal: aan sommige verleidingen kan 
de menselijke wil nu eenmaal geen weer-
stand bieden.

SLIMME VORK
Afvallen, stoppen met roken, minder al-

cohol drinken – we rekenen daar allemaal 
op onze zelfbeheersing, en we kennen alle-
maal dat moment waarop we in de fout 
gaan en het dan maar finaal laten hangen. 
Of hoeveel van uw goede voornemens van 1 
januari houden nu nog stand? ‘Met discipli-
ne kom je niet ver’, stelt Sander Hermsen. 
‘Het is niet het juiste middel om automa-
tisch impulsgedrag tegen te houden. Als ik 
je zeg dat je niet aan een witte beer mag 
denken, zal je dat toch doen. Ook al wil je 
dat niet.’

Nu is aan beren denken zelden schade-
lijk, maar Hermsen heeft het natuurlijk ook 
over onze impuls om te kiezen voor onmid-
dellijke bevrediging van onze behoeften. 
Ook als dat nefaste gevolgen heeft op lange-
re termijn.

Hermsen studeerde sociale psychologie
en graphic design en verricht aan de Hoge-
school Utrecht onderzoek naar het snijvlak 
van design en psyche. Zijn focus: interven-
ties die mensen helpen bij gezondere en 
duurzame gedragsverandering. Zijn collega 
Roel Hermans, gedragswetenschapper aan 
de Radboud University Nijmegen, vult aan: 
‘Het menselijk gedrag bestaat uit twee syste-
men: het reflectieve, waarbij je telkens vóór 
een handeling nadenkt, en het automati-
sche, waarbij je onbewust, uit gewoonte 
handelt. Idealiter zijn die twee systemen in 
balans, alleen zien we dat het automatische 
systeem vaak iets krachtiger is dan het re-
flectieve. Om goede voornemens waar te 
maken, komt het erop aan je automatische 
reacties af te remmen.’

Samen observeren de mannen etende 
mensen. Ze onderzoeken de impact van een 
vork op het eetgedrag. Niet zomaar een vork 

‘Als ik zeg dat je niet 
aan een witte beer 
mag denken, zal je 
dat toch doen. Ook al 
wil je niet. Discipline 
houdt automatische 
impulsen niet tegen’
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natuurlijk, maar de 10SFork van Slow Con-
trol. Bestek gemaakt om overgewicht te voor-
komen of te vermijden. De vork tikt je letter-
lijk op de vingers als je te snel eet: wacht je 
geen tien seconden tussen twee happen door, 
dan begint hij te trillen. De fabrikant belooft 
dat je er niet alleen trager maar ook minder 
door gaat eten, dat je metabolisme gezonder 
wordt, waardoor je je minder slaperig zou 
voelen na de maaltijd (geen zogenaamde 
voedselcoma’s meer) en dat je eten boven-
dien ook beter smaakt – omdat de stoffen 
langer blootgesteld zijn aan je smaak-
sensoren. 

Hermans is net iets minder onverdeeld 
euforisch dan de productslogan, ‘every bite is 
a possible teaching experience’, maar hij kan er 
zich wel in vinden. ‘Het is al langer bekend 
dat het aanpassen van de eetsnelheid zou 
kunnen bijdragen aan gewichtsverlies, maar 
in de praktijk blijkt het aartsmoeilijk. Wijs 
mensen erop en een minuut later is hun aan-
dacht alweer afgeleid. Zo’n vork heeft als 
voordeel dat het op het juiste moment, als je 
in de fout dreigt te gaan, een signaal geeft. 
Mogelijk doorbreken mensen zo een hard-
nekkige gewoonte en kweken ze op termijn 
een nieuwe.’ 

De eerste onderzoeksresultaten zijn veel-
belovend: de proefpersonen aten inderdaad 
trager en voelden zich meer verzadigd na de 
maaltijd. ‘Maar ze gingen er niet minder 
door eten’, vertelt Hermans. ‘Misschien om-
dat we het toen maar tijdens één maaltijd 
hebben getest. Intussen zijn we aan een twee-
de proef bezig, gedurende meerdere weken, 
bij mensen met overgewicht. We willen nu 
nagaan of mensen ook echt bereid zijn om de 
slimme vork buiten ons laboratorium te ge-
bruiken en of die ook op lange termijn effect 
heeft.’ 

DE PAVLOK-SHOCK
Het voordeel van technologische snufjes

als de slimme vork is dat ze ons bewustma-
ken van wat we op automatische piloot (fout) 
doen. Hermsen ziet nog een sterk punt: ‘Ze 
ondersteunen je in het uitvoeren van het ge-
wenste gedrag.’ Andere dieetgadgets zijn on-
der meer de Eetmeet, een interactief bord 
waarvan je pas een volgende hap mag nemen 
als de lichtjes uitgaan, en een koker met 
chips, waarvan elk vijfde chipje rood is, een 
alarmsignaal om gulzigheid af te remmen. 
Hermsen haalt ook de Fitbit aan, de elektro-
nische polsband die elke zichzelf respecte-
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rende hipster, nerd en gezondheidsfreak 
draagt. Die meter houdt onder meer bij 
hoeveel u beweegt, calorieën verbrandt, 
slaapt. En hoe hard uw hart daarbij klopt en 
uw bloed door de aderen stroomt. ‘Mensen 
raken gemotiveerd door die getallen alleen 
al. Ik ken mensen die terug naar huis gaan 
als ze hun bandje ’s ochtends zijn vergeten 
om te doen – “anders stap ik voor niets”. 
Dat klinkt absurd, maar je kunt je doelen in-
stellen in zo’n Fitbit, waardoor je ’s avonds 
weet of je de hond nog eens extra moet uit-
laten om aan je aantal stappen te komen.’

Wanneer ik Hermans mijn wekker-
kwestie en mijn gevoel voorleg een slappe-
ling te zijn, nuanceert hij: ‘Je hebt wél disci-
pline: je erkent het probleem en hebt de dis-
cipline om ermee aan de slag te gaan, om de 
wekker te kopen.’ Een magere troost. ‘Nee, 
motivatie is een voorwaarde voor succes. Je 
moet echt de pijn of de nadelen ondervin-
den van je huidige gedrag voor je er wat aan 
kunt wijzigen. Zo zal iemand die vijftig kilo 
te veel weegt en amper de trap op kan, beter 
gewapend zijn om een dieet aan te gaan dan 
iemand met drie kilo overgewicht, die geen 
gezondheidsproblemen ervaart. Hoe hard 
apps ook beweren dat ze je leven zullen ver-
beteren, motivatie blijft een vereiste.’ 

‘Al kan ook daar technologie bij helpen’,
zegt Hermsen. ‘Denk aan Strava, een jog- en 
wielrenapp. Sportievelingen delen hun pres-
taties die de app opmeet, op sociale media, 
dat voedt de competitiedrang. Ze trappen 
harder dan ze zouden doen zonder zo’n 
fietscomputertje. Al kan het ook demotive-
rend werken, als jij degene bent die onder-
aan de ladder bungelt.’ 

Technologie kan ons dus wel degelijk tot
gedragsverandering brengen. Wetenschap-
pers onderzoeken nu in welke mate welke 
trucs werken en welke niet. ‘Wat niet werkt, 
is de Pavlok’, zegt Hermsen. ‘Een armband 
die je een elektrische schok geeft telkens je 
gedrag vertoont, dat je niet wilt.’ Zo kan je 
het ding opgeven dat je om 17 uur wilt 
sporten. Als je gps-tracker merkt dat je op 
dat moment niet in de fitnesszaal bent, zal 
je het voelen. Waarom heeft dat niet het ge-
wenste effect? ‘Alleen straffen werkt niet. 
Mensen zetten het ding uit, vermijden het, 
krimpen ineen, net als de ratten die – zo 
blijkt uit onderzoek – stil in een hoekje blij-
ven zitten nadat ze schokken hadden gekre-
gen telkens ze voedsel waren gaan halen. 
Die beestjes doen niets meer.’

WILSKRACHT ALS SPIER
Waarom hebben sommige mensen zo-

veel meer wilskracht dan anderen? Hermsen 
vraagt zich af of dat echt wel het geval is. Ik 
leg hem enkele verwezenlijkingen van David 
Blaine voor, de stuntman die zijn adem 
16 minuten kan inhouden en ooit 63 uur in 
een blok ijs zat. ‘Tja, is dat het bewijs van 
superieure wilskracht? Ik ben al jaren bezig 
een goede wetenschapper te worden en het 
enigszins africhten van mijn kinderen. Het 
is maar waar je je op toelegt.’

Hij geeft wel toe dat sommigen meer in-
trinsieke motivatie hebben om zich naar 
hun eigen normen te gedragen. ‘Bij hen is 
de zelfcontrole beter ontwikkeld – wat te 
verklaren is door genetische én omgevings-
factoren.’ Maar hoe wilskracht precies 

ZELFDISCIPLINE IS EEN APP

‘Als je totaal bestand 
zou zijn tegen 
verleidingen als 
flirten, dan zou er 
geen verliefdheid of 
seks bestaan. 
Discipline is geen 
betere deugd dan 
overgave’
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werkt, weet niemand zeker. 
Baumeister gebruikt al te graag de meta-

foor van de spier: wilskracht zou een spier 
zijn die je kunt trainen. Hij zette zijn bevin-
ding kracht bij door proefpersonen snelle 
suikers toe te dienen. Daardoor kregen hun 
wilskracht en zelfbeheersing een boost. Al-
leen konden die testresultaten nooit worden 
gereproduceerd. Verdergaand op de spier, 
stelt Baumeister ook dat wilskracht uitgeput 
kan raken. Wie wilskracht nodig heeft voor 
allerlei kleine handelingen, houdt er geen 
meer over voor de grote beslissingen. Maar 
ook die theorie van de egodepletie, het ver-
minderd vermogen om gedachten, gevoe-
lens en handelingen te reguleren, is nu ge-
contesteerd. 

Ook filosofe en arts Marli Huijer betwij-
felt Baumeisters theorie. Ze geeft me weinig 
hoop op beterschap: ‘We hebben een aan-
geboren vermogen tot discipline, om dat te 
ontwikkelen, is opvoeding nodig. Voor wie 
op zijn 25ste – op een of ander vlak – nog 
geen discipline heeft gekweekt, wordt het 
wel uiterst moeilijk om er nog te krijgen. 
Het vermogen om jezelf te verbeteren is on-
gelijk verdeeld. Het is vruchteloos om je 
daar schuldig over te voelen.’

LOUTER MIDDEL
Ik weet niet of de kleuter in mij zou sla-

gen voor de marshmallowtest. Als het inder-
daad puur op zelfdiscipline neerkomt, dan 
niet. Maar zijn de onderzoekers niet verge-
ten te kijken naar de sociale component? 
Die kinderen moeten toch de druk hebben 
gevoeld van de volwassene die over dat 
tweede snoepje sprak? Misschien hebben 
sommigen wel net daarom de marshmallow 
laten liggen, omdat ze dachten dat het dát 
was wat ze hoorden te doen. Externe druk, 
in plaats van interne druk.

Zo geef ik het kind in mij meer slaagkan-
sen. Ik heb weinig aanleg voor zelfdiscipli-
ne, maar des te meer voor gehoorzaamheid 
(tenminste als ik het nut van het opgelegde 
inzie). Is het verkeerd om mijn discipline 
uit te besteden aan apps en technologieën 
of andere mensen? Is van buitenaf opgeleg-
de discipline per se slechter dan de discipli-
ne die een mens puur uit zichzelf kan op-
brengen? Is het erg dat ik het huis poetsen 
almaar uitstel, en als het echt een troep is, 
visite uitnodig, omdat ik dan weet dat ik wel
ga poetsen, ‘want wat moeten die mensen 
anders niet van mij denken’? ‘Helemaal 

niet’, stelt Marli Huijer. ‘Het is prima om 
sociale druk in te zetten, het is de aller-
krachtigste prikkel voor gedragsverandering. 
Zelf besteedt ze ook wel eens discipline uit; 
elke woensdag om 17 uur bijvoorbeeld, dan 
gaat ze met de buurvrouw zwemmen. ‘Zij 
pikt het niet als ik een uur later kom, want 
dan klaagt haar man dat ze niet op tijd kun-
nen eten. Het is makkelijker om mijn weke-
lijkse belofte tegenover haar vol te houden – 
schaamte en schuldgevoel weerhouden me 
ervan die te breken. Terwijl een belofte die 
je enkel met jezelf maakt, net heel makkelijk 
te breken is. Externe motivatie is vele malen 
groter dan de interne variant.’

Deze tekst is geen pleidooi voor repres-
sie en hiërarchie. Geen smeekbede om een 
terugkeer naar de opgelegde discipline door 
een priester, koning of stoïcijnse vader. 
Maar een oproep om discipline niet langer 
als doel op zich te beschouwen. Wel als een 
middel om dat doel te bereiken, een middel 
dat misschien vervangen maar zeker aange-
vuld kan worden door andere middelen. 

Dat we daar nood aan hebben, hoeft 
niets negatiefs te zeggen over onze mense-
lijke wil. Huijer: ‘Integendeel. Stel dat je to-
taal bestand zou zijn tegen verleidingen, 
flirten bijvoorbeeld, dan zou je nooit ver-
liefd kunnen worden. Dan zou er nooit zo-
iets als seks bestaan. Dat vereist intimiteit, 
kwetsbaarheid. Discipline is geen betere 
deugd dan overgave. 

‘In onze meritocratische samenleving is
de hang naar discipline doorgeslagen’, zegt 
Huijer. ‘We zijn allemaal tegenspelers van 
elkaar geworden en wie de meeste discipli-
ne aan de dag legt, heeft de meeste kans te 
winnen. Wat voor wereld is dat? De kwalijke 
gevolgen daarvan zien we elke dag: de burn-

outs van de 20’ers en 30’ers die zichzelf dag 
en nacht disciplineren tot ze opgebrand zijn.’

DE GORDEL PIEPT
Technologie kan ons ondersteunen in het

veranderen van ons gedrag, maar meer dan 
een hulpmiddel wordt het niet. Tenminste 
dat hoopt Hermsen toch. Hij is net terug uit 
Berlijn waar hij op de expo Nervous systems, 
quantified life and the social question een film 
zag waarin doorgedreven technologie – inge-
bouwde chips die menselijk gedrag tracken 
en verbeteren – tot misbruik leidde. Maar 
Hermsen is er gerust op. ‘Als mensen het ge-
voel krijgen dat technologie over hen re-
geert, spelen ze vals. Het is dus niet zinvol 
om snufjes te ontwikkelen die het volledig 
van je overnemen. Mensen zullen altijd vals-
spelen, zelfs als ze gemotiveerd zijn.’ Dat 
merkte hij zelf toen hij de trilvork uitpro-
beerde. ‘Ik ontdekte dat je frieten kunt eten 
op zo’n manier dat de vork je happen niet 
registreert. Zulke grenzen ga jij ongetwijfeld 
ook bij je wekker uittesten. Misschien zet je 
hem wel tussen boeken, zodat hij niet weg 
kan rollen.’ 

Technologische interventies die je auto-
matische gedrag verstoren, klinkt het u nog 
altijd in de oren als beknottend voor de vrij-
heid? Het grote verschil met de tucht van 
vroeger is dat je er hier zelf voor kiest. Out-
sourcing van discipline is in elk geval een lu-
cratieve business. De rijdende wekker is op 
verschillende online shops ‘tijdelijk uitver-
kocht’. Apps die beloven dat ze je een ander 
leven doen leiden, zijn onstuitbaar populair. 
Het zijn niet enkel rebelse zielen die het niet 
uit zichzelf kunnen opbrengen om zich 
voorbeeldig te gedragen. Al blijft het eigen-
aardig om tijdens een vergadering met man-
nen in pak, plots eentje zijn alarm te horen 
afgaan. Waarop die enkele minuten opstaat, 
omdat dat moet van zijn Apple Watch – te 
lang stilzitten is ongezond. Waarna dat hor-
loge hem feliciteert en zegt dat hij weer mag 
gaan zitten. Aan zulke situaties is geen ont-
komen meer aan.

U bent wellicht zelf al gewend aan de 
snelheidsbegrenzer in uw auto, ook een gad-
get om uw gedrag in toom te houden. Of de 
pieptoon die u verwittigt wanneer u uw gor-
del nog niet aan heeft. U merkt het, we zijn 
omringd door persuasieve technologie. Dat 
bewijst niet dat we minder wilskracht bezit-
ten dan onze voorgangers, wel dat onze in-
ventiviteit groeit.

‘In onze meritocratie 
zijn we allemaal 
tegenspelers 

 van elkaar. We 
disciplineren onszelf
tegen elkaar op, tot 
we opgebrand zijn’ 


