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Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat ruim 40% van
de promovendi ernstige stress klachten ervaart, terwijl dit bij leeftijdgenoten
die niet promoveren rond 15% ligt. Dat is dus zeker 2,5 keer zo vaak! Wat
mij al jaren opvalt, is dat hier niet tot nauwelijks over wordt gesproken. Niet
door promovendi onderling, maar ook niet door (co)promotoren. Dit is
ongezond, en leidt uiteindelijk tot burn-outs en andere langdurige
ziektebeelden. 
 
Wat je wel veel hoort zijn opmerkingen als ‘dat hoort er nou eenmaal bij’, en
‘we voelen ons allemaal wel eens gestrest en dan gaan we gewoon door’, en
dit draagt alleen maar bij aan het nog minder bespreekbaar maken van dit
probleem. Als promovendus kun je zo het gevoel krijgen dat je geleefd
wordt door je onderzoek, en dat je er zelf geen controle over hebt. Sounds
familiar? 
 
Het is mijn missie om daar verandering in te brengen, zodat jij ontdekt dat
je zelf weer de controle terug kunt krijgen over je onderzoek, en je leven.
Langdurige en/of ernstige stress is niet normaal, het zorgt ervoor dat je
minder presteert en minder efficiënt kunt werken, en misschien zelfs
(tijdelijk) helemaal niet meer kunt werken. Het laatste wat je nodig hebt
tijdens een promotieonderzoek dus! 
 
Tijdens mijn onderzoek heb ik dit alles ook ervaren, en toen verbaasde ik
me erover dat er niet meer aandacht is bij universiteiten voor het omgaan
met de harde wereld die het onderzoeksveld soms kan zijn. Gedurende de
laatste jaren heb ik veel inzichten opgedaan, en ik dacht vaak: wat zou het
toch fijn zijn geweest als ik dit had geweten tijdens mijn promotie-
onderzoek! Ik gun het jou dat je nog tijdens je promotietraject gebruikt kunt
maken van deze inzichten, en dat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. 
 
Geweldig dus dat je dit e-book hebt gedownload, ik wil je met deze tips
prikkelen om eens na te denken over hoe jij hierin staat, zodat jij het heft
weer in eigen hand kunt nemen, en niet meer hoeft te worden geleefd door
je onderzoek.
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1.Focus op wat je wel wil, in plaats van wat je niet wil

Wat veel mensen doen, is de aandacht vestigen op wat je niet wil wat er
gebeurt. Bijvoorbeeld: ik hoop niet dat dit experiment weer mislukt. Dit heb je
vast wel eens gehoord: pessimisten hebben vaker gelijk. Het wordt een self-
fulfilling prophecy dat datgene waarvan je nou juist niet wil dat het gebeurt,
precies datgene is wat wel gebeurt. 
 
Herken je het gevoel als je aan het fietsen bent, je iets te dicht bij de rand van
het fietspad rijdt, en je denkt: als ik nou maar niet met mijn voorwiel in de
goot (berm/vul maar in) terecht kom, en wat gebeurt er: daar ga je. Stel je
voor dat dit principe toe te passen is op je onderzoek. 
 
Door de aandacht erop te vestigen dat jouw experiment, jouw analyses of
jouw manuscript niet gaat leiden tot de resultaten die jij wil, zorg jij er met die
energie voor dat alles in werking wordt gesteld dat je inderdaad niet de
resultaten bereikt die je niet wil. Dus als jij denkt: dit experiment zal wel weer
niks worden, dan zet je eigenlijk alles in werking om ervoor te zorgen dat het
inderdaad niks wordt. Op deze manier saboteer je dus jezelf, en dus ook de
resultaten die je eigenlijk wel wil bereiken. 
 
Gelukkig werkt het omgekeerd precies hetzelfde: als je je aandacht vestigt op
wat je wel wil, dan zet je daarmee alles in werking om dat ook daadwerkelijk
te bereiken.  Dus formuleer je doelstellingen altijd positief, of het nou gaat om
hypotheses voor je onderzoek, het submitten van een abstract voor een
congres met als doel om een presentatie te mogen geven, of het insturen van
een artikel ter publicatie. 
 
Dus: ‘ik ga mijn artikel publiceren in een vooraanstaand wetenschappelijk
tijdschrift in mijn vakgebied’, in plaats van ‘mijn artikel zal wel weer worden
afgewezen’.   Dit is een verandering in mindset, en het is vooral een kwestie
van oefenen. Ga het gewoon doen, creëer je eigen onderzoek!



De verleiding is vaak erg groot om jezelf te vergelijken met je collega
promovendi. Stop daar mee! Elk onderzoek is anders, en het helpt je niets als
je jezelf steeds weer bevestigt dat je slechter bent dan A, en beter bent dan B.
Ook al gaat het om collega’s in dezelfde onderzoeksgroep, elk onderzoek is
uniek. En ondanks het feit dat er vaak niet over wordt gepraat, heeft elk
onderzoek zijn eigen uitdagingen. Ook bij A gaan dingen mis, en ook B heeft
successen. Maar dit doet niets af aan jouw eigen onderzoek. 
 
Peer support kan heel fijn zijn, omdat het voor wat begrip kan zorgen, maar
vaak heeft het juist een omgekeerd effect: je gaat jezelf en je eigen resultaten
toetsen aan die van anderen. ‘Als dit experiment weer mislukt, ben ik nog
erger dan Y’, ‘Als Z dit kan, dan moet ik het ook kunnen, anders ben ik pas
echt een mislukking’. Deze gedachten helpen je niet. Sterker nog, ook hiermee
saboteer je jezelf, en kom je weer terug bij punt 1: je focust op wat je niet wil,
en daardoor wordt het werkelijkheid. 
 
Ook is het zo dat jij een afspiegeling bent van de mensen waar je je mee
omringt. Dus omring je met positieve en optimistische mensen, zowel in je
onderzoek als in je privé-kring. Daar wordt je zelf positiever van, en dit tilt je
als onderzoeker en als mens naar een hoger niveau. Neem afstand van
mensen om je heen die zich negatief gedragen; dit trekt je naar beneden, en
van doemdenken wordt je onderzoek zeker niet beter.

Tijdens je onderzoek kan het soms lastig zijn om te zien hoe een individueel
experiment of analyse in het grotere geheel past. Probeer voor jezelf helder
te krijgen hoe de dingen die je nu doet uiteindelijk in je proefschrift gaan
passen. Dit zorgt ervoor dat je je op je hoofddoel blijft richten: het succesvol
afronden van je promotieonderzoek. Als je dat uit het oog verliest, bestaat het
risico dat je je verliest in details, en dat de samenhang tussen verschillende
experimenten of analyses verloren gaat, waardoor het moeilijker is om dit tot
een kloppend geheel te maken. Dit kan ertoe leiden dat je meer tijd nodig
hebt om je onderzoek af te maken, en die tijd is niet altijd zomaar voor
handen. 
 
Uiteraard heb je hierbij de begeleiding van je (co)promotor(es) nodig. Als je dit
niet vanzelf van ze krijgt, vraag er dan expliciet om, geef jouw visie op hoe jij
denkt dat het past, en wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn. Hiermee
laat je ook zien dat je groter denkt, en dat je het completeren van je promotie
als duidelijk doel voor ogen hebt.

2.   Vergelijk jezelf niet met anderen en omring je met positiviteit

3.   Zorg dat je duidelijkheid hebt over het grotere plaatje



Tijdens een promotieonderzoek kan de druk behoorlijk oplopen. Soms
doordat mislukte experimenten of analyses over gedaan moeten worden,
omdat er iets heel anders uit komt dan waar je op had gehoopt, door het
‘moeten’ publiceren, of door de tijd die langzaam opraakt. En er zijn natuurlijk
nog tientallen andere stressfactoren te noemen. Het is niet erg om hard te
werken, maar het is wel erg om te hard te werken. Wat te hard werken is, is
uiteraard heel persoonlijk, en dat kan zowel gaan om tijd als om mate van
inspanning. 
 
Zorg er voor dat je het bij jezelf opmerkt als de druk voor jou te hoog wordt,
en geef dan je grenzen aan. Ik hoor je denken ‘ja maar als ik dat doe, dan
duurt het langer voor ik klaar ben met mijn onderzoek’, of ‘ja maar mijn
begeleider vindt dat onzin’. Laat me je dan dit vertellen: als je door blijft
buffelen totdat je omvalt, dan duurt het nog heel veel langer tot je klaar bent.
En je begeleider kan hier wel tegen protesteren, maar als jij straks thuis zit
met een burn out, dan  heeft hij/zij daar ook niets aan. 
 
Dus het is in zowel jouw eigen belang als dat van je begeleider om tijdig je
grenzen aan te geven, zodat je passende afspraken kunt maken vanuit een
positieve instelling: wat is er wel mogelijk, welke doelen willen we bereiken?
Mocht je je in de uitdagende situatie bevinden dat het (nagenoeg) onmogelijk
is om hierover met je begeleider te praten, dan raad ik je aan om de
vertrouwenspersoon van je instituut te benaderen (of om een
coachingsafspraak met mij in te plannen).

4. Geef je grenzen aan

5. Maak keuzes en accepteer de gevolgen

Vaak moeten er gedurende je onderzoek keuzes gemaakt worden. Dat
kunnen grote keuzes zijn als ‘naar welk journal sturen we dit artikel?’. Het
kunnen ook kleine zaken zijn: ‘starten we dit experiment deze week of
volgende week?’. Voor elke keuze die je maakt, hoe groot of hoe klein ook,
geldt dat er consequenties zijn. 
 
Soms kan het voelen alsof deze consequenties je overkomen: heb ik dat weer,
waar gebeurt dit mij nou altijd? En dat terwijl het eigenlijk logische gevolgen
zijn van de keuzes die je zelf hebt gemaakt. Als je het zo ziet, dan voelt het
veel minder als iets wat je overkomt, maar als iets waar je controle over hebt.
Als ik keus A maak, dan is het gevolg B. Dat weet ik, en daar houd ik dus
rekening mee. Dit kun je ook doen als je te maken hebt met externe factoren.
De externe factor zelf kun je niet veranderen, maar je hebt wel degelijk de
keus hoe je er mee omgaat.



Vaak moet je keuzes maken in welke taken je wanneer uitvoert. Zorg ervoor
dat je duidelijk prioriteiten stelt, en communiceer hierover naar je
begeleider(s). Wat vaak voor komt, is dat je begeleider(s) komen met nieuwe
ideeën en vervolgens verwachten dat je daar onmiddellijk mee aan de slag
gaat. Maar jij weet dat er nog een hele lijst aan andere zaken is waar je al mee
bezig was; je moet dus gaan prioriteren, je kunt nou eenmaal niet alles
tegelijk. 
 
Maak een prioriteitenlijst, waarop je aangeeft welke taken er allemaal liggen,
en in welke volgorde je van plan bent om deze te gaan uitvoeren (eventueel
kun je nog toevoegen hoeveel tijd het kost per taak), en bespreek dit
vervolgens met je begeleider(s). 
 
Je kunt ze dan inzicht geven in jouw lijst: jullie willen graag dat ik A nu ga
uitvoeren, het gevolg daarvan is dat het langer duurt voordat ik B en C
gedaan heb. Als jullie vinden dat B meer prioriteit heeft, prima, dan is het
gevolg daarvan dat ik A pas over twee weken kan doen. Zo weten zij wat ze
van je kunnen verwachten, en jij hebt een concrete lijst waar je mee aan de
slag kunt. Dit is uiteraard een organische lijst, en je kunt hem bijstellen en
opnieuw bespreken wanneer dat nodig is.

Het uiteindelijke doel van iedere promovendus is in principe hetzelfde: het
succesvol afronden en verdedigen van je proefschrift. Doordat je tijdens je
onderzoek een veelvoud aan experimenten, taken en analyses moet
uitvoeren, vergeet je dit soms. Herinner jezelf regelmatig aan je einddoel. 
 
Een mooie manier om dit te doen, is door te visualiseren: hoe voelt het als je
je laatste publicatie gesubmit hebt? Hoe voelt het als je de discussie van je
proefschrift geschreven hebt? Hoe voelt het als je je eigen proefschrift
eindelijk in handen hebt? En de verdediging, hoe voel je je als de pedel zegt:
hora est? Sta jezelf toe om dit gevoel helemaal te ervaren, dit helpt je om het
grotere geheel te zien, om tegenslagen te doorstaan en om dus uiteindelijk je
doel te bereiken. Keep your eyes on the prize!
 

6. Stel prioriteiten

7.   Richt je op je einddoel



Als je werkt aan je onderzoek, is de verleiding om jezelf af te laten leiden vaak
erg groot. Dit kan zijn door e-mails die je ziet binnen komen op je computer,
of bijvoorbeeld door je smartphone die piept of oplicht als er een berichtje
binnenkomt. Als je bijvoorbeeld een artikel wil schrijven of een experiment
wil ontwerpen, dan is dit killing voor je focus en efficiëntie. 
 
Bij elke keer dat je je laat afleiden gaat letterlijk je beschikbare IQ achteruit
(Mark Tigchelaar, boek 'Focus aan/uit', 2019). Dat ‘even kijken wat er in de
groepsapp staat’ leidt dus echt tot slechtere resultaten, of in ieder geval
langere benodigde tijd om het af te krijgen. Dat is natuurlijk het laatste wat je
wil! Dus zorg er voor dat je niet afgeleid kunt raken; zet je e-mail programma
uit, zet je smartphone op flight- of nachtmodus (en leg hem uit het zicht…)
zodat je je echt kunt focussen op je taken. 
 
Het duurt gemiddeld 10 minuten voordat je in je flow komt, gun jezelf dus
deze tijd om er in te komen, en maak dan gebruik van de focus die je hebt om
dat artikel te schrijven, dat experiment te ontwerpen, of waar je dan ook
maar gefocust aan wil werken. Elke keer dat je afgeleid raakt, kost het je
opnieuw 10 minuten om weer in de flow te komen, en zoals gezegd, je
beschikbare IQ daalt stevig.

In de wetenschappelijke wereld is er soms de cultuur dat er lange, soms zelfs
zeer lange, dagen gewerkt ‘moeten’ worden, en vaak wordt er ook in het
weekend gewerkt. Het is een hardnekkige mythe dat dit leidt tot snellere of
betere resultaten. Er is aangetoond dat langere werkweken leiden tot minder
productiviteit (o.a. Virtanen et al, Am J Epid 2004). Je denkt dus dat je meer
doet, maar je efficiëntie en kwaliteit gaan hard achteruit. 
 
Vooral in de life sciences kan het voorkomen dat het nodig is om bijvoorbeeld
’s avonds of in het weekend werk te doen voor experimenten. Dat hoeft geen
probleem te zijn, als je dit maar niet per definitie bovenop je normale
werkzaamheden laat komen. Neem dan op een andere dag of dagdeel wat
meer rust. En denk aan punt 2: vergelijk jezelf hierin niet met je collega’s; je
bent niet beter, mooier, knapper of slimmer als je meer uren werkt. Sterker
nog, ik durf te beweren dat het omgekeerde waar is.

8.   Zorg voor echte focus

9.   Langer werken leidt niet tot meer of beter resultaat



Niemand weet meer van jouw onderzoek dan jijzelf, je bent simpelweg de
expert! Zie jezelf ook zo. In de wetenschappelijke wereld heerst de opvatting
dat je als promovendus een groentje bent, en zelfs in de jaren daarna wordt
je soms nog weggezet als ‘junior’, terwijl het in niet-academische werkvelden
heel anders ligt. Na een paar jaar specifieke werkervaring, wordt je daar al
gezien als expert op dat gebied. Het is eigenlijk heel bijzonder dat dat in de
wetenschap vaak niet zo gezien wordt. 
 
Maar het is wel degelijk het geval: jij bent de enige die letterlijk alles weet van
jouw onderzoek; jij weet precies wat je moet doen om de onderzoeksvragen
die jij hebt te gaan beantwoorden, je weet precies welke technieken, analyses
en/of tools je daarvoor nodig hebt. Dus jij bent wel degelijk een expert! Dus
cijfer jezelf niet weg, waardeer je kennis en expertise voor wat ze zijn, en
gebruik ze als zodanig.

10.   Zie jezelf als de expert
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Bonus tip: Verandering begint bij jezelf!

De enige manier om iets te doen aan hoe jij je onderzoek ervaart, is door te
beslissen dat jij het anders wil, en vervolgens dingen anders te gaan doen. Als
je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg. Oftewel: je
kunt niet verwachten dat hoe jij je onderzoek ervaart verandert, als je
hetzelfde blijft doen als je al deed. 
 
Als jij de controle over je onderzoek terug wil, neem dan het besluit dat jij wil
dat het vanaf nu anders gaat. Ga aan de slag met de tips die je zojuist hebt
gelezen, en laat dit je inspiratie zijn om het vanaf nu echt anders aan te gaan
pakken. Dan kun jij je eigen onderzoek echt gaan creëren. 
 
Ik geloof dat jij het kunt, jij ook? 


