
‘Tijdens het scheren voelde ikmij opeens totaal uitgeput’

lijk bestaanpasseerdende revue. Al snel
wist ik dat hetmij gingomeen integrale
aanpakendat alleenhet eten vanbroc-
colimij niet verder zouhelpen. Af en toe
bracht ikweer eenavonddoormet een
goede vriend, ik begon te ontbijten,me-
diteerde regelmatig en inhetnajaar van
2008 liep ikmijn eerstemarathon.’

‘Ondertussenbleef ikwerken inhet
metaalhandelsbedrijf.Wehebbeneen
mooie ondernemingopgebouwdendie
wilde ikniet zomaar inde steek laten.
Wel ben ikop zoekgegaannaar eenop-
volger. Toendie in 2011was gevonden,
heb ik afscheid genomenals directeur,
maarbleef ik als eigenaar verbonden.’

‘Dankzijmijnnieuwe levensstijl was
ik veel gelukkiger gewordenen ikdacht
dat ookanderenbaat kondenhebben
bijmijn inzichten. Ikbengeenmanvan
deaardstralen, kosmischepatronenof
reflexzones, dus voor ikdeboer opging,
wilde ik eerst eendegelijkemedische
onderbouwing. Toendoormij geraad-
pleegdemedicimijn ideeën steunden,
ben ik inNaardenmijnnieuwebedrijf
Mind&Healthbegonnen.Datwashet
begin vaneenmoeilijke tijd, de reserves
die ik inde loop vande jarenhadopge-
bouwd, verdwenenals sneeuwvoorde
zon.Niet datmijn tweede vrouwhecht
aanmaterie,maarwelwerd zij af en toe
behoorlijk zenuwachtig als debankreke-
ningweerbijna leegwas.’

‘Waarschijnlijkwasmijnbedrijfsmo-
del verkeerd. Ik richttemij opde toppers

Peter Kuijper (50)
directeur vitaliteit

instituut
Mind&Health

Kantelpunt

‘Kantelpunt’ is een rubriek
waarin mensen vertellen over
een belangrijk moment in
hun leven en loopbaan.
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‘Mijn feestenwaren legendarisch.Op
mijn40ste verjaardag speelde eenaan-
tal bands, liepenmannen ronddie oes-
ters uitdeeldenengaven sigarenrollers
demonstraties.Groot, groter, grootst,
wasmijndevies. Bier enwijn stroom-
den inovervloed, dedansvloerwasbom-
vol en iedereenhadde tijd van zijn leven.
Ook ik genootmet volle teugen. Ikhad
welwatmet knalfeesten, snelle auto’s,
mooiehuizenendure vakanties.’

‘Namijn studie technischebedrijfs-
kunde inEnschedebegon ik in1990 als
vertegenwoordiger bij eenmetaalhan-
delsbedrijf indeomgeving vanAmers-
foort. Vande eigenaar kreeg ik echter on-
voldoende ruimteommij te ontplooien.
Zelfs als hij op reiswas, en vrijwel onbe-
reikbaar,wildehij tot indetail betrokken
wordenbij alle onderhandelingen.Na
twee jaar heb ikde sleutel vanmijnBMW
ingeleverd enheb ikhemgeadviseerd
een cursusdelegeren te gaan volgen.’

‘Maardemetaalsector vond ik fantas-

tisch.De enekeer zat ikmetmannendie
normaal achter dedraaibank stonden
omtafel, danweermetde eenof andere
directeur. Ik genoot vandediversiteit.
Met behulp vaneenondernemeruit
hetDuitseBremenben ik toen zelf een
bedrijf begonnen. Ikmoest snoeihard
werken,maarhet resultaatwas er ook
naar.Wedraaiden in sommige jaren een
omzet vanbijna €40mln;materieel ont-
brakhetmij aanniets.’

‘Toch voelde ikop4augustus2004op-
eensde leegheid vanmijn vollebestaan.
Zoals gewoonlijk gingdewekker omvijf
uur indeochtendenstond ikmijzelf een
kwartier later te scheren voorde spiegel.
Mijnhoofdwas zwaar, ikwasuitgeput
en voeldemij futloos.Hoe langhoud ik
dit nog vol?, vroeg ikmij af. Ikwas vrijwel
nooit thuis enmijn relatiewas al eerder
opdeklippengelopen.Debuitenwereld
dacht altijddat ikdoorhet levenfladder-
de,maardaarbleekgeen sprake van.’

‘Veelmensen lopen in eendergelijk
geval tegeneenmuur, halenpillenbij
dehuisarts of gaannaar een therapeut.
Maardie optieswaren voormij niet aan-
trekkelijk. Ikwilde zelf uitvindenwat
er aandehandwas;misschien speelde
mijnoude verlangen chirurg teworden
mij parten. In eerste instantie ben ik
boekengaan lezenover dewerking van
hetmenselijk brein.’

‘Vanhet eenkwamhet ander. Slaap,
voeding, beweging, sociale contacten,
meditatie; alle aspecten vanhetmense-

inhetbedrijfsleven,maar alsdienadrie
consulten zeiden tochgeenzin teheb-
ben inonsprogramma,haddenwij voor
niets gewerkt. Tegenwoordig richtenwij
onsniet alleenopdedirecteuren,maar
schrijvenwij debedrijvenaan.Die aan-
pak is aanmerkelijk efficiënter en in2015
boektenwij onze eerstewinst.Wijwer-
ken vooral voor familiebedrijvenenadvo-
catenkantoren.Binnenkortbeginnenwij
eenprogrammabij verzekeraarLegal &
General enPeugeotMidden-Nederland.’

‘Ook tegenwoordigwerk ikmij nog
een slag inde rondte,maar ik voelme
nooitmeer futloos. Ikdoewat ikwil en
hebgeenuitspattingenmeernodig om
mijn leven zin te geven.Mijnomgeving
moet somsnogwennenaanmijnnieuwe
levensstijl. Toen ikonlangsmijn 50ste
verjaardagniet vierde, kreeg iknog regel-
matig teleurgestelde commentaren van
mensendie zichweer opeen spetterend
feest hadden verheugd.’

❛❛‘Op4augustus2004
voelde ikopeensde
leegheidvanmijn
vollebestaan’
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