
Afvallen, meer bewegen en 
minder stressen: goede 
voornemens die veel mensen 
elk jaar weer nemen. Maar 
vaak houden we die niet lang 
vol. Volgens de Engelse 
psycholoog Cliff Arnall speelt 
Blue Monday daarin een 
belangrijke rol. Hij bedacht de 
term in 2005, toen hij er na 
onderzoek achterkwam dat 
Britten zich op de derde 
maandag van januari het 
meest gedeprimeerd voelen. 

begin. Vandaar dat hij Blue 
Monday bedacht: de meest 
deprimerende dag van het jaar, 
maar óók een belangrijke 
reminder dat je niet direct 
moet opgeven. Zijn boodschap: 
laat je aan het begin van het 
jaar niet te snel demotiveren. 
Je kunt je doelen bereiken, 
zolang je maar doorzet.
Een mooie gedachte, maar 
helaas voor Arnall ging de 
term Blue Monday in de loop 
der tijd een eigen leven leiden. 
Ook in Nederland heeft Blue 
Monday een negatieve 
bijklank. Toch zijn er ook 
genoeg mensen die er juist een 
positieve draai aan weten te 
geven, zo bleek uit een 
rondvraag onder lezeressen.

De gezellige feestdagen zijn 
voorbij, de dagen zijn nog 
donker en somber, het weer is 
meestal slecht en er is weinig 
leuks in het vooruitzicht. 
Vandaar dat veel mensen zich 
rond deze tijd erg mismoedig 
voelen. Ze geven hun goede 
voornemens op en zoeken 
troost in de oude patronen die 
ze juist wilden doorbreken.
Jammer, vond Arnall, want 
deze tijd van het jaar kan juist 
worden gezien als een nieuw 

Saskia (40):

'Waarom zou ik pas op 
1 januari ergens mee 
beginnen, als dat ook 
eerder kan?'
“Grote doelen stellen voor het 
nieuwe jaar is niks voor mij. Ik 
denk dat dat echt niet goed is 
voor je humeur en energie. En 
waarom zou ik pas op 1 januari 
ergens mee beginnen, als dat 
ook eerder kan? Van Blue 
Monday heb ik zelf geen last, 
maar ik heb heus ook wel wat 
mindere dagen waarop ik 
tegen bepaalde dingen 
aanloop. Dan kan ik twee 
dingen doen. Ik kan bij de 
pakken neer gaan zitten, gaan 
piekeren en mijn humeur 
erdoor laten beïnvloeden. Of ik 
spreek uit wat ik wil, analyseer 
het probleem en bedenk dan 
waar ik naartoe zou willen. 
Vervolgens maak ik een plan 
om daar te komen. Op zo’n 
offday zet ik mijn gedachten 
dus om in actiepunten.
Mijn tips om een vervelende 

Blue Monday te voorkomen? 
Tel dagelijks je zegeningen en 
de mooie momenten van die 
dag. Stel jezelf verder ook geen 
doelen op 1 januari, maar werk 
continu naar je gewenste 
doelen toe. Het leven is te kort 

Jolanda (50):

'Ik laat zo’n dag niet de 
rest van mijn jaar 
bepalen'

“Ik merk inderdaad dat mijn 
humeur op Blue Monday niet 
echt goed is. Omdat de korte 
dagen er bij mij wel inhakken, 
voel ik me dan sowieso een 
beetje down en niet echt 
lekker in mijn vel. Ik probeer 
op die dag dan wat meer in de 
buitenlucht te zijn. 
Wandelingen maken, mijn 
hoofd leegmaken. Dit jaar heb 
ik me voorgenomen om me 

niet meer constant te laten 
onderdrukken. Niet in een 
relatie, maar ook niet door 
anderen. In het verleden is dat 

om je te laten leiden door iets 
wat je niet hebt bereikt, geniet 
van ogenschijnlijk kleine 
dingen, zoals de vogels die 
buiten kwetteren of de geur 
van koffie. En begin elke dag 
met een lach, soms al voor je 
je ogen geopend hebt.” 

wel vaak gebeurd. Om de lieve 
vrede te bewaren, paste ik me 
veel aan anderen aan, maar 
dat ga ik in 2023 niet meer 
doen. Mensen nemen me maar 
zoals ik ben. En zo niet, dan is 
het helaas, pindakaas. Voor mij 
staat Blue Monday naast mijn 
goede voornemens. Ik laat zo’n 
dag niet de rest van mijn jaar 
bepalen. Ik zal er wel iets 
langer voor nodig hebben om 
mijn doelen te bereiken, maar 
ik weet dat het me kan lukken 
als ik mijn best doe. En dat is 
belangrijker dan één dag in het 
jaar waarop we ons allemaal 
niet echt happy voelen.” 

Lisa (39):

‘Ik heb vorig jaar lekker 
een vakantie geboekt op 
Blue Monday’

“Vorig jaar had ik rond Blue 
Monday best last van een 
down gevoel. Alle gezelligheid 
was weer voorbij en het idee 
dat het nog heel lang zou gaan 
duren voordat ik me weer 
ergens op zou kunnen 
verheugen, vond ik niet echt 
motiverend. Daarom besloot ik 
op die dag lekker alvast een 
vakantie voor de zomer te 
boeken. En ik moet zeggen: dat 
hielp wel. Verder richtte ik me 
in die periode ook op het 
schrijven van mijn boek. Dat 
wilde ik al heel lang, maar het 
was er nog nooit van gekomen. 
Het was mijn belangrijkste 
voornemen voor 2022. 
Maandenlang heb ik er keihard 
aan gewerkt en in de zomer 
heb ik het boek in eigen 
beheer uitgebracht. Het voelde 
zo goed. Dat had ik toch maar 
mooi geflikt!” 

Help,

Zet je maar schrap, want op Zet je maar schrap, want op 
maandag 16 januari is het maandag 16 januari is het 

weer Blue Monday: de meest weer Blue Monday: de meest 
deprimerende dag van het jaar. deprimerende dag van het jaar. 
Grote kans dat een of meerdere Grote kans dat een of meerdere 

goede voornemens inmiddels goede voornemens inmiddels 
zijn gesneuveld, er lijkt geen zijn gesneuveld, er lijkt geen 

eind te komen aan de saaie, kille eind te komen aan de saaie, kille 
winterdagen en de lente is nog winterdagen en de lente is nog 
heel ver weg. Hoe kom je Blue heel ver weg. Hoe kom je Blue 
Monday zonder kleerscheuren Monday zonder kleerscheuren 

door? We vroegen het aan door? We vroegen het aan 
onze lezeressen!onze lezeressen!
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Marlies (50):

'Aan goede voornemens 
doe ik niet eens. Ik zou 
niet weten waar ik moet 
beginnen…'
“De derde maandag van 
januari vind ik niet per se de 
moeilijkste dag van het jaar. 
Vorig jaar, toen de strenge 
coronamaatregelen van kracht 
waren, was het eigenlijk elke 
dag Blue Monday voor mij. 
Normaal gesproken werk ik 
backstage bij festivals en twee 
poppodia, maar in de 
coronatijd had ik nog maar 
heel weinig kunnen doen. Alle 
events werden om de 

Digna (38):

‘Ik stopte op Blue 
Monday met drinken’

haverklap afgelast en daardoor 
zat ik veel thuis. Ik woon 
alleen en soms lag ik de hele 

dag maar een beetje te 
vegeteren op de bank. Omdat 
ik mijn festivalfamilie miste, 
voelde ik me vaak depri.  
Aan goede voornemens deed 
ik niet. Ik wist niet waar ik 
moest beginnen. 
Ter afleiding paste ik af en toe 
op kinderen van vrienden. 
Ook deed - en doe ik nog 
steeds - vrijwilligerswerk. Het 
hield me bezig en meestal 
voelde ik me dan iets beter, 
maar echt vrolijk was ik toen 
over het algemeen niet. Blue 
Monday klinkt dus herkenbaar. 
Toch denk ik dat afleiding 
zoeken de beste remedie is. 
Hoe rot je je ook voelt, het kan 
helpen om even niet aan je 
eigen misère te denken.” 

“Voor mij was Blue Monday 
vorig jaar juist het startsein om 
voor vier maanden te stoppen 
met alcohol. Ik dronk niet 
veel, maar nam doordeweeks 
wel vaker een wijntje bij het 
eten, als een soort beloning 
voor een dag hard werken. 
Daar wilde ik vanaf. Mijn doel 
was een gezonder leefritme. 
Minder werken, gezonde 
voeding, meer slapen, en 
alleen een wijntje in het 
weekend. En dat is gelukt! Een 
soort ‘alles of niets’-mentaliteit 
hielp me om de knop om te 
zetten en mijn gedrag te 
resetten. Nu zit ik veel beter in 
mijn vel. Ik ben frisser en 
scherper in mijn hoofd en durf 
prima in het weekend een 
wijntje te nemen, zonder dat 
ik bang ben dat ik meteen 
terug zal schieten in mijn oude 
gedragspatroon. Zo kan het dus 
ook met Blue Monday. Het ligt 
er maar net aan hoe je met 
zo’n dag omgaat.” 

'Je bent zelf het grootste struikelblok'
Volgens een Amerikaans onderzoek moet je een 
goed voornemen minimaal drie maanden 
volhouden, voordat je echt een verandering kunt 
merken. Helaas halen de meeste mensen dit niet en 
geven ze het eerder op. Volgens coach Heleen De 

Bruijn-van der Star van On Top 
Managementcoaching heeft dit 

allemaal te maken met ons brein. 
Heleen: “Eigenlijk zijn we veroordeeld 
tot Blue Monday. Even heel kort door 
de bocht gezegd: ons brein houdt 
niet van verandering. Dat wil dat alles 

lekker veilig bij hetzelfde blijft. 
Dus als je bijvoorbeeld zegt dat je vanaf 

1 januari gaat afvallen, dan gaat jouw 
brein in overdrive. Want ook 

afvallen is een verandering. 
Vandaar dat je brein 
vervolgens denkt: ja, maar 
dit stukje chocola mag ik 
nog wel, want ik heb het 
verdiend. We kennen 
deze smoesjes allemaal 
wel. Het zijn die 
stemmetjes in je hoofd, 

die allerlei argumenten gaan verzinnen om toch 
maar in de oude situatie te blijven zitten. Hoewel 
afvallen misschien een goede verandering is, blijft 
het nog steeds een verandering. 

Oftewel: bij het realiseren van je goede voornemens, 
ben je voor jezelf het grootste struikelblok. Maar ja, 
hoe los je dat nou op? Door eenvoudigweg tegen 
jezelf te zeggen: ‘Vanaf 1 januari ga ik nou eens niét 
lijnen.’ Het klinkt misschien raar, maar je brein ziet 
ook dat als een verandering en gaat vervolgens 
weer nieuwe argumenten verzinnen om vooral niet 
te veranderen. Het bijzondere is dat er dan vanzelf 
argumenten naar boven komen die je stimuleren 
om wél te gaan lijnen. Je draait het als het ware  
dus om. Grappig toch? Probeer het maar eens,  
het werkt echt!”

‘Ons brein houdt niet van 
verandering. Dat wil dat alles 
lekker veilig bij het oude blijft’

Hoe ga je het Blue Monday-gevoel het best te lijf? Empowerment-
coach Maris van der Meulen van Power to Blossom deelt haar tips 
graag met ons.
#1 Onthoud: het is een bedenksel
“Het is heel simpel: Blue Monday is door iemand bedacht. Als je het 
gelooft, dan is het zo. Maar ga je er niet in mee, dan heb je er ook 
geen last van.”
#2 Kies zelf waar je je op focust
“Waar concentreer je je op, waar ligt je focus? Je hebt altijd een 
keuze. Kies je op Blue Monday voor het licht en vooral positieve 
gedachten, of ben je op deze dag meer bezig met wat er allemaal 
níét goed is aan je leven?”
#3 Neem je verantwoordelijkheid
“Geef Blue Monday niet de schuld als je je slecht voelt, maar kijk 
naar wat je zelf aan de situatie kunt veranderen.”
#4 Wees de blues vóór
“Ben je gevoelig voor depressieve gedachten? Of weet je uit 
ervaring dat je je rond Blue Monday vaak depri voelt? Probeer dit 
dan voor te zijn door een lijstje te maken met dingen waar je wél blij 
van wordt. Bijvoorbeeld een mooie boswandeling maken met een 
vriendin of thuis een gezellig dinertje organiseren. Ook leuk: maak 
een anti-Blue Monday playlist met allerlei vrolijke liedjes.”
#5 Doe online een retreat
“Op www.powertoblossom.nl vind je gratis een One Day Retreat met 
veel fijne ideeën en tips om dichter bij jezelf te komen en te blijven. 
Hierbij leer je ook om zelf de regie over je leven te nemen.”

55 tips om Blue Monday  tips om Blue Monday 
vrolijk door te komenvrolijk door te komen
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