
34  Goed Gevoel

  VALKUIL 6:  Let op voor Diderot 
 Zelfs als je het nu in Keulen hoort  donderen, is de kans 
groot dat je het zogenaamde  ‘diderote� ect’ al aan den 
lijve mogen ondervinden hebt. Budgetcoach Sara legt 
uit: ‘Diderot was een Franse � losoof uit de 18de eeuw. 
Ooit kreeg hij van een vriendin een prachtige kamerjas 
cadeau. Die was zo mooi dat hij het contrast met zijn 
oude zitbank te groot vond en een nieuwe zetel kocht. 
Die zorgde er dan weer voor dat het tapijt en het andere 
meubilair armoedig leken. Gevolg: nieuwe aankopen. 
Dat zien we nu nog gebeuren. Apetrots ben je op het � it-
sende paar designerschoenen dat je voor de helft van de 
prijs op de kop kon tikken. Tot thuis de koude douche 
volgt: je nieuwe aanwinst blijkt net iets té uniek en past 
bijgevolg niet bij de rest van je garde robe. En dus koop je 
maar een jurk die bij je nieuwe schoenen past. En een 
vestje. En een dure handtas. Totale kostprijs: veel meer 
dan je verwacht had. Wees slimmer dan de � losoof en 
neem vooraf alle  kosten in rekening die uit een  aankoop 
kunnen voortvloeien.’  

       VALKUIL 7:  Hallo, gewoontedier 
 De mens is een gewoontedier: 95 procent van wat we 
doen is ingebakken gedrag. Ook tijdens het winkelen grij-
pen we maar al te snel naar wat we kennen. ‘Zo blijven we 
vaak hetzelfde A-merk in ons winkelkarretje gooien, ter-
wijl huismerken vaak dezelfde kwaliteit bieden. Je moet 
er in de winkel gewoon even voor door de knieën gaan, 
want de goedkopere producten bevin-
den zich onderaan in de rekken, 
én de misconceptie laten 
varen dat duurder 
vast beter is.’  

>>  VALKUIL 4:  Foutje van de boekhouder
 Sara Van Wesenbeeck: ‘Eigenlijk zit er in ieders hoofd 
een mentale boekhouder die onze uitgaven en inkom-
sten bijhoudt. Per categorie legt hij een budget vast en 
voor elke categorie gelden andere regels. Alleen is onze 
denkbeeldige accountant soms nogal ‘creatief ’. Stel, je 
loopt langs de etalage en ziet daar een prachtig paar 
schoenen staan. Helaas: hun kostprijs zit ver boven je 
denkbeeldige kledingpotje. Op dat moment schiet de 
boekhouder in actie. Hij herinnert je eraan dat je vol-
gende week een presentatie moet geven op je werk. Je 
wil echt een goede beurt maken, en laat die prachtige 
laarzen nu een en al elegantie uitstralen. Voor je het 
weet, heb je ze gelabeld als ‘broodnodige aankoop’ en sta 
je aan de kassa. Dit voorbeeld toont aan dat er niks ratio-
neels is aan de manier waarop we geld besteden. Geld is 
emotie, en je mentale boekhouder houdt ervan om ach-
terpoortjes te vinden die een aankoop toch rechtvaardi-
gen. Wees je dus bewust van bepaalde zwakke plekken.’ 

      VALKUIL 5:  Truken van de foor 
 Sara Van Wesenbeeck: ‘We zien onszelf graag als ratio-
nele wezens die elke aankoop duchtig wikken en wegen. 
Tot we een kortingspercentage of het woord ‘gratis’ zien 
staan: dan móéten we plots kopen. Toch valt slechts een 
fractie van de koopjes werkelijk onder die noemer. Al-
leen iets wat je daadwerkelijk nodig hebt én met korting 
kunnen scoren hebt, verdient dat label. Weet wel dat je 
ook bij koopjes niets bespaart, want je bent sowieso geld 
aan het uitgeven. Helaas weten verkopende partijen dat 
ons koopgedrag door meer factoren gestuurd wordt dan 
alleen onze portemonnee. Denk aan het getal 99, dat 
bijna standaard na de komma staat. Onderzoek bewijst 
dat dat ons sneller overhaalt om te kopen: van € 9,99 
maken we onbewust € 9 in plaats van € 10. Of onlinere-
tailers die je er vriendelijk aan herinneren dat er nog 
maar één exemplaar is in jouw maat: een vals gevoel van 
schaarste zet aan tot kopen.’  

‘Geld is emotie, en je mentale 
boekhouder wil telkens 

achterpoortjes vinden die een 
aankoop rechtvaardigen’ 
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