
 “Toen ik vijfentwintig was, 
kreeg ik RSI,” vertelt 
Sandra. “Ik studeerde 

gezondheidswetenschappen 
en daarnaast werkte ik op de 
intensive care. De spier- en 
gewrichtsklachten hadden een 
enorme impact op mijn leven. 
Hobby’s, zoals motorrijden 
en roeien, kon ik niet meer 
uitoefenen. Ook de dagelijkse 
bezigheden kostten me steeds 
meer moeite. In de rij in de 
supermarkt had ik niet genoeg 
kracht meer in mijn hand om 
een klein flesje vast te houden 
en het viel stuk op de grond.”
Het is een heftige tijd voor 
Sandra. “We zijn zo gewend 
om bepaalde handelingen niet 
alleen uit te voeren, maar ook af 
te ronden. Je doet de afwas tot 
hij klaar is. Je poetst je tanden 
tot je klaar bent. Nu moest ik 
noodgedwongen pauzes inlassen, 
omdat het onmogelijk was om 

door te gaan. Het 
alsmaar moeten 
incasseren dat ik 
dingen niet meer kon en het feit 
dat ik niet wist of ik ooit weer 
van deze klachten af zou komen, 
zorgde voor veel frustratie en 
verdriet.” 
In die tijd volgt Sandra een 
wekelijkse oefentherapie. 
“Gedurende zes jaar therapie 
heb ik geleerd dat je je niet moet 
verzetten tegen wat is. Ik ging 
daar altijd klachtenvrij weg. De 
therapeute liet mij ontspannen, 
zelfs tijdens de pijn. Lukte het 
me niet om een krant te lezen 
en waren zelfs de koppen me 
teveel? Dat vond zij niet raar. Dat 
was oké. Ik leerde dat het niet 
gaf – het was immers niet per 
se nodig om een krant te lezen. 
Langzaamaan ontdekte ik dat 
de klachten ook afnamen als ik 
me niet meer verzette. Ik begon 
met mediteren. In plaats van te E

klagen, deed ik mijn best om elk 
moment in het nu aanwezig te 
zijn. Waar heb ik op dit moment 
het meest behoefte aan? Het 
was heel mooi om te zien dat dat 
werkte, dat het me in staat stelde 
om bepaalde dingen, zoals brood 
smeren, weer pijnvrij te doen.”

Ideale situatie
Niet klagen, maar doen wat 
goed voelt, werpt voor Sandra 
duidelijk zijn vruchten af. Toch 
is klagen een hardnekkige en 
diepgewortelde gewoonte. “Ik 
merkte dat ik er steeds meer 
moeite mee kreeg als mensen 
klaagden. Daar stortte ik vaak 
mijn hart over uit, tot ik inzag 
hoe tegenstrijdig dat was: klagen 
over degenen die klagen. Het 
heeft best een tijd geduurd 
voor ik dat besefte. Op internet 

Luister naar anderen zonder meteen een oordeel klaar te hebben. Stel je oordeel uit, want klagen is altijd de schuld neerleggen bij iets, iemand of jezelf.

LEVEN ZONDER TE KLAGEN
We hebben ’m net weer gehad:  

Blue Monday, de meest deprimerende 
maandag van het jaar. Sandra Brandt, 

initiatiefnemer van Klaagvrije Maandag, 
riep heel Nederland op om deze dag niet te 

klagen, ook niet in gedachten. 

Door oprecht klaagvrij te zijn, komen we meer  
in contact met ons eigen gevoelsleven en het zorgt voor 
een sterkere verbinding met anderen. Maar hoe kunnen we 
onszelf dit aanleren? Sandra ging een jaar geleden deze 
uitdaging aan en plukt daar nu dagelijks de 
vruchten van.   Tekst: Bernice Berkleef – Foto: iStock 1Tip
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hoe doe je dat?



circuleerde een foto van een 
man die een papier voor zich 
hield met daarop de tekst:  
Ontdek hoe vierentwintig uur  
niet klagen je leven verandert. 
Daar zag ik wel wat in. 
Heel gericht ging ik dit 
fenomeen analyseren. Wat 
is klagen precies, wat voor 
gevoelens roept het op? Waarin 
ligt het verschil als je niet klaagt, 
wat krijg je ervoor in de plaats? 
Wat ik tijdens het mediteren al 
had geleerd over ‘in het nu zijn’, 
sloot perfect aan op een klaagvrij 
leven. Om niet te klagen, is 
het nodig dat je de realiteit 
onder ogen ziet en de realiteit 
is datgene wat er nú is. Niet 
datgene wat je had verwacht of 
waar je op had gerekend. Op het 
moment dat je de realiteit onder 
ogen ziet, kun je ter plekke 
besluiten om er niet over te 
klagen en de dingen anders aan 
te pakken.
Zo liep ik ooit met een kar vol 
Ikea-spullen in de miezerregen 
terug naar mijn auto, die best ver 
weg geparkeerd stond. Ik droeg 
mijn kind in de draagzak mee 
en had last van bekkenklachten. 
Eerst zette ik mijn baby in de 
auto en terwijl ik de spullen 
inlaadde, bedacht ik dat ik de 
kar ook nog moest terugbrengen. 
Ik merkte dat klagen op de loer 
lag. Wat had ik toch last van mijn 
bekken, het regende… Toen 
kwam op tijd het besef: ‘O nee, 

ik ben aan het klagen. Hoe kan 
dit klaagvrij? Kijken naar mijn 
behoeften en durven dromen 
van de ideale situatie.’ Het 
liefst had ik gewoon mijn kar 
naast de auto gezet en was ik 
weggereden. 
Op dat moment zag ik een 
auto achter me, waarvan de 
bestuurder op mijn plekje 
aasde. Voorheen had ik 
mijn kind noodgedwongen 
achtergelaten om terug te 
sprinten, de kar weg te zetten 
en dan inwendig vloekend en 

met klotsende oksels weer 
bij mijn auto aan te komen. 
Maar nu dus niet. Ik had 
me tijdig gerealiseerd wat ik 
wilde en besloot het anders 
aan te pakken. Vriendelijk 
glimlachend gebaarde ik naar 
de man in de auto: wil jij hier 
staan? Dat wilde hij inderdaad. 
En wil je dan ook mijn kar? Ja, 
dat was prima. Opgelost. Ik stak 
mijn duim omhoog, kon de kar 
laten staan en wegrijden.”

Anderen inspireren
Sandra begint zichzelf  
als het ware opnieuw 
te programmeren. “Ons 
taalgebruik heeft bijvoorbeeld 
veel invloed op hoe we ons 
voelen en hoe anderen op 
ons reageren. Zo gebruikte ik 
tijdens mijn RSI-tijdperk te pas 

Ik nam ook bewuster de 
verantwoordelijkheid voor mijn 
eigen daden en beslissingen. 
Dit alles bracht me op een idee: 
wellicht kon ik hiermee ook 
anderen inspireren.”

Alles klopt
Sandra maakt een event aan 
op Facebook en binnen enkele 
weken heeft ze een bereik 
van drie miljoen mensen. “Ik 
organiseerde het evenement 
Klaagvrije Maandag, waarbij 
ik iedereen opriep om de 
uitdaging aan te gaan om 
een dag niet te klagen. Er 
meldden zich vijftigduizend 
geïnteresseerden. Ik kon haast 
niet geloven wat er gebeurde. 
Het idee van een hele dag niet 
klagen deed blijkbaar iets met 
mensen. Giel Beelen belde me, 
Jeroen Pauw had het erover 

in zijn uitzending. 
Er werden blogs 
over geschreven 
en men probeerde 
het tijdens 
vergaderingen door 
te voeren. Een juf 
had het zelfs in 
haar kleuterklas 
geïntroduceerd.
Zelf gebruikte ik 
het destijds een beetje als een 
rode draad van levenslessen 
waar ik mijn voordeel mee kon 
doen. Maar toen ik merkte dat 
het iets losmaakte bij zo veel 
anderen, wist ik: hier moet ik 
écht wat mee. Zo ontstond het 
idee om een boek te schrijven 
over een klaagvrij bestaan. 
Wel vond ik dat ik het dan zelf 
ook echt moest toepassen, 
het liefst altijd. Nu heb ik dat 
een jaar lang geprobeerd. Het 

is een proces dat nooit stopt 
en honderd procent klaagvrij 
ben ik nog niet. Maar door 
op deze manier in het leven 
te staan, ontdek ik constant 
mogelijkheden waar ik eerst 
obstakels zag.  
Als je jezelf toestaat om in je 
hoofd het gesprek aan te gaan 
– ik voel ergernis opkomen, 
wat zou ik eigenlijk willen 
en hoe zou ik dat kunnen 
bereiken – dan brengt dat rust. 
Dan klopt alles.  
Dat is in een notendop wat 
klaagvrij leven mij gebracht 
heeft: dat ik situaties voor 
mezelf weer kloppend  
kan maken.” L 

en te onpas de woorden ‘mijn 
armen’, omdat ik daar altijd 
zo veel last van had. Daar ben 
ik mee gestopt. Het woord 
‘jammer’ gebruik ik vele malen 
minder, evenals de woorden 
‘wachten’, ‘te laat’, ‘te veel’, 
‘te weinig’ en ‘sorry’. Dit gaat 
de hele dag zo door. Ook in 
de rij voor de kassa. Ik kan al 
klagend aansluiten in de veel 
te lange rij in de supermarkt, of 
ik kan de manager zoeken en 
vragen: ‘Het is heel druk, kan 
er misschien een kassa bij?’  

Dus kijken naar hoe ik de 
dingen het liefst zou zien, in 
plaats van te klagen over wat er 
mis is.
De voordelen waren duidelijk 
merkbaar. Ik kreeg een 
warmer contact 

met mensen en voelde me 
ook prettiger. Ik leerde om 
niet meteen te oordelen en 
probeerde vaker te begrijpen 
waarom iemand iets deed. 

Gratis het magazine Klaagvrij 
leven ontvangen? Mail naar  
info@sandrabrandt.nl. 
Sandra werkt 
momenteel aan 
haar boek over dit 
onderwerp. Verder 
is het mogelijk om 
de e-cursus 365 
dagen klaagvrij te 
volgen. Kijk voor 
meer informatie 
op: www.sandrabrandt.nl.

Meepraten over (niet) klagen of je ervaringen delen? Ga naar www.mijngeheim.nl

Zie jezelf als 
waardevol. Want als 

jij jezelf waardevol 
vindt, betekent dat 

dat jouw behoefte de 
moeite waard is om 

gehoord te worden door 
jezelf en anderen.

Onthoud: de realiteit  
is datgene wat er nu 

is en niet wat  
je verwacht.

Ervaar je verdriet, angst of 
boosheid? Probeer daar dan eens gedachteloos in te zitten. Loop er niet van weg maar blijf erbij, zonder gedachten. Ervaar het maar, dan merk je dat het ook werkelijk kan oplossen vanuit je buik. Klagen voedt de frustratie en het duurt langer.
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‘Ik leerde om niet meteen te 
oordelen en vaker te begrijpen 
waarom iemand iets deed’

2Tip

3Tip

4Tip

32 33

Persoonlijk


