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TAKEN VOOR JE UIT SCHUIVEN IS VOOR DE HELFT GENETISCH BEPAALD

Uitstellen van nature
Uitstelgedrag zit in de genen, zo blijkt uit recent
onderzoek. Maar dat is geen excuus om je werk niet op tijd
af te hebben, je gras niet af te rijden of niet te beginnen
met blokken. NATHALIE LE a uNc

U

itstellen, wc hebben
er allemaitl weleens
last va.n. Misschien
blijft die mMd strijk
een panr dni;en
strui.n, misschien wordt die vergadering net Iets te laat voorbereid
misschien breng Je de klndere~
net iets te iaat naar de scouts.
Maar voor sommige mensen Is het
een ernstig probleem, weet ged ragstherapeute Val~rie Evcraerts, die mensen begeleidt om problematisch uitstelgedrag aan te
pakken. 'Bij pcrsoonlijkheidskcn- •
merken zonls cxtravcr1ie of nauwgezetheid scoren we nllemaal ergens op een scharu van J lot 100. Zo
is het met uitstellen ook. Iedereen
doet het, m a.,r sommige mensen
doen het meer dM andere.'
Wie 3 scoort op d e fictieve uitstelschaal, begrijpt niet wat het pro-

ervan uitgaat dat hij altijd nog genoeg tijd hecll, vindt geen graten
in uitstellen. I Ict kan ook de spanning doen dalen die we voelen als
we Iets moeten doen wat we niet
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doodgewoon uit het oog verliest.'
Geen sukkel s

b l ~ m I s vn.n wi e p akweg 95 scoo r t.
Zo erg kan d:u uitstellen t och nie t

-

'Was u itstellen een olympische
spon, 1k won systematisch gouden

zijn, denken ze. Maar wie veel uitstel\ , kan ste,~g in de problemen
komen, stelt Everaerts. Op het
werk, uiteraard, als j e je taken niet
op lijd afkrijgt, of in je huishouden . Maar ook financieel of zelfs
sociaal. 'Als je je rekeningen systematisch te laat betaalt of je brieven niet openmaakt, staan de
deurwaarders na een tijdje aan de
deur. En als je afspraken met je
vr ienden alsmaar uitstelt, zal je
sociaal leven verwelken. De gevolgen kunnen dus ver strekken. Wie
uitstelt. bereikt zeer vaak zijn doelen niet of haalt niet bel beste uit
zichzelf, en dat is zeer frustrerend.'
En ze zijn niet zeldzaam, de mensen die worstelen met uitstelgedrag. Volgens de Amerikaanse
professor P1crs Steel, een wereld- wel dat uit dit onderzoek blijkt dat
auton te1l op vlak van procrastina- uitstellen zeer sterk gelinkt is aan
lie, geeft zo'n 95 procent van de impulsiviteit, en deze twee eigendeelnemers aan zijn ondçrzock toe schappen blijken dan weer veraf en toe uit te stelen, terwijl 25 bonden met de mogelijkheid om
procent bekent een chronisch pro- doelen te stellen en die ook effecbleem te hebben.
tief te bereiken.
·wc vonden geen genetische inDie genen alweer

Waarom er zo veel individueel \'Cr•
schil zit tussen de kordaten en de
lanterfanters van deze wereld, dat
wilden onderzoekers aan de universiteit vart Boulder, Colorado
weten. Begm april publiceerden ze
een paper op ba."is van tweelingenonderzoek, waaruit bhjkt dat
uitstelgedrag voor een deel genetisch is. 'Een studie bij l~l tdent,c-

ttsch bepaald was.'
Die resultaten war

Wie faalangstig is,
heeft een andere
motivatie om uit te
stellen dan wie
extreem impulsief
is en zijn doelen
doodgewoon uit
het oog verliest

vloeden die uniek aan imp uls1V1•

teil of uitstellen gelinkt zijn:
schrijft Gustavson. ' De twee eige_nschappen overlappen, en dat w1Jst
erop dat uitstelgedrag cmluttonair gelinkt is aan impuls1v1te1t.

Samen lijken ze ook een invloed te
hebben op ons K<ml management.
Als uitstellers impulsief reageren,
wat ze zeer vaak doen, slagen ze er
met in om hun gedrag zo te ~tu ren
ke en 166 \\\ ce-ci1sc t\, r elingen dat ,c hun d~clen bereiken. Mistoonde effecttcf aan dat u1t:.tclge- schien ook omdat ze doodgewoon
d rag voor zo'n 46 procent erlchJk hun focus met op hun doelen houis', schrijft P:rniel Gu~~a\'sOn 111 den.'
zijn papt'r in de Assocw / 1011 / or Impulsiviteit is III het kader van
Psychologicul Scie11ce. ' Dat is te onze evolutie vnJ Cè1woud1g te
vergehjken met d~ meeste ande~c verklaren. o nLe verre voorouders
per,oonhJl..hc,dsl..enmerken _die deden er goed
we hebben. We vonden ook dat un- • t'. . ,
pulstvitell voor 4 9 prore

graag doen. En ten slotte spelen
ook de "uitvoerende fu ncties"
waar de Amerikaanse onderzoeke~ het over hadden een rol: je
moet kunnen plannen, doelen
stellen,je tijd managen. Alsje daar
niet realistisch in ben~ kan dat tot
problemen leiden, waardoor je
gaat uitstellen.'
'Uitstelgedrag heeft dus niet bij iedereen dezelfde fun ctie. Wie faalangstig is, heeft een andere motivatie om uit te stellen dan wie extreem impulsief is en zijn doelen

1

Dat de neiging om
uit te stellen voor
de helft genetisch
bepaald is, is gee11
goed excuus. Het
betekent d t J
50 procent heb
1

'

medailles', verleit lréne Geldbo(
'De laatste jaren loopt het echt de
spuigaten uit Als ik voor een opdracht drie weken heb, dan begin
ik er soms pas een dag of twee voor
mijn deadline aan. De rest van de
tijd verprul ik met lezen, op internet surfen en dingen die vaagweg
met de taak te maken hebben,
maar niet concreet bijdragen tot
het werk.'
' Dat zorgt voor veel stress, maar
ook voor frustratie, want hel uiteindelijke resultaat is vaak niet
naar mijn zin. Dat geeft een vieze
nasmaak, alsof ik me niet honderd
procent gegeven heb. En het uitstellen beperkt zich niet tot mijn
werk. Opdrachten voor het oudercomilé, een verzekering in orde
brengen, ik laat het allemaal slabakken.'
'Wat helemaal bizar is. is dat ik
ook dingen die ik oprecht graag
doe, uitstel. Wecken(ijes weg regelen ,·oor de vriendenkring, dansles
volgen: zelfs die dingen komen er

lange tem1ijn moeten denken,
plannen maken en doelen stellen.
Wie procrastinatie wil begrijpen,
zal het als een probleem van zelfsturing moeten bekijken, denken
Gustavson en zijn collega's. 'Ons
volgende onderzoek zal bekijken niet v:m.'
of impulsiviteit en uitstellen gene- ' Ik ben niet faalangstig, denk ik,
tisch gelinkt zijn aan zelfregulatie maar ik ben wel bij het minste afen "uitvoerende functies':'
geleid. Even iets opzoeken op internet betekent \'aak dat ik de rest
Faalangst
van de dag verdoe.'
Uitstekend, zou je nu denken,

' Ik probeer er niet te veel o,•cr na

daarmee hebben we uitstcllrn verklaard. Maar zo eenvoudig is het

te denken, want als ik dat wel doe,
krijg ik het gevoel dat ik krankzin-

niet, weet Everaerts. 'Uitstclgcdra~ is o ntLcttcnd complex en im•
pulsiv11e1t en slecht i{<Hrl mwur.gement ztjn niet de enige aspecten
die een invloed ht.'bbcn. P:\Ssic,•c

nig bl•n. Manr misschien ben ik
dus niec de cm~e met dat pro-,
bleem, en misschtl'n z.1t lwt dus in
mijn gcnt'n.'
Dat de neiging om uit te stellen

faalan~s• is een belangrijke factor voor de hclll genetisch bepaald is,
111 uitstellen.Je begint niet nnn een

is geen goed excuus voor procra•

stinntie, stelt Everacrts. 'Het \\11
, c niet ~oed or niet op tijd zult af- vooral zeggen dat je er ook effec1..rij~en. Je stelt uit omdat je te wei- tief iets aan kunt doen, want je
t om mee te wero V rtro
al is dit een bcta.,k omd:\t je ongerust bent clat je

ensen die met

telen. hebben
het hopeloos
zijn. Maar nu
wel degelijk

