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Handleiding Don't Break The Chain
De grootste v�and van het bereiken van jouw doelen, dat ben
jezelf. Waarom pak je b�voorbeeld telkens weer die smartphone,
terw�l je weet, dat het je niet helpt om beter te slapen?

Waarom lukt het niet om geen of minder koffie te drinken? Geen
chocolade meer te eten? Of denk aan alcohol, meer bewegen,
voldoende pauze momenten inlassen… de l�st is eindeloos. 

Waar komen deze gewoontes of misschien zelfs verslavingen
vandaan? En belangr�ker nog, hoe doorbreek je deze ‘slechte’
gewoontes? 

Er is dus een kloof tussen jouw slaapkennis en slaapgedrag. Er
z�n meerdere manieren om dit op te lossen, maar hieraan gaat
telkens een belangr�ke stap vooraf. 

Er is echt maar een manier om dit te doen…

En die manier is…om een bewuste keuze te maken om het
ongewenste gedrag te stoppen. That’s it !

Uiteraard is dit makkel�ker gezegd, dan gedaan, want als het
allemaal zo makkel�k was, dan had je het waarsch�nl�k al
gedaan :) Het heeft ook te maken met hoe eerl�k j� bent
tegenover jezelf. Hoeveel excuses wil je nog verzinnen om
bepaalde zaken in je leven niet aan te pakken? Wie doe je
hiermee tekort? Niet alleen jezelf, maar zeker ook je (directe)
omgeving. 

Don't Break The Chain
W� gaan jou helpen om deze keuze makkel�ker te maken én vol
te houden. Hiervoor gebruik je de ‘Don’t Break The Chain
Template’ (die je vindt hierboven). 

Welke gewoontes staan jou in de weg om goed te slapen? Zet
deze voor jezelf op een r�tje. Doe dit nu, pak een blad papier en
schr�f deze op. Je gaat als het ware een nieuwe ‘broncode’ voor
jezelf schr�ven. 

Hiervoor volg je de volgende stappen:
1 | Kies maximaal drie korte term�n ontwikkeldoelen
2 | Maak het concreet en herschr�f je broncode
3 | Verander je omgeving

We zullen deze punten nu een voor een kort overlopen, zodat
ook j� hier snel mee kan starten. 

Template

Stap 1: Kies maximaal drie korte termijn 
ontwikkeldoelen
Voor het gemak werken we hier een doel samen uit. Stel je wilt
vanaf nu op vaste t�den opstaan en naar bed gaan (ook in het
weekend).

Dit doel dienen we te vertalen in specifiek definieerbaar gedrag.
Een onderzoek [01.] van Peter Gollwitzer en Veronika
Brandstätter ondersteunt dit idee krachtig. Ze ontdekten dat
mensen die een concreet actieplan hadden gemaakt 40 procent
meer kans hadden om hun doelen te bereiken. 

Voetnoot:
[01.] Plan to Succeed, Stanford University

https://sparq.stanford.edu/solutions/plan-succeed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27919168/


Floris 
WoutersonSUPERSLAPEN  SUCCESG IDS

Ik zet vanaf nu elke avond om 21:30 uur een wekker om me
klaar te maken om naar bed te gaan. Om 22:30 uur doe ik het
licht uit
Ik sta vanaf nu elke morgen op om 07:00 uur op, ook in het
weekend

De kunst is dus om je ontwikkeldoelen om te zetten in concrete
acties die je direct gaat plannen. Zo maak j� jouw concrete
stappen helder. Abstractie bedoelingen werken niet. Dus ‘ik ga
op t�d naar bed’ doet niets in je brein.

Wat wel werkt is:

Zonder concretisering en zonder het in te plannen is het als
mensen tegen elkaar zeggen: ‘Hoi, binnenkort een keertje
afspreken, hé?’ ‘Ja, dat is goed’. Die afspraak gaat er nooit
komen. Het werkt alleen als je zegt: ‘Nu zaterdag kom ik om
16:00 uur op de thee’? Dus dit geldt ook voor jouw
ontwikkeldoelen, maak ze zo concreet mogel�k. 

Stap 2: Tackle gedragspatronen en herschrijf 
je broncode
Ontwikkeldoelen zoals hierboven omschreven kan je goed
plannen, maar gedragspatronen z�n vaak lastiger te tackelen.
Stel dat j� je minder wilt irriteren aan iets of iemand, dan weet je
niet wanneer zo’n moment opduikt. 

Voor patronen die je niet echt kunt inplannen gebruiken we de
ALS > DAN methode, ook wel ‘implementation intention’
genoemd. De ALS is het ankerpunt, de DAN is de actie die je
doet.

M�n ALS > DAN is: ALS ik ‘s morgens opsta, DAN drink ik eerst 2
glazen water. Meer dan 100 onderzoeken laten zien dat onze
slagingskansen om te veranderen toenemen door het gebruik
van de ALS > DAN methode. Het Amerikaanse leger maakt
gebruik van deze methode, maar b�voorbeeld ook een van
Nederlands beste voetballers Dennis Bergkamp. Door de ALS >
DAN methode train j� je brein en maak je nieuwe verbindingen
aan waardoor patronen veranderen. 

Ben je er klaar voor? Print dan nu de ‘Don’t Break The Chain’
Template uit (die je hierboven vindt) en vul hier aan de linkerz�de
maximaal drie ontwikkeldoelen en/of patronen in die je wilt
veranderen om je slaap drastisch te verbeteren. Als het goed is,
had je net al een l�stje gemaakt. 

Maak deze doelen of patronen zo concreet mogel�k: ‘Vanavond
leg ik om 20:00 uur m�n Smartphone weg en lees ik 10 pagina’s
in het boek Deep Work van Cal Newport’. Of ‘ALS ik de neiging
heb m�n Smartphone te checken, DAN doe ik 3 squats. 

Hang deze l�st op een plek zodat je deze regelmatig ziet.
Omcirkel de maand waarin je start met je ontwikkeldoelen of
patronen en zet elke dag een kruisje als je dit doel ook hebt
behaald. Dit is extreem belangr�k en sla deze stap dan ook niet
over. Anders zal je geen sterke nieuwe verbindingen maken in je
hersenen om je gedrag daadwerkel�k te veranderen. 

Als een van deze drie ontwikkeldoelen of patronen is bereikt, kan
je een nieuw doel kiezen. Gemiddeld hebben we per patroon zo’n
zestig dagen nodig om dit in ons reptielen- en limbische brein
aan te passen. 



Bl�f je ALS > DAN net als Dennis Bergkamp heel vaak herhalen,
zodat het bl�vend en onbewust automatisch patroon in je brein
wordt geïnstalleerd. Dus geef niet te snel op, want anders gooi je
het kind met het badwater weg. Daarnaast liggen er alt�d
afleidingen en onverwachte situaties op de loer. Stel je wilt geen
alcohol meer drinken omdat je weet dat je er onrustig door
slaapt en soms angsttoestanden kr�gt. 

Hoe zorg je er dan voor dat je deze gewoonte kunt doorbreken?
Dat doe je door je omgeving aan te passen of te veranderen. Als
je geen alcohol meer wilt drinken, haal het dan niet in huis. Geen
bier, geen w�n of sterke drank. Of leg het op een plek zodat je
het niet ziet of dat het veel gedoe is om het te pakken,
b�voorbeeld de schuur in je tuin. Maar op een feestje zal het je
zeker worden aangeboden en dan treedt als het goed is je ALS >
DAN in werking: ‘ALS ze m� een glas alcohol aanbieden, DAN
vraag ik om een alcoholvr� biertje.

Maak van deze ‘Don’t Break The Chain’ methode een vast
onderdeel in je leven. Je kunt deze methode overal toepassen.
Niet alleen voor je slaap en de gedragingen die je in de weg
zitten, maar ook voor allerlei andere ontwikkeldoelen die je in je
leven wil bereiken. 

Stap 3: Verander je omgeving
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Voetnoot:
[01.] Plan to Succeed, Stanford University
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