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 VALKUIL 1:  We voelen geen ‘betaalpijn’ meer
 Afrekenen? Doe maar met bancontact, beslissen steeds 
meer Belgen. Het is een feit: papieren geld wordt vervan-
gen door bankkaarten en slimme apps. Handig, dat wel: 
door weer en wind naar de bankautomaat hollen is ver-
leden tijd. Toch is er een keerzijde, legt   professional organi-
zer Sara Van Wesenbeeck  uit.  ‘Neurologisch onderzoek toont 
namelijk aan dat er zoiets als ‘betaalpijn’ bestaat: je her-
senen beleven bij het uitgeven van geld een soort van 
‘pijn’, zo bevestigen MRI-scans  . ’
Maar d e intensiteit ervan verschilt naargelang het ge-
bruikte betaalmiddel. Wie cash over de balk gooit, wordt 
het hardst getro� en. Want dat is het tastbaarst. Onze 
hersenen zullen er namelijk alles aan doen om zo’n 
 pijnsensatie te vermijden. Wie wil besparen, kan dus 
beter naar de winkelstraat trekken met briefgeld op zak. 
Je zal  onbewust kritischer naar potentiële aankopen kij-
ken.   ‘Elektronische aankopen krijgen we wat makkelij-
ker over ons hart en ons hoofd. Al hebben we ook hier 
een  controlemechanisme: in onze bankapp zien we het 
geld van de rekening ‘verdwijnen’. Met een creditcard ligt 
het  moment van afrekenen daarentegen in de toekomst, 
wat het minder pijnlijk maakt’, legt Van Wesenbeeck uit.  

 VALKUIL 2:  De latte-factor
 Enkele euro’s voor die heerlijke meeneemko�  e. Een al 
even lekker stuk cake erbij om je ochtendhumeur te ver-
drijven. ’s Middags verruil je de brooddoos af en toe voor 
een hippe brunchbar. ’s Avonds ga je nog iets drinken 
met collega’s. Die paar drankjes en versnaperingen zul-
len het verschil toch niet maken? Wel dus, stipt de bud-
getcoach aan. Financieel expert en bestsellerauteur 
David Bach verzamelt dat soort uitgaven onder ‘de
latte-factor’. Het lijken kleine bedragen als je ze afrekent, 
maar als je ze aan het eind van de maand bij elkaar op-
telt, blijkt het toch een � inke som. Niet dat je resoluut 
met elk ‘klein plezierke’ moet breken. Vaak is de bewust-
wording dat vele kleintjes één grote maken al genoeg om 
je gedrag om te gooien. ‘Probeer bijvoorbeeld elke dag of 
week één of enkele van die extraatjes te laten. Schrijf
enkele weken op hoeveel je uitgeeft in ko�  ebars, op café 
of on the go. In het begin is dat misschien een deprime-
rende eyeopener. Zet het geld opzij dat je met deze acties 
uitgespaard hebt. Als je ook systematisch bijhoudt hoe-
veel je uitgespaard hebt en telkens, bijvoorbeeld elke dag 
of week, het subtotaal maakt, zal dat je ertoe aanzetten 
om nog meer geld te besparen. Visualisering werkt moti-
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verend: wie zichzelf resultaat ziet boeken, krijgt belo-
ningsprikkels en is geneigd om dat positieve resultaat te 
herhalen.’ Volgens David Bach kan je zelfs miljonair wor-
den door al die kleine bedragen te schrappen en een 
groot deel ervan systematisch opzij te zetten. 

 VALKUIL 3:  De vloek van druk, druk, druk
 Wist je dat we de stress door tijdsdruk ook voelen in 
onze portemonnee? ‘Wie de supermarkt binnenrent om 
vlak voor de schoolbel rinkelt nog snel avondeten te 
 scoren, zal meer uitgeven dan hij of zij van plan was.
De klok tikt, en je wil zo veel mogelijk doen in zo weinig 
mogelijk tijd. Oeps, dat ene essentiële ingrediënt verge-
ten! En dus spring  je de  volgende dag weer ‘vlug’ binnen 
in de winkel, om zonder erbij na te denken weer veel 
meer uit te geven dan je van plan was. Elk bezoek aan de 
winkel kost geld, ook zonder haast! Nochtans kan je je-
zelf heel wat tijd, geld en stress besparen. Stel een week-
menu op en maak op basis daarvan een boodschappen-
lijstje. Ook in de winkelstraat, bij het meubelshoppen of 
in het tuincentrum ga je impulsaankopen het best te lijf 
met een lijstje.’ 
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