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Pauzemaatjes 
Mensen zijn niet alleen gewoontedieren. We zijn ook sociale dieren. We trekken ons op aan 
onze groepsgenoten. De behoefte om elkaar te helpen en elkaar niet teleur te stellen zit in ons 
dna. Uit onze interacties met anderen ontstaan veel sterke gevoelens. Het is daarom erg 
effectief om je relaties met anderen in te zetten bij het aanleren van je nieuwe gewoontes.  
 
Anderen betrekken bij je veranderproces zal negatieve gevoelens verzachten en positieve 
gevoelens doen groeien. Het biedt opluchting dat je er niet alleen voor staat. Je kunt stress en 
onzekerheden van je afpraten, zodat deze niet opstapelen. De ander bellen biedt afleiding op 
de momenten dat je tijdelijk in verleiding komt. De steun van de ander, weten dat ze om je 
gezondheid geven, roept automatisch het gevoel op dat je er toe doet. Zulke positieve 
gevoelens geven energie. Ze dienen als beloning, zodat je weet dat je op de juiste weg bent. 
Een belangrijk voordeel hiervan is dat nieuwe gewoontes sneller de oude gewoontes 
vervangen. Ook raakt je wilskracht dan minder snel uitgeput wanneer je in verleidelijke 
situaties terechtkomt. Het is makkelijk om te onderschatten hoe belangrijk het is om af en toe 
te horen dat je goed bezig bent. Zorg dat je een situatie voor jezelf creëert, waarin je 
complimenten krijgt voor je harde werk.  
 
Anderen betrekken bij je veranderproces dient als een stok achter de deur. Je voelt je 
verantwoordelijk. Je wil de ander niet teleurstellen. Zij zijn er voor jou, en jij voor hen. Deze 
gevoelens zorgen dat het minder belonend wordt om alcohol te drinken. Hierdoor ervaar je 
automatisch ook minder het verlangen om te drinken.  
 
In de eerste instantie zal een pauzemaatje vooral dienen als een luisterend oor. Je kunt het 
pauzemaatje echter ook middelen geven om jou te coachen. Het pauzemaatje kan de rol van 
coach gaan vervullen als ze beter weten hoe jij je doelen wil bereiken. Een manier om dit te 
doen, is het opstellen van een gewoontecontract. Daarin staat opgeschreven wat jij wil 
bereiken, welke stappen je daarvoor wil zetten, en welke gewoontes jou gaan ondersteunen in 
het zetten van die stappen. Doordat dit in het gewoontecontract vast te leggen, geef je het 
pauzemaatje de mogelijkheid om een oogje in het zeil te houden. Dan kunnen ze zien of je wel 
de stappen zet die je van plan was te zetten. Het maatje kan dan op tijd steun aanbieden als 
ze zien dat het de verkeerde kant op gaat.  
 
Een extra mogelijkheid is om een straf te koppelen aan het niet naleven van het 
gewoontecontract. Zo zorg je dat het pauzemaatje een manier heeft om je verantwoordelijk te 
houden voor het niet nakomen van je afspraken. Zorg dat de straf proportioneel groter is dan 
het belonende gevoel dat jij ervaart door wél te drinken. Zorg ook dat de straf op een 
betrouwbare manier gehandhaafd kan worden. Bijvoorbeeld, alleen de afspraak maken dat je 
een bedrag van €100 doneert aan een goed doel stelt het pauzemaatje nog niet in staat om 
deze belofte te handhaven. Je pauzemaatje heeft dan geen betrouwbare manier om te 
garanderen dat je dit ook daadwerkelijk doet. Echter, als je de €100 vooraf al in het bezit geeft 
van het pauzemaatje, dan is het voor hen mogelijk om dit te doneren zodra ze weten dat je de 
afspraken niet bent nagekomen.  
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Voorbeeld van een gewoontecontract 
 
Mijn doel is om:  

Na de 40 dagen challenge minimaal drie maanden geen alcohol te drinken. 

Stappen die ik zet om dit doel te bereiken: 

- Alle ondersteunende oefeningen van de IkPas zelfhulpgids uitvoeren. 

- Nieuwe gewoonte(s) vinden die de verlangens vervullen die ik voorheen vervulde 
met alcohol drinken.  

- Deze nieuwe gewoonte minimaal drie maanden volhouden. 

Ondersteunende gewoontes: 

- Elke zondagochtend twee uur besteden aan ondersteunende oefeningen. 

- Elke zondagmiddag bellen met mijn pauzemaatje(s). 

- De weegschaal die ik in de ondersteunende oefeningen van stap 1 en 2 heb 
ingevuld hang ik op de koelkast. Ik blijf redenen zoeken om niet te drinken zodat 
mijn wilskracht blijft groeien en mijn weerstand afneemt.  

- Mijn antwoorden op de oefeningen ‘Plan om het gewoontepatroon te doorbreken’ 
en ‘Plan om nieuwe gewoontes aan te leren’ print ik. Het ingevulde plan om nieuwe 
gewoontes aan te leren hang ik op de koelkast zodat ik hem kan blijven verbeteren. 
Het plan om het gewoontepatroon te doorbreken leg ik uit het zicht, maar ik blijf 
wel nieuwe inzichten opschrijven over hoe ik het patroon kan doorbreken. 

- Dagelijks schrijven in een dagboekje over wat bij mij positieve gevoelens oproept. 
Deze inzichten gebruik ik om mezelf zo vaak mogelijk te belonen voor het ‘nee’ 
zeggen tegen alcohol.  

- Wanneer ik een overwinning behaal, of als ik pessimistische gedachten heb, schrijf 
ik deze op volgens de denkwijze van een optimist. Ook als mijn pauzemaatje hoort 
dat ik in een pessimistisch gedachtenpatroon zit, wijst hij mij op de technieken uit 
de oefening ‘Omdenken: optimisme is een keuze’. 

- Minimaal één keer per week mezelf belonen voor mijn harde werken.  

Straf: 

Pauzemaatje mag namens mij €100 doneren aan een goed doel naar keuze. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op datum …. 
 
 
__________________       __________________ 
Uitvoerder: Jan Jansen     Pauzemaatje: Tim Timmers  



 

Gewoontecontract 
 
Mijn doel is om: 

 

 

Stappen die ik zet om dit doel te bereiken: 

 

 

 

 

 

Ondersteunende gewoontes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straf: 

 
  
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op datum ______________________ 
 
 
 
__________________       __________________ 
Uitvoerder:          Pauzemaatje:  
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Tip 1: Gewoontecontracten zijn optionele hulpmiddelen  
Zelfs als je geen gewoontecontract opstelt, helpt het om toch met iemand af te spreken 
dat ze je pauzemaatje zijn. Het gewoontecontract dient vooral als handvatten zodat 
duidelijk blijft wat je wil doen. Dan is het makkelijker voor je pauzemaatje om je 
verantwoordelijk te houden wanneer je afwijkt van het contract. Maar alleen al het hebben 
van een pauzemaatje dat je steunt, leidt tot de positieve gevoelens en de stok achter de 
deur - echter wordt het dan wel moeilijker voor je pauzemaatje om te weten waar ze 
precies op kunnen letten.  
 

Tip 2: Respect is een sterke drijfveer 
Het helpt om pauzemaatjes te kiezen door wie je graag gerespecteerd wordt. Je zal dan 
minder snel geneigd zijn om te zoeken naar compromissen en uitvluchten.  
 

Tip 3: Zoek lotgenoten 
Het helpt als je pauzemaatje dezelfde afspraken volgt als jij. Samen alcoholvrij blijven is 
een goede manier om ideeën uit te wisselen en om elkaar verantwoordelijk te houden.  
 

Tip 4: Meerdere pauzemaatjes 
Het helpt om meerdere pauzemaatjes te hebben. Dan kun je altijd iemand bereiken op de 
momenten dat je worstelt met een moeilijke situatie. Ook als één maatje een terugval heeft 
dan heb je nog meerdere andere maatjes die je niet teleur wil stellen. Samen sta je sterk, 
maar als je enkel met zijn tweeën bent is het een extra grote tegenslag als de 
ondersteuning van je maatje wegvalt.  
 

Tip 5: Geloof in wat je aan het doen bent 
Praat met je pauzemaatje over wat goed gaat en wat precies helpt om vol te houden. Je 
ervaringen delen met een pauzemaatje is een goede manier om te zorgen dat je steeds 
meer gaat geloven in jezelf en de kracht van de acties die je aan het ondernemen bent. Dit 
is belangrijk, want als jij nog geen vertrouwen hebt in wat je aan het doen bent, val je 
makkelijker terug in je oude gewoontes op de momenten dat het je moeilijk wordt 
gemaakt. Geloven in jezelf, je methode van gedragsverandering, of een hogere macht 
zoals God is cruciaal om je door de meest moeilijke en stressvolle situaties heen te 
werken1.  
 
Tip 6: Met vingers wijzen komt niemand verder 
Als een maatje zich toch laat verleiden, zorg dan dat dit wordt gezien als een tijdelijke 
misstap. Het kan nou eenmaal gebeuren. Iemand een schuldgevoel geven, zal alleen maar 
zorgen dat het moeilijker wordt om een nieuwe poging te wagen. Vergeet niet dat het in 
de eerste instantie onze omgeving is die ons verleidt. Wij als personen reageren door een 
keuze maken of we ons laten verleiden of niet. Om te kiezen voor ‘nee’ zeggen tegen 
alcohol is zelfvertrouwen nodig. Dus kraak jezelf of een ander niet af. Focus op wat al 
goed gaat en hoe het de volgende keer nog beter zal gaan. De misstap is een leerervaring 
die kan helpen om de volgende keer te voorkomen dat je een vergelijkbare misstap maakt. 
Je kan niet meer doen dan je best, dus help elkaar om je best te doen. De aanhouder wint. 
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Tip 7: Direct hernieuwen 
Als je toch een keer het gewoontecontract breekt, hernieuw het gewoontecontract dan 
direct. Zo bewaar je toch nog het momentum dat de afgelopen tijd is opgebouwd rondom 
de nieuwe gewoonte. 

Pauzemaatjes: Referenties 
1. Duhigg, C. (2012). The power of habit: Why we do what we do in life and business. 

Random House. 

http://www.gewoontegedrag.nl/

