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«Bewust 
iets missen, 
geeft plezier»

Bij de term ‘FOMO’ (‘Fear Of Missing
Out’) gaat wellicht wel een belletje
bij je rinkelen, en de kans dat je er
zelf aan lijdt, is relatief groot. Met
dank aan ons drukke leven waarin
er verwacht wordt dat we pro-
bleemloos werk, gezin en een soci-
aal leven combineren met het vol-
gen van allerlei hypes en de stroom
van ‘leuke’ gebeurtenissen op soci-
ale media. «Maar als je bewuster
kiest wat je doet, met meer ‘JOMO’,
ontdek je wat er écht belangrijk is in
je leven», aldus Nele Colle, die als
opruimcoach en professional 
organizer mensen helpt om hun
huis op orde te krijgen. In haar 
gelijknamige boek geeft ze opruim-
tips en doet ze uit de doeken hoe ze
er na een burn-out in slaagde haar
levensvreugde te verhogen door
geen of minder aandacht en tijd te
besteden aan zogezegde verplich-
tingen en hypes. «Ook ik had een
lekker druk leven, maar altijd tijd te
kort. Ik had alles om gelukkig te
zijn, maar ik vóelde het niet meer»,
aldus Colle. «Helaas ben ik niet de
enige, want in België liggen de cij-
fers voor depressies, burn-outs en
zelfdoding zeer hoog. We leven in
een tijd van ‘harder, better, faster,
stronger’.»

Weg met rommel
Niet meer meedoen met al dat
‘druk, druk, druk’-gedoe en de juis-
te balans vinden in je leven dus.
Maar hoe begin je daaraan? Voor
Colle bleek opruimen de eerste stap
om meer rust in huis, evenwicht in
haar leven en ruimte in haar hoofd
te krijgen. Niets nieuws denk je
misschien; opruimgoeroe Marie
Kondo spiegelt ons al jaren een op-
geruimde geest in een opgeruimd
huis voor. Maar Colle ging verder:

«Ik begon te selecteren in mijn 
spullen, maar ook in mijn leven en
in mijn hoofd om alle rommel eruit
te krijgen. Opruimen leerde me zien
wat belangrijk voor me was, het
leerde me keuzes maken. Ik leerde
om te kiezen en te verliezen, te falen
en te relativeren. Om meer met
minder te doen en terug te vallen op
de essentie.»

Neen zeggen
Colle ontdekte dat ze haar burn-out
onder meer te danken had aan het
feit dat ze met alles en iedereen re-
kening hield, maar daarbij vaak
zichzelf vergat. «Pas toen ik leerde
om ‘neen’ zeggen, lukte het me om
meer energie en het evenwicht te-
rug te krijgen.»
En dat ‘neen’ zeggen had niet alleen
betrekking op haar eigen leven. 
«Zo had ik mijn dochters op hun
vraag ingeschreven voor basisles-

sen ballet op zaterdagochtend, al
moest dat wel op twee verschillen-
de tijdstippen en sloten de lessen
niet bij elkaar aan. Na enkele weken
bleek dat dit zeer stresserend was
voor ons gezin. Terwijl ik de hele 
zaterdagochtend heen en weer
reed, probeerde mijn man eten
klaar te maken met een peuter die
aan zijn been hing. Resultaat? Twee
opgefokte ouders die de rest van de
dag moesten bekomen van die ene
voormiddag. Mijn dochters vonden
ballet leuk, maar na een semester
hebben we toch ‘nee’ gezegd tegen
een vervolg. Je kan het vergelijken
met het stappenplan dat je moet
volgen als het vliegtuig een nood-
landing moet maken: zorg eerst
voor jezelf en zet dan het zuurstof-
masker van je kinderen op. Ik heb
dus ‘ja’ gezegd tegen ontspannen
ouders tijdens het weekend, iets
waar mijn kinderen meer aan 
hebben dan die drie kwartier 
balletdans. Of ik me daarover 
schuldig voel? Ook dat heb ik van
me af leren zetten.» 
Kortom, het gaat over keuzes 
maken. «Heel wat van onze keuzes
maken ons niet gelukkiger», sluit
Colle af. «Vraag jezelf dus af en toe 
af waarom je iets doet: omwille van
de verwachtingen van anderen of
voor jezelf? Soms kies ik eens
verkeerd en
daar leer ik
dan weer uit.
En maak je je
toch druk,
vraag jezelf
dan af: ‘Gaat
er iemand
dood van?’» 
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Een beetje meer ‘JOMO’, dat is wat we volgens opruimcoach
Nele Colle met zijn allen nodig hebben. De ‘Joy Of Missing
Out’ — oftewel het plezier om iets te missen — staat voor
bewust genieten en níet meedoen met alle hypes. «Dat
verhoogt alleen maar je levensplezier.»

KLOPT  DAT?OPRUIMCOACH PLEIT VOOR
MEER ORDE IN HUIS EN HOOFD 

KRISTEL  MAURIËN 

«Vraag jezelf af
waarom je iets
doet: omwille van
de verwachtingen
van anderen of
voor jezelf?»
Opruimcoach Nele Colle

In de jaren vijftig was de gemiddelde cup-
maat nog een bescheiden B, in de decennia
daarop is de gemiddelde borstomvang 
van de Vlaamse vrouw alleen maar toege-
nomen.  «Bij het ontstaan van de cupmaten,
in 1928, waren er maar vier maten: A, B, C en
D», weet Liesbeth Van de Velde van lingerie-
merk PrimaDonna. «Op vraag van onze
klanten zijn er in de loop der jaren telkens
grotere cups bijgekomen. Ruim tien jaar
geleden lanceerden we de H-cup, intussen
bieden we zelfs beha’s tot en met een J-cup
aan. En da’s zowel voor PrimaDonna als het
jongere label PrimaDonna Twist.» 
Ondergoedfabrikant sloggi beaamt de
evolutie. «Vooral voor jonge meisjes is het
vaak moeilijk om voor hun smalle omtrek
een voldoende grote cupmaat te vinden:
een maat 65 D of E komt steeds vaker voor»,
aldus Eline De Graef, key account manager
van sloggi Benelux.
Dat de borstomvang van vrouwen blijft
toenemen, heeft meerdere oorzaken. 
«De belangrijkste is de gewichtstoename»,
zegt Dirk Devroey, professor huisartsge-
neeskunde aan de VUB. «Mensen worden
almaar zwaarder, waardoor vrouwenbor-
sten — die hoofdzakelijk uit vet bestaan —

groter worden. Ook hormonen worden
door sommige studies met de vinger 
gewezen. Die geven aan dat door de toena-
me van het pilgebruik meer oestrogeen in
het drinkwater zou zitten, maar zelf ver-
moed ik dat die hoeveelheden zo laag zijn
dat er geen invloed is op de borstontwikke-
ling. Geen enkele studie kon bijvoorbeeld
al aantonen dat vrouwen die consequent
kraantjeswater drinken grotere borsten
hebben dan zij die alleen flessenwater 
gebruiken. Een andere hormonale factor
zou kunnen zijn dat jonge vrouwen van nu
de dochters zijn van de eerste generatie pil-
gebruiksters, maar over de impact daarvan
op de borstomvang is weinig bekend.»

Borstvergroting
Ook het toenemende aantal borstvergro-
tingen speelt mee. «Steeds meer jonge
vrouwen maar ook vrouwen in de meno-
pauze kiezen ervoor. Nogal logisch dat de
vraag naar grotere cupmaten dan stijgt.»
Devroey staaft dat met opvallende cijfers
van het aantal esthetische ingrepen: vorig
jaar lieten liefst 13.933 Belgische vrouwen
een borstvergroting uitvoeren, 4.857 vrou-
wen lieten hun borsten verstevigen. (KM)

Zo bewaar je de
‘jomo’ in je leven
«Het rustgevende effect van
minder spullen in huis behoud je
alleen door ervoor te zorgen dat
er minder binnenkomen», aldus
Nele Colle. Enkele van haar tips:

VRAAG EEN BELEVINGSCADEAU
«Cadeautjes weigeren heeft wei-
nig zin, want iedereen geeft graag
iets aan een jarige of een gastheer
of -vrouw. Laat je gasten dus zelf
weten waarmee ze je blij kunnen
maken, of vraag (en doe) een bele-
ving cadeau, zoals een avondje ko-
ken of babysitten. Ook bij kinderen
kan dat perfect: trakteer ze op een
filmavond, koekenbaknamiddag
of uitstapje naar de speeltuin.»

KOOP ALLEEN HET NODIGE
«Maak lijstjes op een app zoals
Google Keep om ervoor te zorgen
dat je alleen het nodige koopt:
maak er al je boodschappenlijstjes
op en hou je daaraan.»

DEEL JE SPULLEN
«Een nieuw hebbeding maakt ons
blij, maar mensen helpen en ‘iets
goeds doen’ met wat jij kan en
hebt, maakt gelukkig. Dit kan via de
app Peerby, een online platform
om spullen te delen. Je maakt
mensen blij én je spullen wor-
den vaker gebruikt. Of gebruik jij
dagelijks je boormachine?»

GA REGELMATIG OFFLINE
«De Forest-app voor iPhone is er
ideaal voor. Die beloont je voor
momenten dat je zonder telefoon
kan door je virtuele bomen te
schenken. Daarmee kan je dan
weer een bos aanleggen. Een
leuke motivator!» 

De borsten van Vlaamse
vrouwen worden 
almaar groter 
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