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In onze reeks #dezoekers pakt coördinator lifestylenieuws op
www.nieuwsblad.be/she Tinnie Brant (33) het gat in haar hand aan.
Vandaag zoekt ze uit waarom we feelgoodshoppen en wat we
eraan kunnen doen. Volg Tinnie ook op Instagram @tinnie.brant

DE GELDZOEKER

Waarom
Van ‘ikheber toch
hardvoorgewerkt’
tot ‘ja,maarhetwas
insolden’: alshet
omshoppengaat,
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mooie bloesjes en schoenen zonder gaten
in hun kast hebben? “Het heeft te maken
methoe je lichaamreageertals je iets leuks
koopt”, legt Carien Karsten, psychothera-
peute enauteur vanhet boekAfkicken voor
Shopaholics uit. “Dat begint bij de voor-
bereiding: je gaat naar de stad, dat geeft
je afleiding, er zijn overal prikkels. Het
geconcentreerd uitzoeken van leuke spul-
len is een activiteit waarin je kunt opgaan.
Je opzet slaagt wanneer je iets te pakken
krijgt dat jou onderscheidt van anderen,
waarmee je identiteit bevestigdwordt. Dat
vind je prettig, het geeft zelfvertrouwen en
je lichaam gaat allerlei stofjes aanmaken
dieeengoedgevoelgeven.”
Shoppen is een moment van euforie, van
verdoving, een middel om het verstand
weer op nul te krijgen. “Je denkt meestal
niet na als je iets koopt”, zegt Malaika
Brengman, professorConsumentengedrag
aandeVrijeUniversiteit Brussel. “Je laat je
leiden door gevoelens: je vindt een winkel
leuk, jehebteenvrijedag, jebentmetvrien-
den op stap. Al die dingenmaken je positief
ingesteld en in die gemoedstoestand ga
je kopen.” Dat het leven doorgaans druk-
druk-druk is en iedereen weinig tijd heeft
voor zichzelf, doet daar geen goed aan.
“Mensenwillen vaak shoppend iets berei-
ken dat je eigenlijk niet kunt bereiken door
te shoppen”, zegt Brengman. “Je probeert
tijd te compenseren door te kopen. Het
is gemakkelijker om een kookboek of een
sportoutfit te kopen dan omelke dag tijd te

“Zullenwedestad ingaan?”, vraagtmijn lief
op zaterdag. Het is zowat mijn weekend-
ritueel: even langs de winkels lopen, een
bloesje of eenpaar schoenenkopen ‘omdat
ik dat verdiend heb na zo’n drukke week’,
daarna vrienden optrommelen voor een
aperitief. Het spreekt voor zich dat deze
dure middagjes er als eerste aan moeten
geloven nu ikmijn budget op orde probeer
te krijgen.Want waarom koop ik eigenlijk
zo veel spullen terwijl ik er al meer dan
genoeg heb? Enwaaromheb ik elke zater-
dag gezelschap van duizendenmedeshop-
pers die vermoedelijk ook nog genoeg

maken om te koken of te sporten. Shoppen
is dan enerzijds een beloning omdat je lang
en hard werkt, maar anderzijds ook een
compensatie voor het gevoel dat je altijd
moetwerken.”

Verborgen voorraad
spullen mét prijskaartjes
Natuurlijk is het niet verkeerdomaf en toe
iets voor jezelf te kopen. Karsten heeft het
zelfs al aangeraden als vorm van zelfzorg
aan patiënten die zichzelf compleet verlo-
ren hadden in een burn-out of de zorg voor
hun kinderen.Maar dat ik elke zaterdag de
neiging heb ommezelf te trakteren op een
kleinigheidje, is niet helemaal onschuldig.
“Het gevaar dreigt dat kopen een mecha-
nismewordt ommet emoties om te gaan”,
zegt Brengman. “Je hebt stress en je gaat
stoomaflaten door te kopen of je hebt ver-
driet en je troost jezelf met iets nieuws.”
Dan ligt de koopverslaving op de loer, een
term die ik al eens grappend in de mond
neemals het overmijn voorraad schoenen
en handtassen gaat.Maar een echte koop-
verslaving is geen lachertje: verslaafden
zitten vaak tot over hun oren in de financi-
ele problemen en hun koopgedrag leidt tot
conflictenmethunpartner of familie.Hun
leven draait rond de euforie van het kopen
en ze kunnen er niet mee stoppen, zelfs al
hebben ze het geprobeerd. Verslaafden
genieten niet meer van wat ze kopen, ze
hebben vaak een verborgen voorraad
spullen met het prijskaartje nog aan. Vijf
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à zes procent van de Belgen is koopver-
slaafd, zo blijkt uit een doctoraatsonder-
zoek van psychologe Kalina Mikolajczak-
Degrauwe. “Datzijnalleennogmaardiege-
nen die in problemen komen”, zegt ze. “Er
zijn veelmeermensen die eigenlijk te veel
kopen,maar het ismoeilijk om in te schat-

ten hoe groot die groep is. In België heb-
ben we het door de band genomen goed,
er is een grote groep die genoeg verdient
om regelmatig spullen te kunnen kopen.
Zolang we het ons kunnen permitteren,
ervaren we het niet als een probleem. Er
wordt zelfsmee gelachen,we spreken over

‘retail therapy’ en ‘shop ‘till youdrop’.Het is
sociaal aanvaard, terwijl het wel fout kan
zijn. Bij alcohol en drugs zienwede poten-
tiëleproblemen,bij shoppenniet.”

Geen rode cijfers,
geen probleem
Geen rode cijfers, geen probleem, vin-
den we. Maar op lange termijn worden
we niet gelukkiger van al dat kopen. “Het
goed gevoel na een aankoop is niet eeu-
wigdurend, dus na een tijd ontstaat er
weer onrust of spanning”, zegtKarsten.De
oplossing: opnieuw gaan shoppen. Zo cre-
eer je een patroon, zelfs al is er geen ver-

?
“Indewinkelstraatheb ikelkezaterdag
gezelschapvanduizendenmedeshoppers
dievermoedelijkooknoggenoeg
mooiebloesjesenschoenenzonder
gateninhunkasthebben”
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slaving.Wie graag koopt,moet geld blijven
verdienen, dus stijgt de druk om te preste-
ren. “We leven ineenmaatschappijwaarin
we alles willen hebben, alles willen doen”,
zegt Mikolajczak-Degrauwe. “We willen
er goed uitzien, we willen een huis en we
willen allemaal nieuwe spullen. Maar dat
kost geld, dus moeten wemet zijn tweeën
keihard blijven werken, wat dan weer
stress veroorzaakt.” Niet dat ik meteen
halftijds zou kunnen beginnenwerken als
ik op zaterdag zou gaan zwemmen, maar
Mikolajczak-Degrauweheeft een punt: als
ik het geld dat ik de laatste jaren heb uitge-
gevenaanklerenenschoenenbijgehouden
had, zou het saldo op mijn spaarrekening
geruststellenderzijn.

Blijf weg uit winkelstraten
Het helpt natuurlijk niet dat winkels ons
voortdurend met slimme trucjes willen
overhalen om zo veel mogelijk te consu-
meren. “Klanten van fast fashion-ketens
weten dat zemeteenmoeten kopenwat ze
leuk vinden,want eenweek later hangt het
stuk er misschien niet meer in hun maat.
Het businessmodel is daarop gebouwd”,
zegt Brengman. “Ook goedkope prijzen
doen onsmakkelijker bezwijken. Over een
aankoop van 10 euro denken we niet zo
langna.”
En dan zijn er nog de webwinkels, niet
gehinderd door openingstijden en soms
bereid op krediet te leveren. “Webshops
hebben nieuwe manieren om je koop-
gedrag te triggeren”, zegt Brengman.
“Retargeting (het steeds opnieuw tonen
van spullen die je aangeklikt hebt, nvdr.) is
nog opvallend, maar het kan subtieler. Ze
wetendat jenaareenbepaaldstukgekeken
hebt en als je het niet gekocht hebt, stu-
ren ze heel toevallig een kortingsbon die
beperktgeldig is.Metkortingenappelleren
webshops aan datzelfde ‘koop nu’-gevoel
dat je overde streepmoet trekken.”Sociale
media zijn volgens Brengman een nieuwe
factor die ons aanzet om steeds vaker
nieuwe dingen te kopen. “Van reclame
wetenwe ondertussenwel dat die ons een
droomwereld probeert te verkopen. Maar
als we onze vrienden de hele tijd op hun
best zien, wordt de druk groter om ‘mee te
zijn’, omergoeduit tezien.”
Het zijn overigens niet alleen vrouwen
die zich laten verleiden, al zijn ze wel vat-
baarder voor koopverslaving danmannen.
Mannen zullen zich eerder laten gaanmet

gadgets en technische snufjes, vrouwen
kopen nog altijd vooral kleren, schoenen
enhandtassen.
Een goede manier om te weerstaan aan
kopen, iswachten. “Dekans isgrootdat, als
jeniet opde impuls reageert, het verlangen
gewoon weer overgaat”, zegt Brengman.
“Blijf weg uit winkelstraten, schrijf je uit
op nieuwsbrieven van winkels en surf
niet naar webshops, zeker ’s avonds niet.
Wilskrachtwerkt als een spier, zo blijkt uit
onderzoek, en als je overdag al vaak ‘nee’
hebt moeten zeggen, is het moeilijker om
teweerstaan. Heb je toch iets nodig,maak
een lijstje en bepaal vooraf je budget. Haal
dat cashaf, danzie jebewusterhoesnelhet
op is.” Voor koopverslaafden is hetminder
eenvoudig. Zij moeten een anderemanier
vinden om te ontspannen en ommet emo-
ties om te gaan. “De onderliggende oor-
zaak van een koopverslaving ligt elders,
het is een verwerken van onbewuste din-
gen, waar je in therapie naar op zoek kunt
gaan”, zegtMikolajczak-Degrauwe. “Maar
het is belangrijk dat je die destructieve
gewoonte omdraait naar een construc-
tievemanier om je gedachten te verzetten,

zoals sporten, een hobby zoals naaien of
schilderen, of iets doen voor anderemen-
sen.Wie echt verslaafd is, zal ookmoeten
leren accepteren dat die nieuwe gewoon-
tennooitdeeuforievanhet shoppenzullen
evenaren.” “Probeer eens of je eenmaand
alleen kunt kopen wat je nodig hebt”, zegt
Karsten. “Doe iets nuttigs voor je gaat
shoppen: sporten of een klusje in huis bij-
voorbeeld. Kijk of je daarna nog wilt gaan
shoppen. Of koppel shoppen aan een soci-
alegelegenheid, zodat jeookanderedingen
als prettig gaat ervaren.Meteen helemaal
stoppen kan, maar je moet wel zorgen dat
je het altijd aan iets positiefs koppelt: doe
het omdat je iets wilt afwerken, omdat je
met vriendinnenwilt afspreken, ... Je kunt
niet zomaar een verslaving afpakken, er
moet een positieve reden voor zijn. Het
eerste wat ik tegen mijn patiënten zeg:
schaam je ook niet. Als je het gevoel seri-
eusneemt,heb jealeengrotestapgezet.”
Bij deze: ik slaag er al enkele weken in om
op zaterdag het shoppen over te slaan en
meteen voor het aperitief met vrienden te
gaan. Of dat echt constructief is, weet ik
niet.Maar jemoetergensbeginnen.

“Mensenwillenvaakshoppend iets
bereikendatjeeigenlijknietkunt
bereikendoorteshoppen”
Malaika Brengman, professor Consumentengedrag
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