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Geluk is deels
aangeboren, maar vooral ook een kwestie van
de juiste maatregelen
nemen. Als je maar
weet welke.
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VEEL VAN DE
LEZERESSEN VINDEN HET
VOOR EEN GELUKKIGE
VRIENDSCHAP NIET NODIG
OM ELKAAR IN HET
ECHT TE ZIEN. ZE NEMEN
GENOEGEN MET APPEN BELCONTACT, ALDUS

Wie ongelukkig is, moet gewoon zorgen dat
ze een stel kinderen krijgt, een geweldige
man die ook nog eens waanzinnig is in bed,
veel geld verdient en gezond blijft. Dan
komt het vanzelf wel goed. Happy! Happy!
Happy! Happy! Net als in de hit van Pharell
Williams. Toch? “Nou, nee”, zegt Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing – oftewel ‘geluksprofessor’ – aan de VU in Amsterdam. “Zo gemakkelijk gaat dat niet. Er zijn
onderzoekers die denken aan te tonen dat

we gelukkig worden van kinderen en geld,
maar dat geldt niet voor iedereen. Geluk is
voor elk mens iets anders.”
Meike Bartels onderzoekt hoe biologische,
psychologische, sociologische en genetische aspecten de mate van geluk bepalen.
Geluk is volgens haar een combinatie van
je goed voelen en goed functioneren. “Het
gaat erom dat je op zoek gaat naar wat jou
gelukkig maakt. Dat is voor iedereen iets
anders. De ene mens is alleen gelukkig met
een hoog inkomen, terwijl er ook mensen
zijn die juist met zo min mogelijk bezit willen leven.”
Dat is goed nieuws, want dat betekent dus

Nederland staat na
Denemarken,
Noorwegen en Finland
op de vierde plaats van
de meest gelukkige landen. Volgens wereldwijd
onderzoek van Unicef is
het hier het fijnst om op
te groeien.
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50%

dat geluk maakbaar is! Als je maar zoekt en
vindt wat jou gelukkig maakt. Toch? “Maakbaar vind ik een heel gevaarlijk woord”, zegt
Meike. “Sommige mensen krijgen te maken
met calamiteiten. Negatieve levensgebeurtenissen die een enorme impact hebben en
waar zij niet voor hebben gekozen. Het gaat
er dan vervolgens wel weer om hoe je ermee
omgaat. Of je iemand bent die zoekt naar
wat je kan helpen en je een geluksgevoel
kan geven, of niet.”

Erfelijk
Geluksgevoel heeft dus onder meer te maken met persoonlijkheid, levenswijze, het
stellen van de juiste doelen en veerkracht.
Allemaal zaken die sterk met erfelijke aanleg te maken hebben. Is het vermogen om
gelukkig te zijn dan ook erfelijk bepaald? Of
de ene mens gelukkiger is dan de andere,
heeft voor het grootste gedeelte (zestig procent) te maken met de omgeving. Dus alles
wat je van buitenaf nodig hebt om je gelukkig te voelen. Zoals een mooi huis, goede
vrienden of een gezin. De overige veertig
procent is aangeboren. Niet dat je als een
soort Guus Geluk ter wereld bent gekomen
die altijd maar mazzel heeft, maar of je aanleg hebt om je gelukkig te voelen. Blijf je bij
tegenslag in de put zitten, of ga je een eind
wandelen omdat het je opvrolijkt? Die keuze
heeft alles te maken met of je het karakter
hebt meegekregen om te zoeken naar wat je
gelukkig maakt.
▼

Het gaat erom dat je
op zoek gaat naar wat
jou gelukkig maakt.
Dat is voor iedereen
iets anders

40%
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Christa van Noordenburg (41) verloor
haar bedrijf, haar huwelijk liep stuk
en twee dierbaren overleden.
Ze koos ervoor niet in te storten,
maar nieuw geluk te zoeken.
“2015 was een ongelooflijk rampjaar. Ik had
net mijn succesvolle modelabel verkocht. De
samenwerking met mijn compagnon liep niet
lekker meer en bovendien stond mijn – inmiddels ex – man er niet meer achter dat ik met
het bedrijf doorging. Ik werkte vaak zestig
uur per week. Ik draaide met mijn kledingontwerpen voor vrouwen en kinderen een
mooie omzet, maar het succes maakte niet
gelukkig. Ik miste mijn dochter en mijn man.
Ik zat nog bij te komen van de verkoop en
hoe het nu verder moest met mijn leven, toen
mijn man vertelde dat hij bij me wegging. Ik
hield me sterk voor onze dochter, maar van

GRATIS GELUK

56%

zegt wel
eens te
shoppen om
zich minder
ongelukkig
te voelen

“Na zo veel ellende
wilde ik mijn geluk in
eigen hand nemen”
binnen ging ik stuk. Ik had mijn bedrijf, mijn
kindje, voor hem opgegeven en nu liet hij
me zitten! Later bleek dat hij een ander had.
Wéér een klap. Kort na zijn vertrek overleden
mijn schoonvader en mijn moeder. Hoe diep
ik ook zat, toch trad mijn overlevingsmechanisme in werking. Ik ging hardlopen, veel
en vaak. Soms liep ik te huilen, maar mijn
hardloopmaatjes trokken me er doorheen.
Ik had een heel lieve vriendin die elke dag
checkte hoe het met me ging, familie die me
steunde en vrienden die me op sleeptouw
namen. Ook al had ik geen zin, ik ging toch.
Na zo veel ellende wilde ik mijn leven, mijn
geluk weer in eigen hand nemen. Niet verteerd door verdriet op de bank blijven zitten.
Ik ben weer helemaal van onderaf aan gestart
met een nieuw label. Deal-75 heet het. Van:
deal with it. Als je aan de grond zit, moet je
daarmee zien om te gaan en je pad zien te
vinden. Dat pad loop ik tegenwoordig samen
met een nieuwe liefde die in me gelooft en
trots op me is. Dat helpt me om trots te zijn
op mezelf. Het is me gelukt om weer gelukkig
te worden, ik heb een nieuwe start gemaakt.”
deal-75.com

Er zijn veel dingen die kunnen
bijdragen aan geluk en helemaal
geen geld kosten:
• Maak oogcontact met mensen die
u tegenkomt, lach en zeg gedag.
• Bekijk souvenirs van een fijne
vakantie.
• Lees een leuk tijdschrift in de
bibliotheek.
• Maak een lijst van de mensen
die waardevol zijn voor uw geluk
en maak een afspraak met ze.
• Zoek iemand op die het moeilijk
heeft.
• Bekijk foto’s van mooie momenten.
• Knuffel uw dierbaren.
• Stel u bij een alledaags moment
voor dat dit de laatste keer zou
zijn dat u dit mag beleven.
• Geluk hoeft niet altijd iets bijzonders
te omvatten. Realiseren dat u
zich best stabiel en fijn voelt, is
óók geluk.

Ontspullen
Net zakken vol afdankertjes naar de kringloop gebracht en toch staat het
huis nog vol. We stikken van de spullen. Of beter: we stikken erin, aldus
de Amerikaanse schrijver en trendvoorspeller James Wallman in zijn boek
Stuffication. Volgens hem is overconsumptie een ziekte, net zo ernstig als
obesitas. Het is slecht voor het milieu, maakt ongelukkig, depressief en
angstig. In zijn boek schrijft hij dat psychologen met hormoonmetingen
aantoonden dat rommel stress veroorzaakt en andersom. Spullen moet je
gebruiken, opruimen, schoonmaken en onderhouden. Dat kost allemaal
tijd en energie. Wellmans advies is om alles wat in huis niet wordt gebruikt, rigoureus weg te gooien. Ontspullen, dus. Zodat er ruimte in het
hoofd en in de agenda komt voor dingen die blij en gelukkig maken.

60%
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LICHAMELIJK CONTACT ERG
BELANGRIJK OM ZICH
GELUKKIG TE VOELEN
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Kinderen
Bartels is niet de enige wetenschapper die
zich richt op geluk. Het is een populair
onderwerp. Zo zijn er talloze onderzoeken
naar geluk die aanwijzingen geven welk pad
je moet volgen om ultiem geluk te vinden.
Zoals een duurzame relatie, kinderen (al
zeggen andere wetenschappers weer dat
mensen zonder kinderen toch echt gelukkiger zijn) en veel vrienden hebben, bovengemiddeld veel verdienen, niet roken, knap
zijn van binnen en van buiten en een religie
aanhangen. En áls je dan gelukkig bent, leef
je langer en ben je gezonder. Meike Bartels
is kritisch over dit soort onderzoeken: “De
uitkomsten hiervan zijn allemaal gemiddelden. Voor een grote groep mensen geldt dit
misschien, maar voor anderen niet. Neem
het onderzoek dat het krijgen van kinderen
gelukkig zou maken. Als je áltijd al moeder
hebt willen worden en het allemaal van een
leien dakje gaat, zal het vast zo zijn. Maar als
de baby maar niet wil stoppen met huilen
en je man ook nog eens bij je weggaat, gaat
deze veronderstelling helemaal niet op.”
Alleen op de wereld
Wat voor de één geldt, geldt voor de ander
dus niet. Maar zijn er dan echt geen ingrediënten voor een gelukkig leven die voor
iedereen gelden? Toch wel. Bartels: “Mensen
houden allemaal op een bepaalde manier
van sociale interactie. De één meer dan de
ander, maar niemand houdt van het ge-
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VAN DE LEZERESSEN WORDT
HET GELUKKIGST VAN
CHOCOLADE EN 41% PROCENT
WORDT HET GELUKKIGST VAN
EEN WARM BED
voel alleen op de wereld te zijn. Introverte
mensen hebben genoeg aan twee vrienden,
terwijl anderen pas gelukkig zijn als ze een
vriendenkring hebben die uit dertig, veertig
of misschien wel honderd mensen bestaat.
Gewaardeerd worden om wie je bent en wat
je doet, draagt ook bij aan geluksgevoel.

Of iemand aanleg
heeft om zich gelukkig
te voelen is deels
erfelijk bepaald
Daar heb je die vrienden dan weer voor.
Geld is ook belangrijk. Niet per se in grote
hoeveelheden, maar genoeg om van te
leven. Hoeveel dat is, verschilt per land,
cultuur, per regio en natuurlijk per persoon.” Zelf wordt Meike Bartels (“Ik geef mijn
leven het gelukscijfer 8”) onder meer gelukkig
van hardlopen, haar gezin en werk. “Ik heb
vier kinderen tussen de vier en tien jaar en
werk fulltime. Ik houd ervan om veel ballen
tegelijkertijd hoog te houden. Anderen
hebben daar stress van, mij maakt het
gelukkig. Er zijn vast mensen die vinden
dat ik mijn kinderen verwaarloos en te
weinig vrijwilligerswerk op school doe,
maar ieder zijn eigen keuzes. Dat vraagt
geluk óók, gaan staan voor wat voor jou
belangrijk is en je niet al te veel aantrekken
van wat anderen vinden.”

51%

DICTATUUR
VAN HET GELUK

Mensen zijn geen robots die geprogrammeerd kunnen worden
om gelukkig te zijn. Rotbuien, een
potje janken, boosheid en verdriet
horen ook bij het leven. Psycholoog Jefrrey Wijnberg schrijft in
zijn boek Dictatuur van het geluk:
“Vrijwel iedereen gaat ervan uit
dat je hoort te streven naar maximalisering van geluk. Verdrietig
verlies moet verwerkt worden,
verlegenheid moet bestreden met
een assertiviteitstraining. Alle ongeluk moet weg-getherapeutiseerd worden. Misschien moeten
we eens gaan accepteren dat het
leven nooit ideaal is en dat het dat
ook niet hoeft te zijn.”

RUIM DE HELFT VAN DE
ONDERVRAAGDE VROUWEN ZEGT
DAT FINANCIËLE ZORGEN GELUK
NIET IN DE WEG STAAT
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64%
van de
vrouwen wordt
gelukkig van
vakantie

Manieren om
gelukkig te worden
“Er is een aantal technieken die
geluk bevorderen”, besluit geluksprofessor Meike Bartels.
“Deze drie zijn het meest getest
door de wetenschap. Vind uit of
ze voor je werken. Zo niet, ga
dan op zoek naar iets anders.”

Tel je zegeningen
“Schrijf elke dag op wat er
goed ging, of laat er ’s avonds je
gedachten over gaan. Dit werkt
alleen voor mensen die dit
kunnen. Voor wie alleen maar
kan denken aan wat er misging,
heeft het geen zin.”

Onbaatzuchtige vriendelijkheid
“We leven in een vrij individualistische maatschappij, maar ook
hier geldt dat omkijken naar een
ander over het algemeen het geluksgevoel verhoogt. Doe daarom eens iets voor een ander. Een
kop koffie kopen voor degene in
de rij achter je bijvoorbeeld. Of
help iemand die met armen vol
boodschappen wil oversteken.”

Toon dankbaarheid
“Schrijf dankbaarheidsbrieven
waarin je verwoordt waar je
allemaal dankbaar voor bent.
Dat kan een handgeschreven
brief zijn, maar het mag ook in
gedachten. Je kunt zo’n brief
aan jezelf schrijven, maar ook
aan een ander. Stilstaan bij wat
er aan moois in je leven is,
kan heel gelukkig maken.”

DE LEZERESSEN VOELEN
ZICH HET GELUKKIGST ALS
ZE NAAR HUN KINDEREN
KIJKEN. TIJD MET HUN
PARTNER DOORBRENGEN
KOMT OP PLEK 2 EN
TIJD DOORBRENGEN MET
VRIENDINNEN OP 3

ENQUÊTE

Janneke Dijkhuis (32) gaf haar huis
en baan op om te gaan reizen en zo
ultiem geluk te vinden.
“Ik had alles wat ik wilde. Een droombaan
waarin ik vakantiereizen bedacht die ik aan
reisagenten verkocht en een typisch expatleven: een huis in Indonesië met een zwembad, iemand die dat allemaal schoonmaakte
en iemand die voor me kookte, ik had voldoende geld en altijd mooi weer. En toch was
ik ongelukkig. Mijn supermooie leventje was
maar buitenkant, terwijl ik mijn hart wilde
volgen en ontdekken waar ik gelukkig van
werd. Ik gaf mijn baan en huis op en vertrok
voor een half jaar aan boord van een zeilboot.
Nee, ik had nog nooit gezeild. Sterker nog,
op een veerboot werd ik al zeeziek, maar
toch meldde ik me aan als bemanningslid.
Toen we na elf dagen op zee, begeleid door
dolfijnen die naast onze boot zwommen, voor

“Mijn supermooie leventje
was maar buitenkant”
het eerst weer land zagen, voelde ik me intens gelukkig. Het gevoel van vrijheid past zó
goed bij mij. Ik had gevonden wat ik nodig
heb om gelukkig te zijn. Een fantastisch inzicht. Ik heb daarom besloten om voorlopig
als een nomade te leven. Als ik wil, kan ik m’n
boeltje zo oppakken. In juli logeerde ik bijvoorbeeld bij een vriendin in Engeland. Toen
zij weer moest gaan werken, pakte ik mijn
spullen, ging naar het vliegveld en boekte de
eerste de beste reis naar een warme bestemming. Het werd Mallorca, waar ik sindsdien
zit. Mijn plan is om binnenkort op een zeilboot
naar de Canarische eilanden te springen en
waarschijnlijk vertrek ik eind januari om de
Atlantische Oceaan over te zeilen. Werken
doe ik online, zodat ik voldoende geld heb
om van te leven. De kans om overal bijzondere mensen te ontmoeten, te leven waar de
zon schijnt en te kunnen zeilen, is alles wat ik
nodig heb.”
jannekedijkhuis.com
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Leef nú
“Probeer onder ogen te zien welke zaken uit het
verleden nog in de weg zitten. Wees niet te streng voor
jezelf en richt je op de lessen die je eruit kunt trekken.
Leef in het nu, geniet van de mooie dingen van vandaag
maar investeer ook in de toekomst. Besef dat je eigen
geluksgevoel tot op zekere hoogte te beïnvloeden is.”
Geluksexpert Patrick van Hees in zijn boek over
geluk: Geluk is D.O.M. (Doelen, Oplaadpunten, Mensen), € 10,-.

MINDFULNESS

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness onder meer positieve
resultaten geeft bij mensen met
chronische pijn, hartklachten,
depressie, angst- en slaapproblemen. Ook bij mensen
zonder klachten stijgt de kwaliteit van leven aanzienlijk. Door
mindfulness kun je namelijk
piekergedachten onderbreken,
het sneller signaleren als je iets
dwarszit, beter leren omgaan
met tegenslagen en meer ontspannen zijn. Allemaal goede
stappen in de richting van geluk.
Drie eenvoudige
mindfulness-oefeningen:
• Doe alles met aandacht. Let
bijvoorbeeld eens heel goed
op terwijl u iets eet. Niet alleen
op de smaak, maar ook op de
kleur, samenstelling en geur.

• Schrap het gevoel dat u altijd
iets nuttigs moet doen en doe
soms even helemaal niets.
Denk dan ondertussen niet
aan wat er allemaal nog moet,
maar blijf in het moment. Als
dat niet goed lukt, focus dan
op de ademhaling. Tel elke
ademhaling dat u niet met iets
anders bezig bent. Als er toch
een gedachte binnenschiet,
begint u weer opnieuw.
• Bent u ook iemand die alles
altijd snel, snel, snel doet?
Ga eens een tandje lager en
ervaar waar u mee bezig bent.
Dat ontspant! Of het nu koffie
zetten, naar de stad fietsen of
tandenpoetsen is, doe het wat
langzamer en met aandacht.

71%
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Liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie
Een diep gevoel van geluk en liefde voor jezelf en je
omgeving is het doel van loving kindness meditatie.
De Amerikaanse psycholoog Barbara Fredrickson
deed onderzoek naar de effecten van deze meditatievorm. Zij ontdekte dat mensen die de loving kindnesstraining volgen, meer positieve emoties ervaren.
De mensen uit haar onderzoeksgroep vertoonden bijvoorbeeld meer zelfacceptatie, ontwikkelden meer positieve relaties met anderen én hun lichamelijke gezondheid verbeterde.

Loving kindness-oefening

Geluksdag

De World Health Organisation
ziet het promoten van
welbevinden en geluk als
één van de doelen voor een
goed gezondheidsbeleid.
De Verenigde Naties riepen
20 maart uit tot jaarlijkse
Internationale Dag van Geluk.
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Ga op een rustige plek zitten, sluit de ogen en denk aan
iemand van wie u houdt. Roep zijn of haar gezicht op in
gedachten en vraag u af waarom u dit mens zo graag
mag. Zeg vervolgens bij elke ademhaling één van de
onderstaande zinnen:

Ik wens dat… zich fijn voelt.
Ik wens dat… zich gelukkig voelt.
Ik wens dat… zich gezond voelt.
Bedenk hoe de ander zich zal voelen als deze wensen
uit zouden komen. Dat geeft een heel fijn gevoel dat altijd op te roepen is, waar u ook bent. Natuurlijk kunt u
ook uzelf als hoofdpersoon van deze meditatie kiezen.

ENQUÊTE

Het verdriet was groot toen bleek
dat Marleen Bekker (39) en haar
man geen kinderen konden krijgen.
Ze besloot een eind te maken aan
haar pijn en te kiezen voor geluk.
“De ogen van mijn man en míjn krullen.
Een klein, warm lijfje tegen me aan, twee
handjes in mijn nek. Ik wilde het zó graag,
een kind. Maar het is er niet van gekomen.
Na een jaar proberen gingen we naar de
huisarts. ‘Gewoon loslaten’, zei hij. ‘Dan komt
het vanzelf.’ Dat gebeurde niet. De volgende
stap was ivf. De hormonen die ik mezelf
moest inspuiten lagen al in de koelkast, toen
een vriendin zei dat we er volgens haar niet
aan moesten beginnen. Zij zag dat het zo’n
druk legde op onze relatie, dat ze bang was
dat we het samen niet zouden redden. In eerste instantie was ik woedend. Hoe durfde ze!

“Ik hing mijn geluk
op aan het krijgen van
een kind”
Maar ze had gelijk. Mijn man kon het makkelijker accepteren dat we met z’n tweeën zouden blijven, maar ik hing mijn geluk op aan
het krijgen van een kind. Alleen als moeder
was ik echt vrouw, telde ik mee en had mijn
leven zin. Dacht ik. In mijn verbeten kinderwens raakte ik elke keer de verbinding kwijt
met mezelf en mijn man. De sterke emoties
zaten in de weg. We kwamen hierover pas
weer in gesprek met elkaar in relatietherapie.
Mijn man vertelde dat hij het leven met mij
alleen mooi genoeg vond en ik kon mijn pijn
laten zien. Ik had de neiging om die alleen te
dragen, maar deelde het steeds meer met
hem, mijn familie en vrienden. Hun armen
om me heen troostten me en verdunden het
verdriet. Mindfulness hielp me om de pijn te
dragen. Zo ontdekte ik dat ik de onvoorwaardelijke liefde die ik dacht alleen bij een kind
te kunnen vinden, allang had. In mijn relatie
en in het contact met mijn vrienden, familie,
dieren en de natuur. Dat is het met geluk, je
hebt de neiging om het elders te zoeken.
Dat is helemaal niet nodig. Het is er al.”
marleenbekker.com
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HEEFT WEL EENS IEMAND
ONGELUKKIG GEMAAKT

De gelukswijzer

Op gelukswijzer.nl
zijn tips voor een
gelukkig leven te
vinden. Hier kunt
u een geluksscore
bijhouden en
uzelf vergelijken
met anderen.
De site maakt
onderdeel uit van
een onderzoek
naar geluk.

MEER LEZEN
OVER GELUK?

Geluk, Leon Bormans, Uitgeverij Lannoo.
Honderd experts op het gebied van geluk
delen hun kennis over dit onderwerp.
De maakbaarheid van het geluk, Sonja
Lyubomirsky, Uitgeverij Archipel.
Een wetenschappelijke benadering van
een gelukkig leven.
Gelukkig zijn kun je leren, Martin E.P.
Seligman, Uitgeverij Spectrum.
Hoe kun je sterke punten, talenten en
mogelijkheden ontwikkelen om zo
gelukkiger te worden?
De kwestie van geluk, René Diekstra,
Uitgeverij Karakter Uitgevers B.V.
Over geluk op het gebied van werk, relaties,
gezondheid, vrijetijd en zingeving.
Geluk in zaken, Peter ten Hoopen,
Uitgeverij Business Contact.
Over hoe je gelukkig wordt en bent in je werk.
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ZEGT DAT JE GELUK ZELF
IN DE HAND HEBT: ‘HET
LEVEN IS EEN FEESTJE,
MAAR JE MOET ZELF DE
SLINGERS OPHANGEN’
47- 55

