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Inleiding

Veel geluk. Dat wil iedereen wel. En je wenst het een ander
ook graag toe. Dat doe je omdat het nog maar afwachten
is of dat geluk wel komt. Maar je kunt het geluk wel uitno-
digen. Dat is niet verkeerd. Want wie bewust streeft naar
geluk, blijkt gelukkiger dan wie dat niet doet. Alle reden
dus om je op je geluk te bezinnen. 

Er is veel over geluk nagedacht en het barst ook van de
goede tips om gelukkig te worden. Toch blijft geluk vaak
ongrijpbaar. Tenminste als je niet meedoet aan de hosan-
naverhalen van hen die het licht hebben gezien. Voor de
meesten van ons blijft het worstelen. En juist voor de ploe-
teraars onder ons is dit boek bedoeld.

Al kan geluk je plotseling overvallen, het is niet iets dat
van buiten komt. Geluk is verbonden met je geschiedenis,
het leven dat je leidt, je familie, je vrienden en de projecten
waar je mee bezig bent. Wil je meer geluk ervaren dan
moet je erachter komen waar de energie zit in je leven en
hoe je die kunt ontwikkelen en gebruiken.

Geluk kun je omschrijven als de ervaring van vrij stromen-
de energie. Energie die in zijn bedding blijft, niet wordt
geblokkeerd, en waarvan een bezielende kracht uitgaat.
Geluk doet zich voor als je voelt dat je bestaat en daar ple-
zier aan beleeft, als je open staat voor wat er om je heen
gebeurt en de schoonheid van je omgeving ervaart, als je
opgaat in een activiteit, als je je werk goed doet, of als je
een zielsverwant ontmoet. 
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Of het nu gaat om geluk in de liefde, bevlogenheid in het
werk, of plezier in de vrije tijd, telkens draait het om ener-
gie. Waar liggen je eigen behoeften en talenten? Waar die
van anderen? Hoe ontwikkel je die krachten en zorg je
ervoor dat ze goed samengaan? 

In dit boek laten we zien hoe je greep kunt krijgen op
geluk. Daarvoor onderzoeken we eerst wat er zoal onder
geluk wordt verstaan en hoe de opvatting van geluk als
energie daarin past. Vervolgens plaatsen we de verschil-
lende elementen van geluk in een model dat je kunt opvat-
ten als een navigatiesysteem voor het geluk. In de handlei-
ding voor geluk aan het eind van het boek staan de tips die
je kunnen helpen de weg naar het geluk in te slaan.

De tussenliggende hoofdstukken over liefde, werk, ambitie
en afkicken gaan over mensen bij wie de energie is
geblokkeerd. Wat zij ervaren is soms maar een kleine uit-
vergroting van wat we allemaal meemaken: tegenslag, een
gevoel tekort te schieten, angst, verdriet en woede. Ze kre-
gen weer plezier in hun leven door nieuwe mogelijkheden
voor geluk te ontdekken. Een van de hulpmiddelen die
daarvoor werd gebruikt staat beschreven in het voorlaatste
hoofdstuk over nieuwe vormen van energietherapie.

De verhalen vloeien voort uit de psychotherapiepraktijk
van een van ons en zijn in de ik-vorm geschreven. In alle
verhalen zijn namen, functies en omstandigheden veran-
derd om herkenbaarheid te voorkomen. De problemen,
daarentegen, zijn levensecht. 

Veel geluk!
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1. WAT IS GELUK?

Iedere tijd maakt zijn eigen selectie van bestaande ideeën
over geluk en voegt daar weer iets aan toe. Als je kijkt naar
de heersende opvattingen over geluk, dan valt op dat ze
berusten op inzichten van klassieke filosofen, boeddhisten
en moderne neurowetenschappers. Wij zullen hier een
korte rondgang langs maken, en bekijken welke elemen-
ten bruikbaar zijn voor onze tijd en in welk perspectief je ze
het best kunt zien om er zoveel mogelijk profijt van te trek-
ken.

Grieken en Romeinen
De oude Grieken en Romeinen vonden geluk een belang-
rijk onderwerp om over na te denken. Iedereen wil immers
gelukkig worden. Dan loont het de moeite om uit te zoeken
hoe je dat voor elkaar krijgt. Gelukkig zijn, zo redeneerden
ze, betekent een goed leven leiden. Leven zoals het leven
bedoeld is. Natuurlijk was niet iedereen het erover eens
wat de bedoeling van het leven was. Waar ze het wel over
eens waren, was dat het goede leven te maken had met de
manier waarop je met je verlangens omgaat. 

Als je het geluk nastreeft, zegt Plato (428 – 348 v.C.) moet je
niet vragen wat het geluk inhoudt, maar eerst onderzoeken
hoe het zit met het verlangen naar geluk. Dat verlangen is
iets dat we allemaal kennen, en waarvan we allemaal weten
wat het is. Plato noemt dat verlangen de psyche: het streven
van het onvolmaakte naar het volmaakte. Over de werking
van de psyche zegt hij het volgende. 

9
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‘De psyche is wat zijn eigenschappen betreft te vergelijken
met de combinatie van een span gevleugelde paarden en
een wagenmenner. Bij een god zijn wagenmenner en paar-
den alle drie voortreffelijk en van voortreffelijke afkomst,
bij anderen heeft een vermenging plaats gevonden. Bij ons
zijn het om te beginnen twee verschillende paarden die de
bestuurder ment en verder heeft hij het probleem dat een
daarvan voortreffelijk is en van edel ras, maar het ander
het tegenovergestelde. Het kan dus niet anders of het
mennen is in ons geval lastig en moeilijk.’ (Phaedrus 246a
en b, vertaling Gerard Koolschijn.)

We verlangen dus wel naar geluk, maar tegelijkertijd keren
we ons ervan af. Dat maakt het zo lastig. Willen we in de
buurt van het geluk komen, dan zullen we een goede
wagenmenner moeten zijn. Wij zouden zeggen: je moet
een goede manager van je psyche worden. Je moet leren
met je verlangens om te gaan. 

Ook volgens Aristoteles (384 – 322 v.C.) is geluk dat waar
het om draait in het leven. ‘Geluk is dus duidelijk iets vol-
komens dat op zichzelf volstaat: het is het doel van ons
handelen,’ zegt hij. Je bent gelukkig als je psyche naar
beste kunnen functioneert. Dat betekent dat je je verstand,
je zintuigen en je vermogen om te voelen zo goed mogelijk
moet gebruiken. En dat je pijn en genot ervaart wanneer
dat gepast is. 

Zowel Plato als Aristoteles richten zich op onze energie-
huishouding als ze over geluk spreken. Plato zegt dat de
kracht die je gebruikt om uit je gebrek te komen altijd ook
een tegenkracht in het werk stelt. Die tegenkracht ervaren
we als stress. Probeer de positieve kracht een duidelijke

10
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richting te geven en de tegenkracht te beteugelen. Aristo-
teles legt de nadruk op het vermogen om telkens de juiste
keuzes te maken. Dat krijg je alleen voor elkaar als je jezelf
goede gewoontes aanleert en met slechte gewoontes
breekt. 

Andere denkers concentreren zich op de begrippen lust en
onlust. De epicuristen zegen dat je je lust moet maximali-
seren door je behoeften te bevredigen. Voer een bewuste
‘lustpolitiek’ en schep orde in je leven waardoor je angst,
pijn en ongeluk op een afstand houdt. Jaag alleen die
behoeften na waarvan de bevrediging in je eigen macht
ligt. Je moet ervoor waken dat de bevrediging van de
behoefte uiteindelijk niet tot nieuwe gevoelens van onlust
leidt. Dus eet niet zoveel dat je er buikpijn van krijgt en
verlies je niet in seks die je vriendschap vernielt. Besef dat
het soms goed is om onlust te verdragen omdat je er uit-
eindelijk beter van wordt. 

Anders dan de epicuristen denken de stoïcijnen dat geluk
vooral bestaat in de afwezigheid van ongeluk. Hun reme-
die is: beperk je behoeften zoveel mogelijk, dan voel je je
ook niet ongelukkig. Kom los van je hartstochten en emo-
ties, dan kun je ook niet teleurgesteld worden. De stoïcijn
Seneca (5 v.C. – 65 n.C.) vat het Griekse en Romeinse
denken over geluk samen in de volgende uitspraak.

‘Gelukkig is een leven in overeenstemming met zijn eigen
aard, dat ons alleen ten deel kan vallen, wanneer eerst de
geest gezond is, vervolgens krachtig en energiek, dan
uiterst geduldig, aangepast aan de omstandigheden, wel
voor het lichaam zorgend, maar niet bezorgd, ten slotte
met belangstelling voor de overige uiterlijke dingen, die

Wat is geluk?
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het leven verrijken, zonder daarom in verwondering voor
iets daarvan te vervallen.’

Het advies is dus om zowel lichamelijk als geestelijk een
gezond leven te leiden. En verder jezelf te zijn en interesse
te tonen voor wat er om je heen gebeurt, zonder je al te
veel te hechten aan dingen die voorbij gaan. 

Boeddhisme
Een andere bron voor het denken over geluk in onze tijd is
het boeddhisme. Een belangrijk thema van het boeddhis-
me is het nadenken over het ongeluk en het lijden. Je kunt
niet gelukkig worden als je niet begrijpt waar het lijden
vandaan komt. 

De Dalai Lama, wiens opvattingen over geluk zijn beschre-
ven in het boek ‘De kunst van het geluk’, ziet geluk als een
geestestoestand. We kunnen zelf onderzoeken wat wel en
niet tot een gelukkige en positieve geestestoestand leidt,
zegt hij. De belangrijkste ingrediënten voor zo’n positieve
geestestoestand zijn volgens hem vriendelijkheid en
mededogen. Zijn opvattingen over die positieve geestes-
toestand zijn opmerkelijk modern. Zo zegt hij dat we door
onze gedachten te activeren en nieuwe denkwijzen te oefe-
nen, we onze zenuwcellen opnieuw kunnen vormen en de
werking van onze hersenen kunnen veranderen. 

Een van de interessante ontwikkelingen in het denken
over geluk is de samenwerking tussen de Dalai Lama en
wetenschappers die zich bezighouden met neurobiologie. 

Neurobiologie
Neurobiologie heeft het huidige denken over geluk enorm

Veel geluk!
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gestimuleerd. Onderzoek heeft aangetoond dat positieve
emoties voor lichamelijk welzijn zorgen en ons leven ver-
lengen. Negatieve emoties kunnen ons lichaam slopen. 

Voor de positieve emoties kun je fysieke signalen als
antenne gebruiken. Door het razendsnel verwerken van
informatie, weet je vaak al wat belangrijk voor je is, zelfs
voordat je je dat bewust bent. Onze hersenen onderzoeken
snel of bepaalde keuzes passen in ons levensverhaal en
geven dan het signaal af: dit past, of dit past niet. Damasio
noemt dit het somatisch stempel. Dat is een soort licha-
melijke intuïtie. Je kunt dat hebben als je een kamer bin-
nenkomt en onmiddellijk voelt wat voor een sfeer er hangt.
Je kunt het ook voelen als je bij iemand een zekere ver-
wantschap ervaart, zonder dat je weet waar dat mee te
maken heeft. Of je gaat ergens solliciteren en voelt met-
een, dit is het, of dit is het helemaal niet.

Geen wonder dat de Dalai Lama geïnteresseerd is in dit
soort onderzoek en de onderzoekers op hun beurt, geïnte-
resseerd zijn in de boeddhistische inzichten over de relatie
tussen emoties en gezondheid. 

Modern geluk
Twee hedendaagse auteurs die het huidige denken over
geluk sterk beïnvloeden zijn Mihaly Csikzentmihaly en
Martin Seligman. Csikzentmihaly deed onder andere
onderzoek naar flow en creativiteit. Het begrip flow staat
voor de stroom van energie die je voelt als je helemaal in
iets opgaat. Csikzentmihaly heeft niet alleen beschreven
wat flow is, maar ook onderzocht onder welke omstandig-
heden het voorkomt en hoe je de flow-ervaring kunt sti-
muleren. 

Wat is geluk?
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Martin Seligman, die samenwerkt met Csikzentmihaly, is
de grondlegger van de positieve psychologie. Dat is een
stroming in de psychologie die niet uitgaat van het mense-
lijk lijden, maar juist wil onderzoeken wat de voorwaarden
en omstandigheden zijn waarin mensen goed functione-
ren. Opvallend is dat Seligman zich sterk baseert op de
leer van Aristoteles. 

Daarmee sluit de cirkel zich. De Grieken zijn terug in de
vorm van de positieve psychologie en boeddhisten en
wetenschappers reiken elkaar de hand in het onderzoek
naar de fysiologische kant van ons welbevinden. 

Uit deze korte rondgang door de filosofie van het geluk
kun je zeven adviezen voor een gelukkiger leven afleiden
die er allen op gericht zijn de positieve energie die je hebt
te ontwikkelen en te gebruiken. 
1. Word meester over je verlangens (Plato, epicurisme,

stoïcijnen).
2. Leer te kiezen (Aristoteles).
3. Vergroot je vermogen om te genieten (epicurisme).
4. Zorg goed voor jezelf (Seneca).
5. Vergroot je frustratietolerantie (Seneca).
6. Onderzoek je lijden (Boeddhisme).
7. Luister naar je somatisch stempel (Damasio, neurobio-

logie).

Veel geluk!
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2. GELUKSMODEL

In dit hoofdstuk schetsen we een model dat de verschillen-
de vormen van geluk onderscheidt en hun onderlinge
samenhang verduidelijkt. Eerst geven we een overzicht
van het model, daarna beschrijven we de onderdelen uit-
voeriger. In hoofdstuk 8 staan oefeningen die bij dit model
passen.

Kort en langdurend geluk
Het eerste onderscheid dat je kunt maken als je over geluk
spreekt is dat tussen geluksmomenten en een duurzamer
geluk dat je kunt omschrijven als tevredenheid met het
leven. 

Geluksmomenten
Er zijn twee soorten geluksmomenten: spontane en semi-
spontane. Spontane geluksmomenten kunnen je onver-
wacht overkomen, maar je kunt je er ook voor openstellen;
semi-spontane geluksmomenten doen zich voor als je iets
onderneemt waarvan je weet dat het je plezier kan geven,
maar waarvan het nog maar afwachten is of dat plezier
zich ook voordoet. Zowel spontane als semi-spontane
geluksmomenten worden vaak beschreven in termen van
warmte, energie en het wegvallen van barrières. 

Aandacht
Je beleeft meer spontane geluksmomenten als je de din-
gen met aandacht doet. Aandacht betekent je zintuigen
openstellen: proeven, voelen, horen, zien en ruiken; het is

15
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een vorm van alertheid. Wie aandachtig leeft, laat het
leven niet aan zich voorbij gaan, maar probeert er zoveel
mogelijk deel aan te hebben. 

Kiezen
Voor spontane geluksmomenten kun je niet kiezen, voor
semi-spontane wel. Kiezen voor de vorm van plezier die je
op lange termijn voldoening geeft is vaak moeilijk. Volgens
sommigen is het vermogen om goede keuzes te maken de
belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig leven. 

Ongeluk
Geen geluk zonder ongeluk. Maar geluk is meer dan de
afwezigheid van ongeluk. Ongeluk – in de vorm van ver-
driet, pijn, ziekte, en dood – is een negatieve afdruk van
het geluk. Juist door het ongeluk beseffen we vaak waar
het ons aan ontbreekt, en wat werkelijk belangrijk voor ons
is. 

Wat belangrijk is
Zowel voor het geluk op korte als op lange termijn moet je
weten wat belangrijk voor je is. Wat zijn de dingen die je
werkelijk plezier doen? Wat wil je van je leven maken? En
dan: hoe maak je wat je belangrijk vindt ook belangrijk in
je leven? 

Identiteit
Je hebt een gelukkig leven als je het gevoel hebt jezelf te
realiseren. Op welke manier je dat doet hangt af van de
tijd, plaats en de omstandigheden waarin je leeft. Je identi-
teit is geen standbeeld dat onthuld moet worden, maar iets
dat je ontwikkelt door te leven. Je bent wat je wordt. 

Veel geluk!
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Een gelukkig leven
In een gelukkig leven heb je het gevoel dat je je energie
optimaal gebruikt. Er zijn voldoende geluksmomenten, je
komt toe aan de dingen die belangrijk voor je zijn, en je
weet om te gaan met pijn en verdriet. 

Het geluksmodel

17
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Geluksmomenten

Spontaan geluk
Je kunt je plotseling gelukkig voelen, als je de geur van
vers gebakken brood ruikt, de golven op het strand hoort
rollen, met vrienden of familie bent, of zomaar als je door
een saaie straat loopt. Je voelt je warm van binnen, je
hoofd is licht en ruim, en je blik op het leven om je heen
lijkt scherper dan normaal. Zo’n geluksmoment overkomt
je. Het kan om een zinnelijke ervaring gaan, maar ook om
een moment van inzicht, je kunt het in je eentje ervaren,
maar ook met een groep. De dichter J.C. Bloem beschrijft
zo’n moment in het gedicht ‘De Dapperstraat’, waarin hij
niet alleen laat zien dat je zomaar gelukkig kunt zijn in een
heel gewone straat, maar ook duidelijk maakt waar die
spontane ervaring van geluk volgens hem mee te maken
heeft: het plotseling ervaren van de wonderen van het
leven.

De Dapperstraat

Natuur is voor tevredenen of legen 
En dan: wat is natuur nog in dit land? 
een stukje bos, ter grootte van een krant. 
Een heuvel met wat villaatjes ertegen. 

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen. 
De in kaden vastgeklonken waterkant, 
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 
Door zolderramen langs de lucht bewegen. 

18
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Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 
Het leven houdt zijn wonderen verborgen 
Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat. 

Dit heb ik bij mijzelve overdacht, 
Verregend, op een miezerige morgen, 
Domweg gelukkig in de Dapperstraat.

De wiskundige, uitvinder en filosoof Blaise Pascal (1623-
1662) ervoer zo’n geluksmoment nadat hij door een onge-
luk op Pont Neuilly in Parijs met zijn rijtuig bijna in de rivier
de Seine was gevallen. Volgens zijn eigen zeggen duurde
de ervaring anderhalf uur. Hij ervoer een directe band met
God en schreef in een paar steekwoorden op wat hij had
meegemaakt. Hij naaide het papiertje met de tekst in de
zoom van iedere nieuwe jas die hij aanschafte. Zo probeer-
de hij de herinnering aan het geluksmoment levend te hou-
den. ‘Vuur’ staat er boven de tekst. ‘Vreugde, vreugde,
vreugde, tranen van vreugde.’ En even verder: ‘Moge ik
nooit meer van hem [Christus] gescheiden worden.’
Of het meedragen van dat papiertje hem gelukkiger heeft
gemaakt weten we niet. Wel weten we dat Pascal zich er de
rest van zijn korte leven door heeft laten inspireren.

Spontane geluksmomenten kunnen je lang bijblijven en
kunnen je ook helpen op momenten dat je je minder pret-
tig voelt. Je kunt geluksmomenten als het ware ‘veranke-
ren’. Dat wil zeggen dat je het gevoel van zo’n moment en
de gedachte eraan koppelt aan een eenvoudige fysieke
ervaring die je makkelijk kunt oproepen. Denkend aan het
geluksmoment kun je bijvoorbeeld met duim en wijsvinger
van je rechter hand stevig je linker pols beetpakken. Als je
dat een paar keer hebt gedaan, zul je daarna alleen al door

Geluksmomenten
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het vastpakken van je pols het gevoel van het geluksmo-
ment naar boven halen. Dat is makkelijker dan een
gedicht schrijven, of steeds maar weer een papiertje in de
zoom van je jas naaien. 
Al kun je spontane geluksmomenten niet op afroep bestel-
len, je kunt je wel openstellen voor het geluk dat zich iede-
re dag aandient in de vorm van zintuiglijke ervaringen.
Daarvoor hoef je niet naar luxe restaurants. De smaak van
eenvoudige dingen als brood, water en aardappels kunnen
voor aangename sensaties zorgen, zeker naarmate je
meer onderscheidingen in de smaak weet te ervaren. En
wat voor de smaak opgaat, geldt ook voor de andere zin-
tuigen. Hoe meer je je zintuigen verfijnt, hoe meer geluk je
eraan kunt ontlenen. 

Alle technieken die erop zijn gericht om met je aandacht in
het hier en nu te zijn – aandacht voor de ademhaling en je
zintuiglijke ervaringen, vermijden van negatieve gedach-
ten, openstaan voor anderen – helpen om de goede dingen
die je meemaakt ook echt te ervaren. Deze benadering
wordt ook wel met de Engelse term ‘mindfullness’
beschreven en vindt zijn oorsprong in het boeddhisme. 

Semi-spontaan geluk
Semi-spontane geluksmomenten komen veel vaker voor
dan de spontane. We noemen ze semi-spontaan, omdat ze
voortkomen uit activiteiten of omstandigheden waarvan je
weet dat je er vaak plezier aan beleeft, maar waarvan je
maar moet afwachten of dat plezier er ook werkelijk van
komt. Deze vorm van geluk doet zich vooral voor bij sport
en spel, bij een hobby of in je werk: je spant je in, gaat op in
wat je doet, en de inspanning zelf geeft je een groot gevoel
van voldoening. Het is ook de vorm van geluk die je kunt

Veel geluk!

20

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:38  Pagina 20



meemaken in de natuur, bij het ervaren van schoonheid, of
bij bepaalde vormen van zinnelijkheid (seks, eten, drinken).

Het lijkt zo simpel om deze vorm van geluk te ervaren: doe
de dingen die je leuk vindt! Maar dat valt nog niet mee.
Volgens de filosoof Bertrand Russell is het probleem van
de meeste mensen dat ze helemaal niet weten waar ze echt
plezier in hebben. Vaak doen we alleen de dingen waarvan
we denken dat we genieten, of waarvan anderen zeggen
dat ze ervan genieten. Zo kiezen we graag, als de moge-
lijkheid zich voordoet, voor allerlei vormen van luxe en
comfort. Dat geeft lang niet altijd het plezier dat we ervan
verwachten. Je krijgt wel de ontspanning waar je op uit
was, maar de inspanning ontbreekt – en dat is voor het
spontane geluk nu juist zo’n belangrijk ingrediënt. 

Een simpele manier om erachter te komen waar de moge-
lijkheden voor spontaan geluk liggen is door je bewust te
worden van de handelingen en omstandigheden die ener-
gie vreten en dingen die juist energie geven. Inventariseer
energievreters en energiegevers voor je werk, je vrije tijd
en je relaties. Probeer minder tijd te besteden aan energie-
vreters en meer aan energiegevers. 

Bij de meeste mensen hebben geluksmomenten te maken
met vriendschap, familie, vrijheid, natuur – met name het
savannelandschap lijkt mensen gelukkig te maken –, sport
en spel, een plotseling inzicht, en ervaringen van schoon-
heid en zinnelijkheid. Een mooi huis, een grote auto, een
dure tas, luxe vakanties, roem en macht scoren als geluks-
ervaring veel lager. Maar om er werkelijk achter te komen
welke geluksmomenten je het beste kunt nastreven moet
je de juiste keuzes kunnen maken. 

Geluksmomenten
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Kiezen

Weten wat je plezierig vindt, is een ding. Maar weten voor
welk plezier te kiezen opdat je er ook gelukkig van wordt is
heel iets anders. Volgens Aristoteles is het maken van de
juiste keuzes de belangrijkste voorwaarde voor een geluk-
kig leven. 

Om tot een juiste keuze te komen moet je eerst weten
wanneer er überhaupt te kiezen valt. Je kunt niet kiezen
voor mooi weer. Maar je kunt er wel voor kiezen het mooie
weer op te zoeken. Met andere woorden: je kunt alleen kie-
zen voor dingen waar je invloed op hebt. 

Verder betekent kiezen dat je iets in beraad neemt, dat je
erover nadenkt. ‘Het is verbazend in hoeverre zowel geluk
als efficiëntie te vergroten is door een ordelijke geest te
ontwikkelen die op het juiste moment op de juiste manier
over iets denkt in plaats van constant op de verkeerde
manier,’ zegt de filosoof Bertrand Russsell. Mede op zijn
inzichten is het volgende vijf-stappenplan tegen keuze-
stress gebaseerd: 

22

Vijf-stappenplan tegen keuzestress
1. Bij belangrijke keuzes moet je eerst je angsten onder-

zoeken. Vaak weten we wel waarvoor we moeten kiezen,
maar doen we het niet, omdat we bang zijn voor de
gevolgen. Je wilt bijvoorbeeld wel iemand aanspreken,
maar doet dat niet omdat je bang bent afgewezen te
worden. Je wilt wel een grote reis maken, maar bent
bang dat je daarna niet meer aan het werk komt. 
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Hoe kun je verstandig omgaan met je emoties en verlan-
gens bij het maken van belangrijke beslissingen?

Daarover heeft de neurobioloog Antonio Damasio aardige
dingen te zeggen. Hij doet onderzoek naar de rol die herse-
nen spelen bij onze emoties. Hij ontdekte dat mensen niet
in staat zijn om beslissingen te nemen als delen van de
hersenen zijn beschadigd waar de emoties huizen. Als je
geen toegang hebt tot je gevoel, zegt hij, kun je de voors
en tegens van een beslissing afwegen tot je een ons weegt,
maar je komt er niet uit. Uiteindelijk bepaalt het gevoel,
door hem somatisch stempel genoemd, of een keuze
bevredigend is of niet. 

23

2. Sommige van die angsten zijn reëel, en andere niet.
Vaak blaas je je angsten op om maar geen keuze te hoe-
ven maken. Vraag je dus af waarvoor je bang bent als je
voor een moeilijke keuze staat. Hoe serieus moet je die
angst nemen, hoe erg is het als er gebeurt wat je vreest,
en wat kun je doen om die angst te verminderen? Relati-
veer je keuze. 

3. Wat betekent de keuze voor jezelf en anderen? Zijn er
mensen die je schade berokkent met je keuze? Kun je
die schade beperken? 

4. Tob niet te lang. Je kunt niet alle gevolgen van je keuze
voorzien. Als je je keuze hebt gemaakt, heb dan ook het
lef om, als dat nodig is, de mening van anderen te trotse-
ren. 

5. Luister goed naar je gevoel. Uiteindelijk bepaalt je
gevoel of een keuze bevredigend is of niet.

Kiezen
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Een ander belangrijk element van het keuzeproces zijn je
behoeften. Want je begint pas na te denken over een keuze
als je iets verlangt. En hoe bepaal je of een verlangen de
moeite waard is of niet? Of je eraan moet toegeven, of dat
je er juist weerstand aan moet bieden? Het blijft oppassen.
Een sterk gevoel van ja-dit-wil-ik kan ingegeven zijn door
ongeremde begeerte. Je koopt bijvoorbeeld veel te dure
meubels met het excuus: dit is precies wat ik wil, dit kán ik
niet laten staan, dit hoort helemaal bij mij. 

Heb je tegenwoordig nog wel echte behoeftes en verlan-
gens? In deze maatschappij van overvloed hebben we toch
alles al? Of niet? Veel van onze behoeften zijn volgens de
filosoof Epicurus ingebeelde behoeften. Als we ons daar-
door laten leiden zorgen we voor meer onlust dan lust. We
moeten alleen die behoeften najagen waarvan de bevredi-
ging in onze macht ligt. Dat is geen pleidooi om sober te
leven, maar wel een aansporing om je niet afhankelijk te
maken van behoeften waar je geen invloed op hebt. De
natuurlijke eisen van ons lichaam zijn beperkt: geen honger,
geen dorst, geen kou. Daar kun je redelijk makkelijk in
voorzien. En wat wil een mens verder nog? Vriendschap en
vrijheid. De keuzes die je maakt moeten daarop gericht zijn. 

Hoe oprecht en eenvoudig Epicurus’ oplossing ook klinkt,
toch blijft er ook in zijn opvattingen iets wringen. Moet je
nu echt alle onlust zoveel mogelijk vermijden? Is het niet
zo dat je juist door vervelende dingen te doorleven, wint
aan menselijkheid?

Veel geluk!

24

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:38  Pagina 24



Ongeluk

Er komt niet veel van je geluk terecht als je je geen reken-
schap geeft van je ongeluk. Het verlangen naar geluk
komt juist voort uit je ongeluk. Nooit verlang je zozeer naar
gezondheid, dan als je ziek bent. En wat voor ziekte
opgaat, geldt voor veel vormen van ongeluk: het kan je
duidelijk maken wat echt belangrijk voor je is. 

Er zijn meer mensen zoals Epicurus die denken dat geluk
uit de afwezigheid van ongeluk bestaat. Dat is niet zo’n
gekke opvatting, maar het gaat voorbij aan de ervaring dat
je juist in het lijden ervaart wat er echt toe doet. Je kunt
diep bedroefd zijn bij de dood van een geliefd persoon.
Maar op zo’n moment vallen ook vaak je dagelijkse zorgen
van je af, omdat je beseft dat er belangrijker dingen zijn,
zoals de manier waarop mensen leven en wat ze voor
elkaar betekenen. 

Veel mensen die door te hard werken burnout raken, zeg-
gen: ‘Ik wens het niemand toe, maar ik had het niet willen
missen.’ Waarom? Omdat door de burnout duidelijk is
geworden wat ze echt belangrijk vinden. Wie goed door
een burnout komt is daarna vaak beter in staat voor even-
wicht te zorgen tussen werk en privé, tussen inspanning en
ontspanning.

Als je je onheus behandeld voelt of geen erkenning krijgt
kun je daar vreselijk mee zitten. Je voelt je ongelukkig
omdat zoiets je is overkomen. Maar je kunt je ook afvra-
gen: waarom vind ik het zo erg dat iemand zo tegen me
doet? Wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over wat ik

25
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belangrijk vind? En wat kan ik zelf doen om te krijgen wat
ik wil?

De schrijver E.M. Cioran vraagt zich af waarom je alleen
maar zou moeten lijden onder het botte gedrag van ande-
ren. In zijn boek Geboren zijn is een ongemak schrijft hij:
‘Pijnlijke of kwetsende vragen die ons door onopgevoede
lieden gesteld worden, irriteren ons, brengen ons in ver-
warring en kunnen dezelfde uitwerking op ons hebben als
bepaalde methodes van zekere oosterse techniek. Waar-
om zou een dikhuidige, agressieve domheid niet het inner-
lijk licht teweeg kunnen brengen?’ Met andere woorden:
waarom zou een negatieve ervaring niet de aanzet kunnen
zijn voor ons denken over wat ons gelukkig maakt?

Laten we een niet te dramatisch, maar wel veel voorko-
mende vorm van ongeluk nemen. Je voelt je bijvoorbeeld
ongelukkig in je werk. Je moet steeds dezelfde saaie han-
delingen verrichten. Of je hebt geen leuke collega’s. Of het
is onduidelijk wat je taken zijn. Of het management komt
steeds met nieuwe plannen die veel van je vragen maar
weinig opleveren. Of je doet niet het werk waar je goed in
bent en leert geen nieuwe vaardigheden. Of je krijgt nooit
eens complimentjes. Er zijn genoeg dingen te bedenken
die je erg ongelukkig kunnen maken op je werk. 

Maar word je nu gelukkig als al die vervelende dingen niet
meer voorkomen? Waarschijnlijk niet. Het gaat er niet om
dat je afwilt van dat vervelende werk, die vervelende colle-
ga’s of die vervelende baas. Nee, je wilt prettig werk, leuke
collega’s en een inspirerende baas. Het helpt niet als je de
hoofdprijs van de loterij wint en niet meer hoeft te werken.
De meeste mensen werken graag, omdat werk betekenis

26

Veel geluk!
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geeft aan hun leven. Werk vergroot je sociale contacten,
geeft je de kans om te laten zien wat je kunt en stelt je in
staat nieuwe vaardigheden te leren. Werk brengt regel-
maat in je leven. En dan hebben we het nog niet over het
plezier om je eigen geld te verdienen. Het zijn dingen waar
de meeste mensen grote behoefte aan hebben. Als het
werk wegvalt, is daarmee nog niet voldaan aan die behoef-
ten. 

Je wordt niet gelukkiger als de oorzaak van je ongeluk
verdwijnt. Je wordt gelukkiger als je tegemoet kunt komen
aan je behoeften. Je kunt je beter afvragen welke verlan-
gens je niet realiseert in je werk, dan dromen over een
leven zonder werk. Lijkt je werk zinloos, en kun je daar
niets aan veranderen, kijk dan uit naar andere activiteiten
die je het gevoel geven dat je samen met anderen aan iets

Ongeluk
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Werkgeluk in Nederland
Een eigen mok en prettige collega’s dragen bij aan werkge-
luk. Nederlanders geven een 6,8 aan hun werkgeluk, zo
blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Randstad. Meer
dan de helft van de respondenten ervaart dat werk gelukkig
maakt. Bezuinigingen, toenemende werkdruk en een ver-
slechterde sfeer op de werkvloer bedreigen het geluk.
Opvallend is dat slechts de helft van de 4300 ondervraagde
werknemers zijn baas bij een ander zou aanbevelen. Een
ander opvallend feit is dat mensen die regelmatig overwer-
ken gelukkiger zijn op hun werk dan mensen die altijd om
vijf uur buiten staan. Maar of het overwerk de oorzaak van
het geluk is? De precieze relatie tussen werk en welzijn is
nog niet duidelijk.
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zinvols werkt. Is de omgang met collega’s verziekt? Zoek
dan naar contacten buiten het werk. Leer je niets nieuws in
je werk? Leer dan iets nieuws buiten je werk. Verbijt je niet
in je eigen ongeluk. Als je ongelukkig bent in je werk, is
dat een mooie kans om je eigen verlangens te leren ken-
nen en te zoeken naar hun vervulling. 

Ongeluk is niet te vermijden. Maar je kunt er wel voor kie-
zen hoe je met je ongeluk omgaat. Ga je bij de pakken
neerzitten en word je boos om het leed dat jou wordt aan-
gedaan, of zoek je naar een manier om vorm te geven aan
dat wat belangrijk voor je is?

Veel geluk!
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Wat is belangrijk?

Om een goede keuze te kunnen maken, moet je weten wat
belangrijk voor je is. Maar hoe bepaal je dat? Moet je je
door je behoeften, door je gevoel, of je verstand laten lei-
den? 

Niet door je behoeften, zeggen boeddhisten en stoïcijnen.
Behoeften zijn oneindig. Als de ene behoefte is bevredigd,
doemt de volgende alweer op. Steeds ben je ontevreden,
steeds wil je iets nieuws. Hoe minder behoeften, hoe min-
der onlust, hoe tevredener je bent, zo is het idee. 

Daar zit wat in. Aan de andere kant zorgen je behoeften er
juist voor dat je wat onderneemt, dat je in beweging blijft
en daar ook plezier aan beleeft. Daarom zegt Epicurus dat
je niet moet afzien van je behoeften, maar je wel moet
afvragen welke behoeften er echt toe doen. Hij kwam er tot
drie, te weten: de behoefte aan vriendschap, vrijheid en
reflectie. Bij belangrijke beslissingen moet je je dan ook
steeds afvragen: bevordert het mijn vriendschap, mijn vrij-
heid, of mijn vermogen om na te denken?

Aristoteles hield er een bredere visie op na. Het gaat er niet
om een paar belangrijke dingen te realiseren, zegt hij,
maar om tot een zeker evenwicht te komen in je leven. Je
kunt niet vooraf bepalen waarin dat evenwicht schuilt. Dus
moet je ervoor zorgen dat iedere keuze een evenwichtige
keuze is. Dat wil zeggen dat je het midden zoekt tussen
twee extremen. Hij noemde dat een deugd: het vermogen
om op het juiste moment, de juiste dingen te doen, tegen-
over de juiste mensen, om de juiste redenen. 

29
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Maar ook hier geldt: leuk bedacht, maar hoe doe je dat?
Door jezelf goede gewoontes aan te leren, zegt Aristoteles.
Je kunt niet bij alles wat je doet steeds maar weer beden-
ken wat het beste is om te doen. Maar je kunt wel bepaalde
reactiepatronen aanleren. Een zo’n reactiepatroon is bij-
voorbeeld moed. Je toont moed als je staat voor wat je
doet, en daarbij laf noch overmoedig bent. Andere reactie-
patronen die Aristoteles noemt zijn matigheid, wijsheid,
rechtvaardigheid, humor en het vermogen om op een pas-
sende manier met je emoties om te gaan. 

Het interessante van Aristoteles benadering is dat je niet
kiest voor een of meer dingen die belangrijk zijn in je leven,
en die vervolgens probeert te realiseren, maar dat je in
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Een maatschappelijk werker is al twee keer van baan ver-
anderd, omdat hij vond dat zijn collega’s niet eerlijk waren.
Ze sjoemelden met hun urenregistratie. De veranderingen
van werkkring hadden hem behoorlijk uitgeput en hij
wilde voorkomen dat hij vanwege conflicten nog een keer
zou opstappen. Het hielp hem om iets relativerender aan
te kijken tegen het gedrag van collega’s en hen niet te ver-
oordelen als ze bijvoorbeeld zich wat gemakkelijk afmaak-
ten van hun urenregistratie. Want wie heb je ermee als je je
niet precies aan de administratieve regels houdt omdat je
ook andere noodzakelijke activiteiten moet uitvoeren? Hij
ging zelf ook wat creatiever om met de urenregistratie en
kreeg daardoor meer tijd voor het lezen van verslagen,
beleidsstukken en vaktijdschriften. Ook het contact met
collega’s werd plezieriger: hij veroordeelde ze niet meer en
had af en toe ook nog tijd voor een praatje.

Veel geluk!
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iedere situatie opnieuw probeert om op een adequate
manier te reageren. 

Wat belangrijk is moet je steeds opnieuw bepalen. Dat is
natuurlijk een kwestie van vallen en opstaan. Zien wat
werkt en wat niet werkt, om zo, als het ware, de manager
van je eigen leven te worden.

Wat is belangrijk?

31
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Identiteit

Het streven naar een gelukkig leven is als leren hoe te
leven. Dat is een proces dat nooit ophoudt. Je vormt jezelf
voortdurend. Daarom is het niet gek om te zeggen dat je
bent wat je wordt. Je identiteit valt samen met je ontwikke-
lingsproces. Je remt dat proces als je jezelf hardnekkig als
een bepaald type blijft beschouwen. Ik ben nu eenmaal...

32

De troost voor de pispaal
Bij een lezing over geluk stelt een man op de eerste rij de
vraag: ‘Kan een pispaal gelukkig zijn?’ 
‘Wat bedoelt u met pispaal?’ luidt onze tegenvraag.
‘Nou, zo iemand als ik.’ 
De man vertelt dat hij hoofddocent was aan de universiteit
en is ontslagen. Zijn vrouw is er met een ander vandoor
gegaan. Financieel komt hij niet rond en nu moet hij zijn
huis verkopen. De rafels hangen aan zijn broek. Hij zal een
jaar of vijftig zijn.
‘Mijn enige gelukservaring is een goede nachtrust met
prettige dromen,’ zegt hij. 
‘Heeft u een tip voor mij?’ 

Tips genoeg. Je vindt ze tegenwoordig overal. In populaire
damesbladen, maar ook een serieuze krant als NRCHan-
delsblad publiceert met graagte lijstjes met aanbevelingen
om gelukkig te worden. Ga op tijd naar bed en sta vroeg
weer op. Doe iets leuks, zoek je vrienden op, ga wandelen,
rook niet, en heb een keer seks per week... Op zichzelf, los
van het leven dat je leidt, zijn de tips een vorm van verbale
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Om je te ontwikkelen en uit te vinden wie je bent, moet je
handelen en nadenken. Als je het eerste niet doet, heeft
het tweede geen zin. Geluk is activiteit die is gericht op dat
wat goed voor je is. Maar je eigen leven, hoe laat je dat tot
zijn recht komen? 

33

Identiteit

prozac: je slikt het in de hoop je beter te voelen. Alsof de
mens een geluksmachine is. Als je hem maar goed weet te
bedienen, dan loopt hij als een trein. De adviezen zijn niet
verkeerd, het zijn bewezen schoonmaakmiddelen voor een
vertroebelde geest, maar ze bieden weinig houvast, omdat
ze niet worden verbonden met de onvermijdelijke pijn van
het leven en het zoeken naar eigen dimensies. 

‘De grote kunstenaars van het dagelijkse leven kunnen ons
helpen een reeks snobistische ideeën te corrigeren over
wat er in de wereld valt te eren en te waarderen,’ schrijft
Alain de Botton in Statusangst. Eigenwaarde wordt vaak
bepaald door de mening die anderen over ons hebben. Een
lage status geeft een gering gevoel van eigenwaarde. Maar
in de literatuur is dat anders. ‘Goedheid kan zijn voorbe-
houden aan het kreupele, lelijke kind, de berooide bode, de
bultenaar op zolder, of het meisje dat elementaire, geogra-
fische kennis ontbeert.’ Wie maatschappelijk laag in aan-
zien staat, heeft soms in de roman een hoge status. 

Goedheid kan net zo voorbehouden zijn aan de pispaal als
aan iemand anders. De les is dat je je niet zoveel moet aan-
trekken van wat een ander over je denkt en je zeker niet
moet identificeren met het negatieve stempel van de
ander. Je identiteit ligt in wat je onderneemt en nastreeft.
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Je moet niet het bezit van geluk nastreven, maar de bewe-
ging naar het geluk activeren. Met het beeld van geluk
voor ogen creëer je iets, schep je goede gewoontes, beves-
tig je je bestaan tegenover de grillen van het lot. En als
blijkt dat je daarmee niet het geluk bereikt dat je had ver-
wacht, dan ga je weer bij jezelf te rade wat het dan wel zou
kunnen zijn. Waardoor je de beweging opnieuw in gang
zet. Die worsteling om het geluk te vinden – daarin ligt ons
geluk en onze identiteit. Ik worstel en kom boven. 

We moeten ons Sisyphus gelukkig voorstellen, zegt Albert
Camus. Hij bedoelt daarmee dat de inspanning om iets
goed te doen ons hart met vreugde vult. Volgens de Griek-
se mythologie werd Sisyphus door de goden gestraft door
altijd maar een grote steen een heuvel op te moeten rollen.
Zodra de steen boven was, rolde hij door zijn gewicht weer
naar beneden en kon Sisyphus opnieuw beginnen. Dat lijkt
uiterst zinloos werk. En dat is het ook als je ervan uitgaat
dat het werk van Sisyphus uiteindelijk ergens toe zou moe-
ten leiden. Maar, zegt Camus, we kunnen het werk van
Sisyphus ook opvatten als symbool voor alle activiteiten
die wij in het leven ontplooien. Is ons leven uiteindelijk niet
een grote absurditeit, in de zin dat er geen uiteindelijk doel
of zin in valt te ontdekken? Camus meent van wel. Maar,
zegt hij, bij die constatering kun je het niet laten. Juist het
idee dat we in een absurde wereld leven vraagt om een
handleiding voor het geluk.

Veel geluk!
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Gelukkig leven

‘Geluk kun je alleen bereiken door het niet als hoogste
doel na te jagen,’ zegt de negentiende-eeuwse Britse filo-
soof John Stuart Mill. ‘Kijk maar naar mensen die gelukkig
zijn. Ze zijn niet gefocust op hun geluk. Ze richten zich op
andere zaken; op het geluk van hun medemens, op de
vooruitgang van de mensheid, op hun werk of op een
andere bezigheid.’

Mill heeft voor een deel gelijk: je wordt niet gelukkig als je
vindt dat je steeds maar gelukkig moet zijn. Maar ook de
gelukkige mens van Mill moet keuzes maken. Hij moet
weten waarom hij wel voor de ene activiteit kiest en niet
voor de andere en weten wat hij belangrijk vindt en wan-
neer hij zinvol bezig is. In die zin laat hij zich ook sturen
door de elementen van het geluksmodel.

Het geluksmodel kun je zien als een navigatiesysteem
voor het leven: het brengt je waar je wezen wilt, als je zelf
maar je bestemming invult. Bij het geluksmodel is het
alleen wel zo dat je gids en bestuurder tegelijk bent. De
verschillende begrippen van het model werken als satellie-
ten die je helpen je richting te bepalen. Je moet er even bij
stil staan om te weten welke kant je uit wilt. 

Je kunt ermee beginnen om zo bewust mogelijk te leven en
te genieten van de dingen die zich aandienen. Vervolgens
kun je onderzoeken hoe je meer plezier krijgt in je leven
door meer aandacht te besteden aan de semi-spontane
geluksmomenten. Voor welk plezier je kiest, en welk plezier
je laat liggen, hangt af van de vraag wat je belangrijk vindt. 

35
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De bekendste geluksformule komt van de filosoof Jeremy
Bentham. Volgens hem kun je van tevoren uitrekenen hoe-
veel geluk een bepaalde handeling je zal opleveren. Je
moet dan kijken naar de volgende dimensies:
intensiteit: hoe diep gaat de ervaring van geluk?
duur: hoe lang duurt het geluk?
zekerheid: hoe zeker ben je dat de handeling het gewenste
geluk oplevert?
nabijheid: hoe snel kun je het geluk bereiken?
productiviteit: tot hoeveel ander geluk leidt de handeling?
zuiverheid: in welke mate is de lustopbrengst onvermengd
met onlust?
reikwijdte: hoeveel mensen beleven het geluk?

Bij iedere dimensie kun je een cijfer invullen voor het te
verwachten resultaat. Vervolgens kun je de dimensie een
relatieve waarde geven (bijvoorbeeld intensiteit telt 5x,
duur 1x, zekerheid 2x). Zo kun je de mate van het te ver-
wachten geluk uitdrukken in een cijfer. 

De kritiek op Bentham is dat hij geen oog heeft voor de
kwaliteit van het geluk. Als iemand tevreden is als hij elke
dag een kratje bier kan leegdrinken, dan is dat net zo goed
als het volgen van een studie. Bentham let dus niet op de
ontwikkeling van de identiteit als bijdrage voor het geluk. 

In de handleiding voor geluk vind je onder het kopje ‘kie-
zen’ een aangepaste versie van Benthams geluksbereke-
ning.

Veel geluk!
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Om te beseffen wat belangrijk voor je is, is het goed om stil
te staan bij je ongeluk. Wat is het dat je ongelukkig maakt?
Aan welk verlangen wordt niet voldaan? En wat kun je
doen om wel aan dat verlangen tegemoet te komen? 

Geluksmomenten alleen maken je niet gelukkig. Je bent
gelukkig als je het gevoel hebt richting te kunnen geven
aan je leven. Het verlangen naar eigen dimensies helpt je
om meer te doen dan het najagen van genot en plezier.
Ook zul je het makkelijker vinden om dingen te doen die je
niet leuk vindt als je het gevoel hebt dat het je leven ver-
rijkt.

Geluk is voor het leven wat schoonheid is voor de schilder.
Een schilder kan van alles afbeelden wat schoonheid bezit,
maar de schoonheid zelf krijgt hij nooit op het doek. Daar
streeft hij ook niet naar. Toch zal hij zich geregeld afvragen
of wat hij schildert mooi is of niet, en waaraan dat ligt. In
de hoop daarvan wat te leren. Zo gaat dat ook met geluk.
Je kunt van alles doen wat je gelukkig maakt, maar het
geluk zelf krijg je nooit te pakken. Toch is het zinvol om na
te denken wat je leven gelukkig maakt en wat niet. Het
geluksmodel kan daarbij helpen.

Gelukkig leven
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Geluk is voor de dommen

‘Geluk? Daarover hoor je niet te spreken,’ schrijft H.M. van
den Brink in Over het water. ‘Een woord teveel en het is al
lachwekkend. Twee woorden en het is verdwenen, weg.’ Die
gedachte belet hem niet uitvoerig over het geluk van zijn
alter ego Anton te schrijven. ‘En toch voelt het niet breekbaar
aan, het geluk van deze zomer. Het is van vlees en spieren,
van zon en hout, van water en steen. Je kunt het vastpakken
en er je hoofd opleggen. Ik houd het uren in mijn hand en het
gaat niet weg.’ Ergens anders schrijft hij: ‘Er golft een diep
geluksgevoel door mijn handen, mijn armen, mijn schou-
ders, mijn borst en mijn benen. Ik ben moe en gelukkig.’ 

In de literatuur is geluk geen populair thema. Volgens som-
migen ben je verkeerd bezig als je naar geluk streeft. Zo
schrijft Arnon Grunberg in de Asielzoeker: ‘Wie zichzelf
gelukkig probeert te maken komt op een verroest zijspoor
terecht, het nastreven van eigen geluk komt neer op het
binnendringen van de hel.’ Zolang je je eigen geluk
nastreeft ben je volgens Grunberg aan het wachten op
meer, beter, dieper. En dat moet je vooral niet doen. Het
leven dient geleefd te worden en dat leven draait nu een-
maal niet om geluk. 

Ook de Franse filosoof Pascal Bruckner verzet zich in Gij
zult gelukkig zijn! tegen de overspannen verwachting van
gelukszoekers: ‘Want al die leraren in welbehagen, of ze nu
priester, psycholoog of arts heten, zijn in feite vriendelijke
inquisiteurs die onze voornaamste bron van vreugde
droogleggen: de onthechting, de zorgeloosheid en het ver-
geten van de kleine, dagelijkse ongemakken.’
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Grunberg en Bruckner zijn niet de enigen die het streven naar
geluk een domme bezigheid vinden. Want al is dit streven
van alle tijden, de kritiek daarop is dat eveneens. Door de kri-
tiek serieus te nemen, wordt het gek genoeg alleen maar dui-
delijker op welke manier je wel naar geluk kunt streven. De
kritiek op geluk komt op het volgende neer.

1. Als je je teveel bezighoudt met geluk, ontsnapt het je
juist
Dit is de kritiek zoals onder andere verwoord door Bruck-
ner. Het is een pleidooi voor spontaniteit. De kritiek is
terecht voorzover het gaat over spontane geluksmomen-
ten. Die kun je inderdaad niet afdwingen. Als je steeds
bezig bent met de gedachte ‘ik moet gelukkig zijn’, dan
helpt dat niet om te bereiken wat je wilt. Voor zover je iets
aan spontaan geluk kunt doen gaat het erom bewust te
leven en je open te stellen voor nieuwe ervaringen. Daar
wordt niemand ongelukkiger van.

2. Geluk is een illusie
Niet alleen Grunberg beweert dat, ook de filosoof Scho-
penhauer vond dat het streven naar geluk een van de grote
vergissingen van de mensheid was. Geluk bestaat niet, dus
waarom zou je ernaar streven, is hier de gedachte. Mensen
laten zich graag voor het lapje houden en streven alleen
maar naar geluk, omdat ze de realiteit niet onder ogen wil-
len zien. Het meest kernachtige antwoord hierop komt van
Loesje: Geluk is een richting, geen punt. De zin van het
geluk is niet dat je het bereikt, maar dat het vorm geeft aan
je leven. Hetzelfde idee wordt uitgedrukt door de uitspraak:
hoop doet leven. Of de hoop nu terecht is of niet, zolang je
hoop koestert leef je energieker. Wat is daarop tegen?
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3. Geluk is saai 
‘Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig
gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.’ Zo luidt de
beroemde openingszin van Tolstojs Anna Karenina. Voor
kunstenaars is het ongeluk interessanter dan het geluk. De
afwezigheid van het geluk laat duidelijker zien waarom het
mensen te doen is. Geluk is saai, zeggen romantici die
groots en meeslepend willen leven. Zij hebben liever een
enkele heftige ervaring dan duurzaam levensgeluk. Dat is
een keuze. En met die keuze drukken ze hun identiteit uit,
zijn ze wie ze willen zijn. En daarmee, kun je zeggen, zijn ze
gelukkig. Al is voor veel mensen een dagelijks leven met
voldoende erkenning, vrienden en een zekere mate van
vrijheid, het geluk dat ze zoeken, dat wil niet zeggen dat
daarmee het geluk is gedefinieerd. Geluk ervaar je als je
kunt leven zoals je denkt dat het goed is. 

4. Vrijheid is belangrijker dan geluk
Op deze uitspraak zijn verschillende varianten denkbaar,
zoals rechtvaardigheid is belangrijker dan geluk, of
schoonheid is belangrijker, of integriteit, of wat je verder
ook wilt invullen. Maar wat je ook bedenkt, uiteindelijk
vind je dat omdat je denkt dat jouw waarde het belangrijkst
is voor jou of voor de mensheid. En dat is niet anders dan
te zeggen: dat is het goede, dat is het geluk. Stel dat je vrij-
heid belangrijker vindt dan geluk, en zegt: ik ben liever vrij
en ongelukkig, dan gelukkig maar niet vrij. Dan is vrijheid
toch jouw geluk? Dat is geen flauw woordspelletje, daar-
mee is alleen gezegd dat geluk niet meer of minder is dan
het woord dat uitdrukt waarop het ultieme streven van
mensen is gericht. 

Veel geluk!
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5. Je kunt je beter bezig houden met het ongeluk dan met
geluk
Zo’n uitspraak komt meestal voort uit de irritatie over de
zelfgenoegzaamheid die het geluksstreven zou aankleven.
Probeer liever iets te doen aan de ellende in de wereld dan
je met je eigen geluk bezig te houden, is hier de bood-
schap. Voorzover dit een verwijt is dat je niet teveel moet
navelstaren, is dat terecht. Maar zoals ook in het geluks-
model duidelijk is geworden: geluk bereik je niet zonder je
rekenschap te geven van het ongeluk. Het streven naar
geluk bestaat deels in het opheffen van het ongeluk. Daar
komt bij dat gelukkige mensen meer vrienden hebben en
prettiger in de omgang zijn dan ongelukkigen. Ze hebben
geen behoefte om te klagen en anderen te bekritiseren, en
zijn eerder bereid wat te doen voor een ander.

Geluk is voor de dommen
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3. LIEFDE
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Geluk in de liefde

Als we ergens het geluk hopen te vinden, dan is het wel in
de liefde. En dat is tegelijkertijd de plaats waar de afwezig-
heid van geluk het meeste pijn doet. Wat maakt ons geluk-
kig in de liefde, en waardoor lijkt dat geluk vaak zo ver
weg? 

Bij liefdesgeluk voel je jezelf completer in de aanwezigheid
van een ander; je levenslust neemt toe, je voelt je ener-
giek, je kunt het leven aan, en wilt van alles ondernemen.
Dat gaat niet bij iedereen op dezelfde manier. Je kunt grof-
weg een indeling maken in drie soorten gelukkige liefdes.
De eerste is die van de zielsverwanten, de gelijkgestem-
den: je herkent in de ander trekken van jezelf, en voelt je
daardoor als persoon erkend. Maar dat niet alleen. Omdat
je met een gelijkgestemde bent kun je meer genieten van
de dingen waar je zelf ook al van genoot, je kunt lachen
om dezelfde dingen, en door dezelfde dingen ontroerd
raken. Het leven is voller en mooier met de ander.

Daarnaast heb je de complementaire liefde. Je partner
geeft je waar het jou zelf aan ontbreekt, en jij kunt de ander
geven wat hem of haar ontbreekt. Denk aan de verpleeg-
ster die met een getalenteerde pianist trouwt. Ook bij dit
soort liefdes is het leven voller en mooier dan als je er
alleen voor staat.

En ten slotte heb je de opportunistische liefde: je kunt de
ander gebruiken om je eigen doelen te realiseren. De vrouw
die met de rijke man trouwt; de rijke man die met de mooie
vrouw trouwt. Ook dit soort liefdes kan gelukkig zijn. 
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En waarom gaat het dan zo vaak mis? Je kunt je vergissen
en tijdelijk verblind zijn door iets wat je in de ander zag dat
er helemaal niet bleek te zijn. Of je verdraagt het niet dat
de ander naast de eigenschappen die jou zo mooi leken,
ook eigenschappen heeft die je helemaal niet aanstaan.
En het kan zijn dat wat je aan de ander bindt niet zo diep
gaat als je vermoedde. Maar vaker gaat het mis omdat je
geen evenwicht vindt tussen je eigen wensen en die van de
ander. En daarover gaat dit hoofdstuk: over de liefde voor
een ander en voor jezelf, over het evenwicht tussen egoïs-
me en altruïsme, over de mogelijkheid je eigen identiteit te
ontwikkelen door je te richten op een ander. 

Als de aanvankelijke euforie van de verliefdheid voorbij is
en je weer met beide benen op de grond komt, besef je dat
jij en je partner twee verschillende mensen zijn, ieder met
een eigen leven. En dan gaat het erom of het je lukt om
zowel ieders eigenheid als wat je deelt een plaats te geven. 

De meeste mensen worden er niet gelukkig van als ze zich
wegcijferen voor een ander, zeker niet als ze die ander
gelukkig willen maken volgens hun eigen inzichten. Een
beetje eigenliefde is wel zo gezond. Maar wie alleen nog
aan zichzelf denkt, holt zijn eigen leven uit, en krijgt uitein-
delijk het gevoel een leeg en zinloos leven te leiden. 

Gelukkig in de liefde zijn zij die geven om een ander zoals
de ander is en openstaan voor de liefde van de ander. 

Veel geluk!

44

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:38  Pagina 44



Hardwerkende golddiggers

‘Je koopt toch niet weer een auto zonder mij,’ zegt een man
op de miljonairsbeurs tegen zijn veel jongere, hoogblonde
vrouw met zonnebril in het haar. Zij lijkt het prototype van de
vrouw die jaagt op de rijke man: de golddigger. Doorgaans
wordt dit type vrouw door buitenstaanders meewarig beke-
ken. Maar is het zo erg om een man te trouwen om zijn geld?

Je kunt natuurlijk trouwen omdat je van iemand houdt,
maar dat hoeft niet het enige motief te zijn. Snel een kind
willen, de eenzaamheid bestrijden, of gewoon doen wat
van je wordt verwacht, zijn net zoveel voorkomende rede-
nen om je aan een ander te binden. Maar, zou je kunnen
zeggen, de golddigger maakt zich wel erg afhankelijk van
haar partner. Maar is zij afhankelijker van haar man dan
andere vrouwen? Geen westers land waar vrouwen zo
financieel afhankelijk zijn van hun man als Nederland.
Vrouwen met een baan, werken meestal parttime en ze zijn
zelden kostwinner. Tachtig procent van de vrouwelijke
ondernemers is afhankelijk van hun man. Nee, de meeste
Nederlandse vrouwen vertonen weinig ambitie, kiezen in
de eerste plaats voor veiligheid, en vinden het doodnor-
maal dat er voor ze wordt gezorgd. Wat dat betreft doen
golddiggers niet onder voor hun soortgenoten. 

En dan: het is geen sinecure om met een rijke man
getrouwd te zijn. Altijd kapers op de kust. Je moet er flink
voor werken om in de smaak te blijven vallen, daar komt
heel wat raffinement bij kijken. Sommige vrouwen raken
uitgeput van zo’n relatie. Of de rijke man nu een eigen
bedrijf heeft, een begaafd kunstenaar of artiest is, hij is vaak
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erg egocentrisch. De vrouw mag zorgen voor de kinderen,
het huis en alles wat daar omheen draait. Mijnheer is al trots
als hij een eitje bakt en op moederdag een bos rozen geeft. 

De golddigger loopt ook een groot gevaar ten prooi te val-
len aan een of andere verslaving, vooral koopverslaving
ligt op de loer. En dat komt niet alleen voort uit verveling.
Het kopen van steeds meer nieuwe kleren, schoenen,
auto’s en allerhande nutteloze zaken kan een manier zijn
om de relatie in evenwicht te houden: hem kun je niet aan,
maar zijn creditcard wel. En het eindeloos winkelen heeft
nog een ander voordeel: je koopt er belangstelling mee
van het winkelpersoneel, belangstelling die je van je man
vaak node moet missen. 

Ik heb veel koopverslaafden behandeld. De golddiggers
onder hen vertoonden zo hun eigen problemen. Vooral als
ze gescheiden waren hadden ze de grootste moeite finan-
cieel de eindjes aan elkaar te knopen. Een rijke man is
financieel meestal ook een slimme man. Hij heeft al zijn
geld op tijd weggesluisd, zodat zij zich nergens meer op
kan beroepen. En haar rest dan vaak niets anders dan als
verkoopster aan de slag in de winkels waar ze ooit zelf
kocht. Tijdens haar huwelijk had zij geen tijd om te werken
of een opleiding te volgen.

Dus zeg ik tegen de golddiggers: zie je huwelijk als een baan.
Tegenover al het werk dat je verzet mag best wat geld staan.
Besteed dat geld niet alleen aan dure teenslippertjes, maar
zorg ervoor dat je, als het misgaat, ook nog wat hebt voor je
oude dag. Vroeger zetten vrouwen ook slinks geld opzij. Wie
eerlijk is over het feit dat ze geld belangrijk vindt, zorgt dat ze
tijdens een huwelijk een eigen vermogen opbouwt.

Veel geluk!
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Afrekenen met 
liefdesverdriet

Het zal je maar gebeuren dat je met een klemmende pijn
op de borst, vocht in de longen, kortademigheid en een
hartspier die de kracht ontbeert om het bloed goed rond te
pompen, naar de Intensive Care wordt afgevoerd. Je hebt
alle kenmerken van een hartaanval. Maar onderzoek wijst
uit dat van een echt infarct geen sprake is. Oorzaak? Lief-
desverdriet! 

In het bloed dat meteen na je binnenkomst in het zieken-
huis is afgenomen, bevinden zich enorme hoeveelheden
stresshormoon (catecholamines van vooral het type adre-
naline). De concentraties zijn zeven tot 34 keer zo hoog als
bij rustige proefpersonen. Het niveau is zelfs twee tot drie
keer zo hoog als van een patiënt die een echte hartaanval
heeft gehad. 

De adrenaline veroorzaakt mogelijk spasmen in de hartva-
ten, maar het kan ook zijn dat die stresshormonen een direct
vergiftigend effect hebben op de hartspier. Of ze zorgen voor
een overvloedige instroom van calcium in de spiercellen,
waardoor de pompwerking van het hart wordt verzwakt.

Niet iedereen maakt een dergelijk extreme pseudo-hart-
aanval mee bij liefdesverdriet, maar je kunt wel in mindere
mate stressklachten hebben. Je hebt bijvoorbeeld het
gevoel dat je steeds aan sport doet, je hart klopt sneller en
je voelt je moe. Je maakt dus wel meer stresshormonen
aan dan normaal.
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Bij de stress cardiomyopathie, zoals de pseudo-hartaanval
in medisch jargon heet, draait het hart binnen een week of
twee weer normaal op volle toeren.

Een gebroken hart laat zich gelukkig op redelijke termijn
alweer lijmen. Hieronder zeven tips voor een zo soepel
mogelijke verwerking:

• Doe aan sport. Het is de meest effectieve manier om je
ex even uit je gedachten te bannen. Denk bij het kick-
boksen bijvoorbeeld dat hij, of zij, de zak is.

• Maak het moeilijker om snel met hem in contact te
komen. Haal hem uit de voorkeurnummers van de tele-
foon; verwijder hem uit de adressen van de mailbox.

• Maak een liefdesverdrietmeter: een grafiek die loopt
van –100 naar 0. Constateer dat je je – in weerwil van

Veel geluk!
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hoe het soms lijkt – geleidelijk aan van –100 (ondraag-
lijke pijn) naar nul (eigenlijk best wel oké) beweegt.
Complimenteer jezelf! Hoe kreeg je het voor elkaar?
Wat is je volgende stap?

• Richt je op je hart. Niet op het verdriet en de pijn, maar
op de hartslág. Begin ermee om twee keer diep adem te
halen. Stel je voor dat je hart zweeft in een lauwwarm
bad. Door je te concentreren op je hart, daalt de adre-
naline. Er ontstaat, zoals dat heet, hartcoherentie.

• Houd niet angstvallig vast aan herinneringen. Doe niet
als Ally McBeal. Zij kocht een ijskast waarin ze de
sneeuwpop bewaarde die ze met haar vriend had
gemaakt. Laat liever die pop smelten en maak zelf een
nieuwe die mooier, groter en beter is.

• Probeer niet tot in het oneindige te verklaren waarom
het fout ging. Er is niet altijd een oorzaak te vinden. De
reden dat het in deze relatie mis ging, kan bij een vol-
gende relatie mogelijk zelfs de verbindende factor zijn.

• Concentreer je op de voordelen van alleen zijn. Zoals:
veel meer kastruimte, geen ruzie meer over wie de vuil-
nisbak buiten zet, diagonaal in bed kunnen liggen.

(Bron: Dag liefde kom je ooit nog terug van Esmeé van
Doorn mmv Carien Karsten)

Afrekenen met liefdesverdriet
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Niet gelukkig te maken

Er zijn mensen die je niet gelukkig kunt maken. Niet omdat
er niets aan hun leed te doen is, maar omdat ze liever onge-
lukkig zijn. Ze zoeken hun geluk in het ongeluk. Als thera-
peut kom ik ze regelmatig tegen. In het dagelijks leven her-
ken je deze mensen aan hun ge-ja-maar. Ze leggen je hun
problemen voor, je suggereert een oplossing, en je krijgt als
antwoord: ja maar, dat heb ik al geprobeerd… dat werkt bij
mij toch niet… dat zijn doekjes voor het bloeden.

Petra is zo iemand. Haar situatie maakt haar uiterst onze-
ker. Haar moeder is opgenomen in een verpleeghuis van-
wege dementie, haar kinderen zijn liever bij haar ex-man
dan bij haar, zij heeft geen woning meer, omdat de vriendin
met wie ze samenwoonde de relatie heeft verbroken en
haar uit huis heeft gezet, en haar chef wil haar niet terug in
haar oude functie omdat ze de sfeer op het werk zou ver-
zieken. Nu zit Petra in het huis van haar moeder en voelt
zich depressief. De woningbouwvereniging gedoogt haar
illegale huurderschap voorlopig vanwege haar ziekte. 

Ik neem Petra’s klachten serieus. Ze stelt zich niet aan. Het
probleem is alleen dat ze elke vorm van therapie tegen-
werkt. Bij alles wat ik voorstel zegt ze: ‘Ik laat me niet in
een hokje douwen’, of: ‘dat is niets voor mij.’ Ze wil ook
absoluut geen medicijnen die haar van haar klachten af
kunnen helpen en weigert dan ook doorverwezen te wor-
den naar een psychiater. 

Waarom komt zo iemand naar een therapeut? Niet om
geholpen te worden, want wat de therapeut ook doet, het
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deugt nooit, nee de gang naar de hulpverlener lijkt alleen
ingegeven door de wens erkend te worden in het lijden. Als
er iets aan haar ongeluk gedaan zou kunnen worden, dan
moet ze de gedachte opgeven dat het lijden haar alleen
maar overkomt en dat ze er zelf niets aan kan doen. Als er
wel iets aan te doen is, en ze moet erkennen dat ze zelf iets
aan haar situatie kan veranderen, tja, wat is ze dan nog
waard? Is ze dan niet zielig vanwege al die ellende die haar
overkomt? Heeft ze misschien een deel van haar ongeluk
aan zichzelf te wijten? Die gedachte is onverdraaglijk. Dan
liever de erkenning als slachtoffer van zoveel leed. Dat is
de winst van haar ongeluk. Het is ook winst dat ze in de
woning van haar moeder mag blijven vanwege haar ziekte. 

Hoe ga je om met mensen die wel degelijk lijden, hun
lijden graag tentoonspreiden, om hulp vragen, maar
eigenlijk niet geholpen willen worden? Je stelt je neutraal
op en laat je niet tot hulp of afwijzing verleiden. Als een
ander niet geholpen wil worden, begin er dan ook niet aan. 

‘Want één ding is nodig: dat de mens zijn tevreden-
heid met zichzelf bereikt – zij het nu door deze dan
wel door gene verdichting en kunst: eerst dan uitslui-
tend dan levert de mens een draaglijke aanblik op!
Wie ontevreden is met zichzelf, staat voortdurend
klaar om zich daarvoor te wreken: wij anderen zullen
zijn slachtoffers zijn, al is het maar hierin, dat wij
voordurend zijn lelijke aanblik moeten verdragen.
Want de aanblik van het lelijke maakt slecht en duis-
ter.’

F. NIETZSCHE
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Dobbelen om een nier

Allevier wilden we het doen. Met mijn broers en zus hebben
we erom gedobbeld en het lot viel op mij: ik zou mijn nier
afstaan aan mijn jongste broer. Hij hoefde dan niet meer aan
de dialyse en ik zou met een nier weer net zo gezond verder
kunnen leven. En misschien ga ik wel een tikje gezonder
leven dan voorheen. Een succesvolle donatie maakt niet
alleen de ontvanger, maar ook de gever gelukkiger.

Tot zover mijn sores. Een ander punt is hoe ik als thera-
peut mijn cliënten vertel dat ik er een tijdje tussenuit ben
vanwege een nierdonatie. Als cliënt wil je niet dat je thera-
peut gaat zeuren over haar eigen kwalen. Toch moet ik in
dit geval duidelijk maken waarom ik de behandeling een
tijdje onderbreek. 

In eerste instantie reageerden cliënten geschokt, boos en
bezorgd. Sommigen uitten hun boosheid zonder omweg en
zeiden ronduit dat ze het maar niks vinden wat ik doe. ‘Dat
zou ik nou nooit doen, een nier voor mijn broer, je hoeft
jezelf toch niet te verminken.’ Ze denken waarschijnlijk dat
ik niet goed bij mijn hoofd ben. Enkelen richtten hun boos-
heid naar binnen. Ze voelden zich schuldig omdat ze zelf
zoiets niet hebben gedaan toen de mogelijkheid zich
voordeed. Anderen stelden zich op als bezorgde moeder
en wensten mij sterkte – wat heel apart is in de therapeut-
cliëntrelatie. Weer anderen voelden zich ongemakkelijk
omdat ze de indruk hadden dat hun eigen problemen niets
voorstelden. Hoe dan ook, de reacties grepen diep in op de
behandeling. Om daar goed mee om te gaan, moest ik zelf
weten waarom ik het doe.
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Tja, waarom? Statistisch gezien ligt het voor de hand dat ik
als vrouw een nier geef aan mijn broer. Uit onderzoek in 40
landen blijkt dat 43% van alle donoren man is en 57%
vrouw. En, misschien ook niet verbazingwekkend: 64%
van alle ontvangers is man en 37% vrouw (gegevens ont-
leend aan een column van Mike Bos, Transparant, decem-
ber 2002).

In mijn geval had ook een van mijn broers het kunnen
doen als de dobbelsteen anders was gerold. Maar of hun
motieven ook de mijne waren weet ik niet. Voor mij geldt
dat egoïstische en altruïstische motieven onontwarbaar
door elkaar lopen. Ik wil mijn zieke broer niet zien lijden.
Integendeel, ik wil alles doen om de kwaliteit van zijn leven
te bevorderen. Iemand vroeg: is dat nou ingrijpend zo’n
operatie? Ja, natuurlijk. En daar wil ik ook erkenning voor. 
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Ongelukkige partner

‘Wat kan ik als partner van een depressieve patiënt doen?
Hij wil niet naar een psycholoog en is ervan overtuigd dat
het vanzelf over gaat. Ik word er bijna depressief van! Mijn
partner is de hele dag erg moe en gaat zeer vroeg naar
bed. Dit duurt al een maand of drie. Ik durf ’s avonds niet
weg te gaan vanwege de depressiviteit van mijn partner. Ik
kan niet meer doen dan luisteren, aanhoren, meehelpen,
en shoppen! – voor de nodige afleiding. Mijn partner kan
niet in de ziektewet of WAO. Hij heeft een groot bedrijf.
Veel gezinnen zijn van hem afhankelijk. Baas ziek? Zal het
wel niet goed gaan met het bedrijf!’

Complimentje geven
Je helpt iemand door te luisteren en begrip te tonen. Ga
niet te veel mee in iemands negatieve kijk op zichzelf en op
de wereld. Probeer die ook niet te weerspreken. Geef hem
wel complimentjes voor wat hij over heeft voor zijn bedrijf
en de gezinnen. Laat blijken dat je het geweldig vindt wat hij
doet! Je kunt hem wel aanzetten tot activiteiten, of geza-
menlijk wat ondernemen – wandelen, naar het strand gaan,
of naar de film – dat soort dingen. Verwacht niet meteen dat
hij je dankbaar is of er vrolijker op wordt. Onderneem zoiets
alleen als je er zelf zin in hebt. Je bent niet de ander z’n the-
rapeut. De depressie kun je niet verhelpen. Dat is zijn pro-
bleem. Die verantwoordelijkheid moet je bij hem laten. Het
gaat te ver om iedere avond thuis te blijven bij je sombere,
ongelukkige en uitgeputte partner. Je loopt zo het risico zelf
ongelukkig te worden omdat je te weinig leuke dingen doet.
Maak voor dit jaar een lijst van leuke dingen en doe iedere
dag een ding waar je plezier in hebt. 
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Kind en carrière

Steeds meer vrouwen combineren werk en kinderen. Maar
nu lijkt zich een voorhoede van jonge, hoogopgeleide vrou-
wen af te tekenen die kiest voor het moederschap en thuis-
blijven. Staying Home is een bestseller in de VS. Wat de
nieuwe thuisblijvers drijft, is duidelijk. ‘We bepalen zelf wat
we belangrijk vinden,’ zeggen ze, ‘en dat is thuis voor de
kinderen zorgen.’ Dat deze opvatting discussie oproept is
ook evident. Vrouwen kunnen zich dankzij de emancipatie
buitenshuis ontplooien. Dat gooi je niet zomaar te grabbel.

Zelf zal ik geen moord en brand schreeuwen als vrouwen
ervoor kiezen hun baan eraan te geven om voor de kinde-
ren te zorgen. Maar het is wel belangrijk dat het om een
positieve keuze gaat en dat vrouwen een open oog houden
voor hun kansen om terug te keren op de arbeidsmarkt.
Wie voor de zorg kiest omdat ze is afgeknapt op het werk,
boekt voor een tweede teleurstelling. Voor kinderen zorgen
is mooi, maar het is niet het enige waar vrouwen voldoe-
ning uit putten. Ik zie nog te veel vrouwen die gedesillusio-
neerd zijn omdat ze hun intellectuele capaciteiten of onder-
nemingszin niet hebben ontplooid. Wie mokkig het werk de
rug toekeert, loopt het gevaar zich niet meer open te stellen
voor de grote voldoening die werk ook kan geven. 

Ook vrouwen die bewust voor de zorg voor de kinderen
kiezen, voelen op een gegeven moment toch vaak de
behoefte zich buitenshuis te ontplooien. Het is dan onbe-
vredigend om een baan beneden je niveau aan te moeten
nemen, omdat je een tijdje uit de running bent geweest.
Laatst ontmoette ik een vroegere collega. Ze had destijds

55

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:38  Pagina 55



een leuke baan, gaf leiding aan twintig maatschappelijk
werkers en overlegde met rechters, advocaten en officie-
ren van justitie. Nu bleek ze in een veel lagere functie te
werken. Hoe komt dat zo, vroeg ik. ‘Ik kreeg een kind,’ zei
ze, ‘en vond het belangrijk thuis te zijn. Daarom ben ik een
tijdje gestopt met het werk. Ik vind het prima wat ik nu
doe, maar ik zou anderen die dezelfde keus maken wel
adviseren een beetje vooruit te denken. Hoe wil je dat je
loopbaan er over tien jaar uitziet? Wat voor opleiding heb
je daarvoor nodig? Wil je van uitvoerend werk naar
management? Volg dan bijvoorbeeld een cursus financieel
management voor niet financiële managers.’ 

Binnen organisaties is het tegenwoordig populair om met
een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) te werken. Het
lijkt me voor thuiszittende vrouwen ook geen gek idee om
hun eigen ontwikkelingsplan op te zetten. Waar ben je
goed in? Hoe kun je je capaciteiten ontwikkelen opdat je
straks weer werk kunt vinden dat bij je past?
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Wees openlijk narcistisch

Aleid is een gevoelige vrouw van in de veertig. Haar voor-
naamste klacht is spanning op het werk, omdat haar vrou-
welijke chef geen waardering voor haar toont. Haar chef is
jonger, kleedt zich sexy en is vooral gericht op haar eigen
carrière. Ze neemt Aleid alleen in vertrouwen als haar
zoveelste vriendje ervandoor is gegaan. 

Vrouwen als Aleid zitten steeds vaker in de wachtkamer
van psychologen. Ze vinden van zichzelf dat ze een groot
invoelingsvermogen hebben en zorgzaam zijn voor ande-
ren, maar de diagnose luidt: gekrenkt narcisme. Net als de
meesten van ons kennen ze een grote liefde voor zichzelf.
Maar ze houden dat verborgen. Ze geven anderen alle
ruimte en plaatsen zichzelf op het tweede plan. Maar ze
vinden wel dat ze zelf goed werk verrichten. In plaats van
zich daar op voor te laten staan, wachten ze als een soort
Assepoester op de waardering van anderen. Als die uit-
blijft, voelen ze zich gekrenkt. 

Types als de chef van Aleid hebben het makkelijker. Ook
zij lopen over van liefde voor zichzelf, maar ze tonen dat
ook. Dat maakt hen niet onmiddellijk tot aangename
bazen of collega’s, maar ze hebben meer succes in hun
werk. Ze stellen hun eigen doelen en zijn in staat om die te
realiseren. Ze hebben het gevoel greep te hebben op hun
bestaan. 

Ik neig ertoe vrouwen als Aleid te adviseren meer met hun
narcisme te koop te lopen. Niet te wachten op blijken van
waardering, maar trots te zijn op wat ze presteren en dat
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ook anderen te laten weten. Ze moeten minder respectvol
hun beurt afwachten. Dat heeft natuurlijk een onaangena-
me kant. Veel mooie zaken komen daarbij in het gedrang,
zoals: een open oor voor de noden van anderen, beschei-
denheid, gevoeligheid voor menselijke verhoudingen, tact,
discretie, dienstverlening en diplomatiek handelen. Maar
waarom zouden in een narcistische tijd als de onze het
steeds vrouwen moeten zijn die deze trekken vertonen?
Laat vrouwen die vol zijn van zichzelf dat vooral tonen. Dat
houdt ze uit de WAO.

Maar komt de chef van Aleid, door haar overdaad aan nar-
cisme, uiteindelijk ook niet bij de psycholoog? Waarschijn-
lijk wel. Haar klacht luidt dan dat ze ondanks haar goede
baan, haar dure lease-auto en haar vele vriendjes, zich
leeg en ongelukkig voelt. Dan wordt het tijd dat ze haar
ogen opent voor het bestaan en de noden van anderen. En
dan blijkt dat ze haar eigen geluk juist vindt in de samen-
werking met anderen. Maar daarvoor moest ze wel eerst
haar liefde voor zichzelf botvieren. Want wie die eigenliefde
blijft verhullen, zal het nooit ver schoppen. 
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In juni 2004 deed zich een politieke affaire voor die een
opvallende gelijkenis vertoont met de verhaal van Aleid.
De toenmalige staatssecretaris van onderwijs, Annette
Nijs, beklaagt zich in een interview met Nieuwe Revu over
haar chef, minister Maria Van der Hoeven, die haar niet
zou begrijpen, alleen maar politieke spelletjes zou spelen
en haar eigen carrière voor alles plaatste. ‘Maria, waarom
doe je zo?’ was de kop van het interview. 
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Pluk een roos

‘Ga je vanavond mee naar het café?’ vraagt Sander.
‘Nee,’ zegt Christi, ‘ik moet nog leren voor mijn tentamen.’
‘Dan ga ik ook maar vroeg naar bed vanavond,’ zegt San-
der.
De volgende dag hoort Christi dat Sander ’s avonds met
vrienden uit is geweest. 
‘Dat had je me toch gewoon kunnen zeggen? Dan hoef je
toch niet te doen alsof je vroeg naar bed gaat!’ 
‘Ik word gek van dat gecontroleer van jou,’ zegt Sander. ‘Ik
mag toch zelf weten wat ik doe?’
‘Misschien heeft hij wel gelijk,’ denkt Christi, ‘misschien
ben ik te controlerend. Maar ik kan hem nooit vertrouwen.
Waarom zegt hij dat hij vroeg naar bed gaat als hij tot vier
uur uitgaat?’ 
De relatie van Sander en Christie is gebaseerd op herken-
ning. Ze doen dezelfde studie, houden beiden veel van
sport, en kunnen om dezelfde dingen lachen. Maar ze blij-
ven ook steeds om dezelfde dingen ruziemaken.
‘Het lijk erop alsof we elkaar alleen maar kunnen kwellen,’
zegt Sander.
Ze worden doodmoe van hun ruzies, en hun studie begint
er onder te lijden. 

Conflicten in een relatie horen erbij. Wie nooit ruziemaakt,
komt er op een dag achter zijn partner niets meer te zeg-
gen te hebben. Maar steeds om dezelfde dingen ruzie-
maken, zoals over geld, persoonlijke vrijheid, de familie,
werk en opvoeding, is dodelijk vermoeiend. En tegen te
veel ruzie is geen enkele relatie bestand. Hoe houd je con-
flicten in de hand in een relatie?
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Er is sprake van een conflict als je ervaart dat de ander iets
doet wat jouw belangen, opvattingen of normen en waar-
den schaadt. Een conflict hoeft niet altijd een spetterende
ruzie te zijn, je kunt ook een conflict hebben als je ruzies
mijdt. Christi gaat bijvoorbeeld mokken als Sander iets
doet wat ze niet leuk vindt, echt ruziemaken doet ze dan
niet. En zo houden ze het conflict in stand. Wat moeten ze
doen om eruit te komen? Hier zijn zeven regels waar ze
zich aan kunnen houden. 

Zeven vuistregels om conflicten op te lossen
1. Analyseer je ingebakken gedachten over de ander en

laat die los. Denk dus niet in absolute termen, zoals: de
ander is onbetrouwbaar, claimend, jaloers, pesterig,
zwak, egoïstisch of lui. Daardoor verergert het conflict
alleen maar, want de ander probeert dan te bewijzen dat
dat helemaal niet waar is.

2. Zorg voor een machtsevenwicht in je relatie. Vaak is het
twistpunt iets anders dan waar de ruzie over gaat,
namelijk wie van ons heeft het voor het zeggen? Wie
van ons definieert hoeveel vrijheid mogelijk is, waaraan
het geld wordt uitgegeven, hoe we met de familie
omgaan? Wat voor een relatie je ook hebt, gelijk aan
elkaar, complementair of opportunistisch, streef naar
een machtsevenwicht.

3. Verhelder de motieven die aan je boosheid ten grond-
slag liggen. Soms ben je boos omdat je jaloers bent op
de ander, hij heeft wel een pleziertje en jij niet. Soms
voel je je afgewezen door de ander en neem je wraak.
Dat roept dan weer boosheid op en voordat je het weet
sta je met verhitte koppen tegen over elkaar. 

4. Ga eens na waar je het samen wel over eens bent. Hoe
ziet de ideale relatie er voor jullie beiden uit? Hoe maak je
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dan afspraken over en weer? Hoeveel vrijheid gun je
elkaar? Formuleer een gezamenlijk belang. Daardoor zie
je de ander niet meer als tegenstander.

5. Neem de tijd om op een ander tijdstip met elkaar verder
te praten over dingen die je samen wilt doen, dingen die
je alleen wilt doen, en maak een plan hoe je met ‘hot
issues’ omgaat. Als de ruzies altijd over geld gaan, los
dat dan op door een gezamenlijke financiële planning te
maken.

6. Soms moet je eerst je eigen psychologische problemen
oplossen. Sander kwam erachter dat hij steeds zijn
vriendin als claimend ervaarde, omdat ze hem deed
denken aan zijn bazige moeder. Zijn vader was vaak
weg en zij had hem als haar maatje geclaimd. Christi
had last van verlatingsangst. Als klein kind had ze ooit
tegen haar vader gezegd dat ze nog bij een vriendinnetje
wilde spelen en niet mee wilde. Hij was toen pardoes in
de auto gestapt en weggereden, haar alleen op straat
achterlatend.

7. Een handige manier om een welles-nietesruzie te door-
breken is iets verrassends te zeggen of te doen. Denk
aan het kinderrijmpje: Ben je boos, pluk een roos, zet
hem op je hoed, dan ben je morgen weer goed. De
boodschap van dit rijmpje is: blijf niet schelden, mok-
ken of tieren als je boos bent, maar doe iets, waardoor
je weer in een goed humeur komt. Pluk een roos.

Pluk een roos
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4.WERK
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Werk maakt gelukkig

Door te werken voel je je eigen kracht, kun je die kracht
ontwikkelen en ervan genieten. Maar werken wordt een
last als je het gevoel hebt dat je talenten niet uit de verf
komen, dat je door tijdsdruk klem komt te zitten, in een
verziekte sfeer moet werken, of geen waardering krijgt
voor wat je doet. Je hebt het gevoel alsof al je energie
wordt weggeslurpt. Je sleept je naar het werk en bent blij
als je weer naar huis kunt. 

Hoe haal je dan het geluk weer terug? Door stil te staan bij
je ongeluk en na te denken over wat je het liefste doet,
waar je talenten liggen en waar je het meest waardering
voor krijgt. Werk maakt gelukkig als je kunt laten zien wat
je kan, en waardering krijgt voor wat je doet. Zoek die
waardering op. En gaat het allemaal niet zoals je wilt, geef
dan niet anderen de schuld, maar besef dat je altijd een
keuze hebt om je aan te passen, te verzetten of ervandoor
te gaan. Alle keuzes kunnen nare gevolgen hebben, maar
je maakt tenminste een eigen keuze. Je maakt duidelijk
wat voor jou belangrijk is. 

Net als op andere gebieden in het leven moet je in je werk
een evenwicht zien te vinden tussen spanning en ontspan-
ning. Te weinig spanning kan mensen erg ongelukkig
maken, zoals te lezen valt in het stuk over onderbelasting.
Maar ook een al te vrolijke en informele werksfeer is niet
bevorderlijk voor het geluk. Van echt werken komt het niet
meer, en als de grens tussen werk en privé vervaagt komt
het ook niet meer van echte ontspanning: het werk spreidt
zich als een lichte nevel over alle aspecten van je bestaan. 
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Om plezier te houden in je werk moet je er ook waardering
voor krijgen. Organisaties die uitsluitend op prestaties let-
ten en geen oog hebben voor waarden als collegialiteit,
zorgzaamheid en een hulpvaardige instelling lopen het
gevaar een kille sfeer te creëren en medewerkers die deze
belangrijke waarden uitdragen van zich te vervreemden.

Ook is het voor organisaties van belang om maatregelen
te treffen tegen mensen die de sfeer verzieken, zoals
beschreven staat in het stuk pesten@work. Een duidelijk
beleid over pestgedrag kan een organisatie niet alleen veel
geld besparen (voorkomen van ziekteverzuim, ontslagpro-
cedures) maar er ook voor zorgen dat medewerkers in een
omgeving kunnen werken die hen helpt hun vermogens zo
goed mogelijk in te zetten.
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Weg met de snoeppotten

Steeds vaker hoor ik medewerkers klagen over de infor-
mele omgangsvormen op het werk. Zo had ik een cliënt
die het Spaansbenauwd kreeg toen hij na het sollicitatie-
gesprek zijn nieuwe werkplek kreeg te zien: een kantoor-
tuin, waar de bureaus slechts door bloembakken van
elkaar waren gescheiden. De zogenaamd gezellige sfeer
van zo’n open werkplek was nu net de reden waarom hij
zijn vorige baan had opgezegd. Hij wilde weg van het ein-
deloos geklets over de goedkoopste hypotheken, de meest
fantastische sex en de leukste uitgaanstenten. Weg van de
screensavers van pasgeboren baby’s van zijn vrouwelijke
collega’s en weg van de met spekkies gevulde snoeppot-
ten en de rondslingerende gidsen van reisbureaus en post-
orderbedrijven. Hij wilde gewoon werken en zijn privéleven
voor zichzelf houden. Hij had geen boodschap aan het
voordeel dat zijn voormalige werkgever zag in de kantoor-
tuin: je bent gemakkelijker op de hoogte van elkaars werk
en je kunt elkaar daardoor makkelijker vervangen. 

De trend van de informele sfeer op het werk komt ook tot
uiting in de e-mail. Vrijwel niemand begint een mailtje met:
Geachte mevrouw. En niet zelden wordt een onbekende in
een mail met jij aangesproken. De lossere omgangsvor-
men kunnen bevrijdend werken en de creativiteit bevorde-
ren, maar het nadeel is dat steeds minder duidelijk is wat er
als werknemer van je wordt verwacht en dat de grens tus-
sen werk en privé vervaagt. De toenemende informalise-
ring op het werk kan tot een reeks problemen leiden: van
de druk om ’s avonds en in het weekend met collega’s op te
trekken tot seksueel lastiggevallen worden door je collega. 
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De Duitse Judith Mair beweert in haar boek Het is mooi
geweest, het kantoor is geen pretpark dat door de lossere
omgangsvormen en flexibele werktijden de werkdruk
enorm is toegenomen, wat weer leidt tot allerlei psychoso-
matische klachten. Ze pleit dan ook voor vaste werktijden,
heldere regels en verplichte omgangsvormen. Misschien
slaat ze door in haar pleidooi voor meer discipline, werk-
kleding en voor het niet meer tutoyeren van collega’s,
maar ze maakt wel duidelijk dat vage omgangsregels op
het werk, het privéleven van werknemers behoorlijk kan
verwoesten.

Informele omgang kan prettig zijn als je er zelf voor kiest.
Een goed contact met je collega’s is een belangrijke bron
van plezier in je werk, maar de verplichte gemoedelijkheid
op het werk moet niet even beklemmend worden als de
formele omgangsvormen van weleer.
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Gewetensnood

Wat doe je als je door bezuinigingen het gevoel krijgt je
werk niet naar behoren uit te kunnen voeren? De verhalen
zijn bekend: hulpverleners die hun patiënten verwaarlozen,
agenten die te weinig boeven vangen en ambtenaren die
de uitvoering van wetten niet genoeg controleren – dom-
weg omdat daar geen geld voor is. Het brengt menig pro-
fessional in gewetensnood. Drie voorbeelden. 

Een therapeut moet iedere maand tijdens ‘ontslagdag’ aan-
geven welke tien cliënten er het minst slecht aan toe zijn. Met
hen moet hij stoppen – er is geen geld meer voor. De thera-
peut houdt zich aan de nieuwe richtlijn, maar voelt zich daar
boos onder. Hij heeft het gevoel mensen die nog net een zetje
nodig hebben een trap te geven en in de steek te laten. 

Een bedrijfsarts vindt dat haar opdrachtgever niet serieus
naar vervangend werk zoekt voor werknemers die na een
langdurige ziekte moeten reïntegreren. De opdrachtgever
verwijt de bedrijfsarts te ‘werknemersvriendelijk’ te zijn.
Dat is niet meer van deze tijd. Aan haar de keus: aanpas-
sen of opstappen. 

Het derde voorbeeld komt van een adviseur in de gezond-
heidszorg. In het kader van een arboconvenant doet hij
onderzoek naar agressie op scholen. Deze gegevens zijn
vertrouwelijk en wil hij dan ook onder geen beding aan
derden rapporteren. Zijn projectleider denkt daar anders
over. ‘Als we dit niet aan het ministerie doorgeven, dan
komt er ook geen geld voor een vervolgproject.’ Wat te
doen? Rapporteren of niet?
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Dit zijn lastige keuzes. En het wordt helemaal lastig als je
niet tot een besluit komt: je blijft piekeren en maakt je
kwaad. Maar je kunt geen kant op, omdat je begrijpt dat er
bezuinigd moet worden. Als zo’n situatie lang duurt, ein-
digt die niet zelden in ziekte of ontslag. 
En wie valt er dan wat te verwijten? 

Ik merk dat het helpt mensen te wijzen op wat Simone de
Beauvoir in De tweede sekse schreef: Je bent nooit
gedwongen tot je rol. In je werk ben je vrij je eigen keuzes
te maken. Je kunt ervoor kiezen je aan te passen, je te ver-
zetten, de regels te overtreden, creatieve oplossingen of
een nieuwe baan te zoeken. Dat al die keuzes minder pret-
tige consequenties hebben zul je op de koop toe moeten
nemen. 

Dit alles wil niet zeggen dat een werkgever niets te verwij-
ten valt. Hoe nodig bezuinigingen ook zijn, ook voor de
werkgever geldt dat hij de vrijheid heeft om dit op verschil-
lende manieren aan te pakken. Dat wordt zelden erkend.
Bezuinigingsoperaties worden vaak gebracht als een
kwestie van slikken of stikken. Welke aanpak de minste
schade oplevert voor de werknemers staat niet ter discus-
sie, wat het extra moeilijk maakt de steun van die werkne-
mers te mobiliseren. 
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Ontslagen, wat nu?

Ontslag kan soms een zegen zijn. Antoinette, 38 jaar, werd
tijdens de behandeling door haar baas ontslagen. Als ik
haar twee jaar later tegenkom zegt ze: ‘Het is weer zover, ik
word weer ontslagen.’ Nu lacht ze erom. Ze ziet er stralend
en gezond uit. Haar whiplashklachten zijn voorbij. Ze is
getrouwd en heeft een halfjaar geleden een zoon gekregen.
‘Voor de zwangerschap heb ik nog wel een dipje gehad,’
zegt ze, ‘maar daar heb ik een antidepressivum voor gekre-
gen, en ik was er zo weer bovenop.’

‘Weet je wat het is,’ zegt ze, ‘ik vind het niet erg om ontsla-
gen te worden, ik vind telkens wel nieuw werk. Maar ik
vind het wel lastig om goeie keuzes te maken. Kennelijk
kies ik steeds voor de verkeerde baan.’
Ogenschijnlijk ligt het dit keer niet aan haar. Ze vliegt met
vier anderen de laan uit. Het bedrijf lijdt verlies en het gaat
om een ontslag om economische redenen.
‘Op een of andere manier lig ik altijd met de directie over-
hoop,’ zegt Antoinette. ‘In de retail lijken ze alleen maar
met hun handen te werken en niet met hun hoofd. Ze heb-
ben geen visie, ze zijn zinloos bezig.’ 
Zelf is Antoinette cum laude afgestudeerd als bedrijfskun-
dige. Ze heeft hersens en een duidelijke visie. 
‘Waarom begin je niet voor jezelf?’ vraag ik.
‘Ik heb nu bij vier bedrijven gesolliciteerd en zit bij twee in
de tweede ronde,’ zegt ze. 
‘Waarom begin je niet voor jezelf?’ vraag ik nogmaals. 
Ze haalt haar schouders op. ‘Dat is veel te onzeker in deze
tijd,’ zegt ze. Ze wil alleen met mij bespreken hoe ze de
beste keus kan maken voor een vaste baan en hoe ze kan
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voorkomen dat ze weer wordt ontslagen. 
‘Hoe vast is een vaste baan voor jou?’ vraag ik.
Ze moet lachen. In iedere baan is ze na drie jaar ontslagen. 
‘Misschien is een eigen bedrijf toch niet zo’n gek idee,’ zegt
ze. ‘Mijn zus is daar ook mee begonnen en doet het heel
goed.’
Ze begint te stralen. ‘Als freelancer verdien ik in een dag
per week net zoveel als ik nu in loondienst per week krijg.’
Twee gedachten hebben Antoinette tot nu toe belemmerd
om voor zichzelf te beginnen. De eerste is: ‘Een vaste baan
biedt zekerheid’ en de tweede luidt: ‘Eigenlijk ben ik hele-
maal niet goed genoeg’. Achter haar kritiek op anderen
schuilt onzekerheid over zichzelf. Ze vindt zichzelf niet
goed genoeg, maar dat wil ze niet onder ogen zien. Ze pro-
jecteert het idee niet goed genoeg te zijn op haar baas.
Niet zij, maar haar baas deugt niet. Reken maar dat je dan
het risico loopt ontslagen te worden. 
Als ik haar later nog een keer spreek zegt ze de eerste
baan genomen te hebben die ze aangeboden kreeg. Ze
richt zich op de mogelijkheden die de baan biedt en op de
vaardigheden die ze er kan ontwikkelen. Ondertussen
schrijft ze een ondernemingsplan voor een eigen bedrijf.
‘Als ik weer wordt ontslagen, kan ik mijn eigen plan trek-
ken,’ zegt ze.
Nu Antoinette beseft wat haar eigen aandeel was in de ont-
slagen, ziet ze hoe ze zichzelf steeds in de nesten heeft
gewerkt, en niet bezig was haar eigen krachten te ontwik-
kelen. Nu ze dat wel doet, is de kans groot dat ze straks
zelf ontslag neemt, om haar eigen weg te gaan en te doen
waar ze goed in is.
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Onderbelasting

Ook door te weinig werk kun je burnout raken. Dat ervaar-
de Stef die tot zijn verbazing hoog scoorde op de burnout-
lijst. ‘Ik heb helemaal geen drukke en veeleisende baan,’
zegt hij, ‘eerder het tegenovergestelde. Ik ben daar wel erg
gefrustreerd over, maar hard werken doe ik dus niet. Hoe
kan ik dan burnout zijn?’

De ervaring van Stef komt overeen met de ervaringen van
de werknemers van de kernenergiecentrale Dodewaard.
Omdat de centrale gesloten moest worden werd het werk
langzaam afgebouwd. De werknemers hoefden minder te
werken en hadden het gevoel dat het werk dat ze nog
deden niet zinvol was. Deze werknemers werden vergele-
ken met werknemers uit de chemische industrie die erg
hard moesten werken. Eenzelfde percentage van de werk-
nemers van de energiecentrale als van de chemische indu-
strie leed aan burnout.

Net zoals degene die te hard werkt het gevoel heeft geen
goed werk meer te kunnen leveren, heeft ook de onderbe-
laste er onder te lijden dat hij zijn energie niet op een
goede manier kan gebruiken. Wie onderbelast is, begint
aan zichzelf te twijfelen. De werknemers van de energie-
centrale leken als verlamd in hun werk te staan. Ze
klampten zich vast aan hun laatste strohalm: het contact
met collega’s. Verder deden ze niets om hun situatie te
verbeteren: ze volgden geen opleidingen, lieten zich niet
omscholen, solliciteerden niet, niets. Ze voelden vooral
angst: angst voor veranderingen en angst om zelf beslis-
singen te nemen. De werknemers voelden zich slachtoffer
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van de omstandigheden en kregen last van psychoso-
matische klachten. 

Eenzelfde gevoel van verlamming door onderbelasting
zien we in de film Shoef Shoef Habibi. Hoofdpersoon Ap
wil gaan werken, en zijn broer die politieman is, regelt
werk voor hem. Er staat een bureau voor hem klaar, een
computer, maar er gebeurt niets. Hij krijgt geen werk. Hij
slijpt z’n potlood, pakt z’n broodtrommeltje, legt dit op
tafel, pakt een banaan, eet die op, draait met z’n stoel in de
rondte, legt z’n benen op het bureau. Dan gaat de telefoon.
Hij doet niets. Hij kijkt ernaar, alsof het een exotisch beest
is. Zijn baas stormt binnen: waarom pak je de telefoon niet
op, als ik bel? De volgende dag staat hij in tweestrijd: naar
het werk of meedoen met z’n vrienden die een bank willen
overvallen? Hij kiest voor de spanning van het laatste.

Wie het idee heeft onderbelast te zijn, moet een nieuwe uit-
daging zoeken. Kan dat niet op het werk, dan maar daar-
buiten. Door te solliciteren, je sociale vaardigheden en
zelfkennis te vergroten, of door meer diepgang te geven
aan je hobby’s. Hoe moeilijk het ook is, je moet weer het
plezier aanboren van de uitdaging die je aankunt.
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Pesten@work

Twee collega’s ontmoeten elkaar op de gang en hebben
een goed gesprek. Waarop de een de ander een e-mail
stuurt met de volgende tekst: ‘Het klikt zo goed tussen
ons, ik vind je leuk, zullen we een keertje uit eten gaan?’
‘Goed idee,’ mailt de ander terug. En ze gaan een keer uit
eten. Daarna gaan ze ook nog een keer samen naar de
film. De ene collega wil meer en uit zijn gevoelens per
mail. De ander schrikt daarvan en houdt het af: ‘Ik heb al
een vriend,’ mailt ze.
‘Geen probleem,’ mailt de ander, ‘het is toch leuk wat we
hebben?’
De vrouw maakt duidelijk dat ze hier echt geen zin in heeft
en vraagt hem te stoppen met de e-mail. Nu begint hij haar
te stalken met mail. Zij voelt zich bedreigd en meldt zich
een dag ziek. Eenmaal terug neemt ze een collega in ver-
trouwen. De afdeling P&O krijgt er via via lucht van en
besluit het e-mailverkeer tussen beiden tegen het licht te
houden. Ze sommeren de medewerker per aangetekende
brief dit ongewenst gedrag niet meer te vertonen op straffe
van beëindiging van de arbeidsverhouding. Ze kunnen dit
doen, omdat ze een door iedere medewerker onderteken-
de gedragscode hebben die hierin voorziet. 
Hiermee is de zaak niet afgelopen. De stalker blijft de
vrouw op andere manieren lastigvallen. Maar zo, dat hij er
niet op te pakken is. De medewerkster trekt het niet meer
en meldt zich ziek. Het bedrijf steunt de medewerkster. Na
haar ziekteverlof kan ze op een andere plek terugkeren.
Door reorganisatie komt ze later toch weer in de buurt van
de inmiddels door haar gehate collega te werken. Het stal-
ken begint van voor af aan. De stalker krijgt een tweede,
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allerlaatste waarschuwing. Dan houdt hij op, maar begint
wel een andere vrouw lastig te vallen, waarop hij, via de
kantonrechter, wordt ontslagen. Zo’n ontslagprocedure
kan een bedrijf veel geld kosten. Behalve de juridische
kosten zal er vaak ook een ontslagvergoeding moeten
worden betaald. In het bovenstaande geval was dat 20.000
euro. Maar wie hier niet toe overgaat loopt de kans goede
medewerkers te verliezen, een ongezond werkklimaat te
scheppen en een hoog ziekteverzuim te krijgen. 
Bedrijven die dit willen voorkomen, zullen een duidelijk
beleid moeten ontwikkelen om ongewenst gedrag tegen te
gaan. Dat begint ermee om gedrag dat als pesten wordt
ervaren, serieus te nemen. Vervolgens moet er een duide-
lijke visie op ongewenst gedrag worden ontwikkeld. Die
visie moet worden uitgewerkt in een gedragscodeboek
voor personeel. Een e-mailprotocol kan daar onderdeel
van uitmaken. Ook zal er een vertrouwenspersoon moeten
zijn die makkelijk bereikbaar is. Zulke maatregelen hoe-
ven niet ingegeven te zijn door idealistische motieven of
zedenprekerij. Het is een kwestie van goed personeelsbe-
leid dat duidelijkheid schept voor de medewerkers en zorgt
voor een aangenaam werkklimaat.
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Stress de baas

Soms krijg je onverwachte tegenslagen te verwerken die
een aanslag doen op je draagkracht. Heb je dat een paar
keer achter elkaar dan kan het te veel worden. Met de vol-
gende 10 adviezen voorkom je dat je in stressvolle tijden
doordraait. 

1. Kijk kritisch naar de inhoud van je werk 
Stress op het werk ontstaat als je niet weet wat er van je
verwacht wordt of als je takenpakket te zwaar of oninteres-
sant is geworden. Veel banen hebben geen duidelijke func-
tieomschrijving. Je voelt je onzeker over wat er van je ver-
wacht wordt en doet daarom meer dan nodig is.
Bovendien durven veel mensen niet te vragen om zaken
zoals een aanvullende opleiding of een ander project.
Vraag je daarom af: Wat wordt er van mij verwacht? Is mijn
werk nog plezierig en interessant? Durf daarbij voor jezelf
op te komen: vraag om een duidelijke functieomschrijving
of een andere invulling van je werk!

2. Maak duidelijke afspraken
Wanneer moet iets af zijn? Wanneer overleg je met elkaar?
Wat kan wel en wat niet? Valt een collega steeds je kamer
binnen met vragen, spreek dan af dat je elke dag bijvoor-
beeld twee keer op vaste tijdstippen overlegt. Is het niet
duidelijk wanneer iets af moet zijn, vraag dan wanneer het
af moet zijn. Ook het maken van dergelijke afspraken
heeft met assertiviteit te maken: zorg ervoor dat je geen
slachtoffer wordt van de ander, maar neem zelf het initia-
tief. Onthoud daarbij dat die ander, wellicht die collega die
steeds binnen komt vallen, zich vaak ook onzeker voelt of
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erkenning zoekt. Duidelijke afspraken zijn dan voor beide
partijen goed.

3. Stel prioriteiten
Soms onstaat stress doordat je denkt dat je niet op tijd
klaar zult zijn. Dan is het tijd voor tijdmanagement. Maak
een planning: Wat moet er gebeuren en hoeveel tijd heb je
daarvoor? Wat is het belangrijkste? En: hoeveel tijd wil je
aan die taak besteden? Ook hier komt voor jezelf opkomen
om de hoek kijken. Durf ‘nee’ te zeggen als je iets er niet
meer bij kunt hebben. Humor maakt ‘nee’ zeggen soms
makkelijker. Zeg je een vergadering af waar je niet echt
hoeft te zijn zeg dan bijvoorbeeld: ‘In het kader van efficiënt
met tijd omgaan heb ik besloten niet alles meer te doen wat
ik leuk vind!’ Zo voelt de ander zich niet afgewezen.

4. Bezin je op de rol van je werk
Voor veel mensen is het belangrijk om zich te bezinnen op
de rol van het werk in hun leven. Ze willen op het werk
goed zijn en zichzelf bewijzen. Bovendien hebben ze vaak
ook nog een druk sociaal leven. Vraag je daarom af hoe
belangrijk het werk eigenlijk voor je is. Wat zijn je werkelij-
ke behoeften en verlangens? Hoe zie jij jezelf? Vraag je ook
af waaróm je zoveel of zo hard wilt werken. Veel mensen
gebruiken het werk als een vlucht. Ze voelen zich eenzaam
of onzeker, durven dat niet onder ogen te zien en vluchten
in hun werk.

5. Zoek ontspanning
Genoeg ontspannen klinkt logisch, maar dat is het niet. Heb
je het druk dan ga je namelijk vaak nog harder werken om
toch op tijd klaar te zijn. Op die momenten moet je tegen
jezelf ingaan. Ga toch op tijd naar huis of neem regelmatig
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pauzes, ook al ligt er nog een enorme stapel werk. Door rust
in te bouwen rem je de lichamelijke en geestelijke stress af
in plaats van dat je er helemaal in meegaat. Om meer te
ontspannen kun je ook een mini-sabbatical nemen (Anti-
stress, pag. 306 e.v.), bijvoorbeeld een vrije week. Bereid
deze week echter wel voor. Zorg ervoor dat je alle vervelen-
de klusjes in huis al hebt gedaan en plan leuke activiteiten.
Dat voorkomt dat je in je vrije week stomme klusjes doet en
je het gevoel hebt: ik was net zo lief aan het werk. 

6. Beweeg! 
Onder invloed van stress maakt je lichaam stresshormo-
nen zoals adrenaline aan. Heb je daar te veel van dan voel
je je opgefokt en gestrest. Door lichamelijk actief te zijn
daalt het niveau van stresshormonen in je lichaam weer.
Je hoeft niet per se intensief te sporten, een halfuur wan-
delen is ook goed. Je voelt je dan ‘lekker moe’ in plaats
van opgefokt. Beweeg na je werk liever in plaats van met-
een op de bank te ploffen, zeker als je ook nog eens naar
een spannende film kijkt. Dan duurt het veel langer voor-
dat het niveau van stresshormonen daalt en kun je bijvoor-
beeld slechter slapen.

7. Eet gezond
Gezond eten is belangrijk omdat je daarmee je lichaam en
geest in conditie houdt en je beter bestand bent tegen
stress. Ook daarbij moeten mensen soms tegen zichzelf
ingaan. Heb je het druk dan heb je de neiging om te gaan
‘grazen’. Je slaat het ontbijt over, en gaat tussendoor zoe-
tigheid of andere snacks eten. Je wordt er niet alleen dik
van, maar je bloedsuikerspiegel en daarmee energie-
niveau gaan schommelen. Zorg daarom bewust voor drie
maaltijden per dag, je hebt dan zowel lichamelijk als gees-
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telijk meer energie. Neem je een tussendoortje eet dan lie-
ver een banaan dan een reep chocola.

8. Denk gezond 
Hinderlijke gedachten kunnen ervoor zorgen dat je onno-
dig snel in de stress schiet. Je denkt: Ik kan er niks aan
doen, of: Ik moet de beste zijn. Zulke gedachten weerspie-
gelen gevoelens van machteloosheid, je voelt je het
‘slachtoffer’, de dupe van de ander, of je hebt het gevoel
dat je perfect moet zijn of anderen altijd maar moet beha-
gen. Betrap je jezelf op dergelijke gedachten daag ze dan
uit. Vraag je af: Is dat wel zo? Is het wel redelijk wat ik
denk? Probeer er gedachten voor in de plaats te stellen
waarin je jezelf accepteert zoals je bent. Denk liever: ik ben
ook maar een mens, of: wat ik vind is ook belangrijk. Denk
je accepterender over jezelf dan is het ook een stuk mak-
kelijker om voor jezelf op te komen.

9. Zorg voor emotionele ontlading
Krop je negatieve emoties op dan kun je allerlei vage
lichamelijke klachten krijgen. Door je boosheid kun je bij-
voorbeeld slecht ontspannen en krijg je hoofdpijn of slaap-
problemen. Maakt iemand je boos of verdrietig, bedenk
dan hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Richt in geen
geval de boosheid tegen jezelf. Dat betekent niet dat je
jezelf helemaal moet laten gaan. Het is een kwestie van
emotionele zelfbeheersing: barst niet meteen uit, maar tel
tot tien en bedenk hoe je dit het beste kunt brengen. Ook
op een vriendelijke manier kun je zeggen wat je dwarszit.
Het is echter niet altijd mogelijk om de ‘boosdoener’ te
confronteren. Zoek in dat geval een andere uitlaatklep
voor je gevoelens: reageer je af in de sportschool, of schrijf
of praat je gevoelens van je af.

Veel geluk!
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10. Laad je emotioneel weer op
Breng in kaart welke zaken, thuis en op je werk, je energie
geven en welke energie vreten. Energievreters zijn bijvoor-
beeld zeurende klanten of ruzie met je partner, energiege-
vers misschien een compliment van je baas of iets leuks
dat je voor jezelf doet. Is de lijst met energievreters veel
langer dan de energiegevers dan heb je jezelf verwaar-
loosd. In plaats van de energievreters in te perken is het
leuker om meer energiegevers in te bouwen.

Stress de baas
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Test je geluk in het werk

Vul onderstaand vragenlijstje in en tel de punten op.

1 Ik word bruisend van energie 
wakker op een werkdag 

2 Met collega’s ga ik plezierig om
3 Met vrienden spreek ik graag 

iets af na het werk
4 Werk geeft me energie
5 Ik zou een vriend aanraden bij 

onze organisatie te solliciteren
6 Als ik helemaal opga in mijn 

werk, voel ik me intens gelukkig
7 Ik ben tevreden over wat 

ik verdien
8 Mijn werk inspireert me
9 Ik kan me goed concentreren 

10 Ik kan dingen goed onthouden
11 Ik weet op welke werkplek ik 

over drie jaar wil zitten 
12 Mijn leidinggevende of de 

organisatie steunt dit
13 Ik heb het gevoel greep op 

mijn werk te hebben

80

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:39  Pagina 80



1=N
iet of zelden

2=E
n

igszin
s,som

s

3=Vaker w
el dan

 n
iet

4=Vaak

5=B
ijn

a altijd

14 Van een werkdag herstel 
ik dezelfde dag/avond

15 Ik heb het gevoel dat 
mijn werk zinvol is

Totaalscore:

SCORE
15 – 30 Je voelt je niet gelukkig in je huidige werk.

Je behoort tot de werknemers die het risico
lopen burnout te raken (16%). Je persoon-
lijke doelen en organisatiedoelen zijn niet in
overeenstemming, je krijgt geen waardering
voor wat je doet en je loopt het risico vast te
lopen. Zoek loopbaanadvies en zorg dat je
burnout voorkomt door meer dingen te
doen die je energie geven, je werkhouding
te veranderen en aan je zelfacceptatie te
werken. 

31 – 45 Het werken vraagt veel van je en geeft je
niet veel energie. Maak een lijst van ener-
giegevers en energievreters in je werk om
erachter te komen wat beter kan. Werk aan
je geluk via een cursus persoonlijke effecti-
viteit, waarin je leert je persoonlijke doelen
goed op de organisatie af te stemmen,
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erkenning te krijgen voor wat je doet en te
onderzoeken of je in ander werk beter tot je
recht komt. 

46 – 60 Je voelt je redelijk goed in het werk. Opti-
maliseer je energie door een gelukstraining
te volgen. Dan leer je nog beter je persoon-
lijke doelen op de organisatie af te stemmen
en te zorgen voor erkenning in je werk.
Bovendien ga je na of je echt op de juiste
plek zit. 

61 – 75 Je ervaart flow in je werk. Je behoort tot de
12% van de werknemers die bezield aan het
werk zijn. Je zoekt een andere baan voordat
je vastgelopen bent, zorgt dat je erkenning
krijgt voor wat je doet en je brengt je per-
soonlijke doelen in overeenstemming met
de organisatiedoelen.

Veel geluk!
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5.AMBITIE
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Geluk en ambitie

We hebben gezien dat werk gelukkig maakt als je je talen-
ten in je werk kunt ontplooien. Nu is de vraag: Hoe hangt
geluk samen met ambitie? De filosoof en psycholoog Wil-
liam James had daar een eenvoudige definitie voor: G =
S/A. Het geluk dat je ervaart is het resultaat van de hoe-
veelheid succes die je hebt, gedeeld door de mate van
ambitie. Met andere woorden: Wie veel succes heeft en wei-
nig ambitie, is erg gelukkig. En wie veel ambitie heeft en
weinig succes is ongelukkig. Daar kun je je wat bij voorstel-
len. De vraag is nu of je de termen van deze definitie wat
preciezer kunt omschrijven. Aan welke voorwaarden moet
het succes voldoen en wat is een gezonde ambitie?

Het stuk over maximizers laat zien dat wie een sterke
drang heeft om succesvol te zijn, vaak ook succesvol is.
Wat dat betreft is een hoge ambitie een goede voorspeller
voor geluk. Maar wat we ook zien is dat bij mensen met
een hoge ambitie en veel succes, zoals bij succesvolle der-
tigers, een kleine knik in het succes dramatische gevolgen
kan hebben. Vooral mensen die het succes nastreven óm
het succes zijn erg gevoelig voor een persoonlijke kren-
king. Mensen voor wie succes meer te maken heeft met
het realiseren van eigen behoeften blijken veel stabieler en
zijn minder gevoelig voor tegenslagen. Waar je uit kunt
concluderen dat een gezonde ambitie voortkomt uit een
innerlijke gedrevenheid.

Als het om succes gaat, is het ook van belang dat succes
af te dwingen. Wie passief blijft wachten op begrip en
waardering van anderen ziet een verdiend succes vaak aan
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zich voorbijgaan. Zoals dat het geval is bij hoogopgeleide
vrouwen die niet om het salaris vragen waar ze recht op
hebben. Maar ook als het een tijd wat minder is gegaan,
door ziekte of burnout bijvoorbeeld, is het zaak om bij
terugkeer op het werk voor optimale omstandigheden te
zorgen om weer aan de slag te kunnen gaan. Een goed
reïntegratieprotocol is daarvoor onmisbaar.

We kunnen James’ geluksformule preciseren door te stel-
len dat je geluk voortkomt uit een gezonde dosis ambitie
die stoelt op een sterke innerlijke gedrevenheid en die
gelijke tred houdt met je vermogens. Daarnaast is het van
belang een brede opvatting van succes te hanteren die niet
beperkt blijft tot uiterlijke kenmerken en die meer aspec-
ten van het leven behelst dan succes op het werk. Als het
succes dat je wenst uitblijft, voel je je ongelukkig, en moet
je zoeken naar een vorm van succes die wel bereikbaar is.
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Bevlogen

Een gezonde ambitie sluit aan bij innerlijke gedrevenheid.
Het probleem is dat we vaak niet weten of we dingen nast-
reven omdat we denken dat het zo hoort, om anderen een
plezier te doen, of omdat we het zelf graag willen. Sommi-
ge mensen hebben een tomeloze inzet, maar het ontbreekt
ze aan een innerlijk kompas. Voor een gelukkig leven is het
noodzakelijk dat kompas te vinden en te herstellen. Wie
zijn eigen droom helder voor ogen heeft is in staat noodza-
kelijke keuzes te maken, en daarvoor de nodige offers te
brengen. 

Het geluksmotief in je leven is er meestal vroeg. Je kunt er
meer zicht op krijgen door de volgende oefening te doen. 

Geluksmeditatie
Je sluit je ogen en richt je aandacht op je ademhaling. Je
ademt drie keer in en uit, met de hand op je buik. Bij iede-
re inademing bolt je buik een beetje op, als een zeil, waar
de wind pal op staat. Het is alsof je met een lift afdaalt in de
tijd. Iedere ademhaling brengt je een verdieping lager en
vijf jaar terug in de tijd. Sta bij iedere verdieping even stil,
haal nog eens diep adem en denk aan de leuke dingen die
toen gebeurden. Misschien ben je voor het eerst gaan
skiën, misschien ontmoette je je partner, kreeg je een kind
of maakte je een leuke promotie op je werk. De lift stopt
op de leeftijd van 8-10 jaar. Als die leeftijdsperiode pijnlijk
voor je is, bijvoorbeeld omdat je toen verhuisde, een ouder
verloor of omdat er iets anders misging, ga dan naar een
periode dat je je prettig voelde. Laat de lift zoeken totdat je
voelt dat je in een periode bent beland dat je een beetje
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gelukkig was. Ook al denk je dat je hele jeugd ongelukkig
was, probeer toch de uitzondering daarop te pakken. 
Schrijf nu op welke gebeurtenissen je te binnen schoten
toen de lift aan het afdalen was. Waren dat vooral presta-
ties in het werk of activiteiten in de privésfeer? Wat deed je
het liefst in je kinderjaren, voordat je een tiener was? Bij
welke activiteit gingen de uren voorbij zonder dat je er erg
in had? Je mag je ervaring ook uitbreiden met andere.
Want als je het ene geluksmoment opschrijft volgt het
andere meestal vanzelf. 

Deel je gelukservaringen in in de volgende categorieën. 
Fysiek, gezondheid. Bijvoorbeeld: snelheid, beweging
(sport, reizen, buiten zijn). 
Succes in het werk. Bijvoorbeeld: erkenning voor of plezier
bij bepaalde prestaties. 
Relatie, familie. Bijvoorbeeld: huwelijk, kinderen, logeren,
vakantie.
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De keukentafel van Monique
Monique Moors vroeg zich af: ‘Ben ik op de juiste plek, leef
en leer ik met zielsverwanten, en ben ik bezig met datgene
wat diep in mijn hart leeft?’
Ze ontdekte als kernmotief: de keukentafel thuis op de
boerderij. Iedereen was altijd van harte welkom om aan te
schuiven. De keukentafel staat nu in haar woonkeuken in
Zuid-Frankrijk. ‘Mijn jeugdwens om de traditie van de keu-
kentafel voort te zetten is in vervulling gegaan. Wat mij
drijft is mensen het naar hun zin maken en zich thuis te
laten voelen. Niets is meer bijzonder dan iemand zich
thuis te laten voelen.’
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Wat is de conclusie voor je eigen geluk? Welke activiteiten
maken je gelukkig? Het kan om een verzameling van acti-
viteiten gaan, zoals: leren, ontwikkelen, creativiteit. Let er
vooral op wat je het meest gelukkig maakt. Maak dat tot je
geluksmotief en kijk hoe dat het beste uit de verf kan
komen in de dingen die je doet. 
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Midden in de Sahara

Bastiaan, 39, is sinds zes jaar adjunct-directeur van een
grote woningbouwcorporatie. Daarvoor was hij in dienst
van een groot organisatie-adviesbureau. Het was zijn
droom organisaties te veranderen. Die droom heeft hij
gerealiseerd. Hij reorganiseert het woningbedrijf, neemt
andere woningbedrijven over, voert een nieuwe manier van
marketing in, en maakt gebruik van internet voor voorlich-
ting en verhuur. Maar nu is hij uitgeput, en weet niet meer
wat hij moet doen. ‘Ik ben op,’ zegt hij. ‘Ik kan niets meer
onthouden, me niet meer concentreren, en ervaar een con-
stante druk in mijn hoofd. Ik heb mijn emoties niet meer in
de hand. Ik kan ieder moment in huilen uitbarsten. Soms
heb ik het gevoel dat niemand om mij geeft.’

Wat is er met Bastiaan aan de hand? Hij lijkt het prima voor
elkaar te hebben. Hij is gelukkig getrouwd. Zijn vrouw
werkt vier dagen in de week als fysiotherapeut. Ze hebben
twee kinderen, van 6 en 8 jaar oud. 

‘Mijn werk is mijn hobby,’ zegt hij. ‘Ik heb geen tijd voor iets
anders. Vroeger had ik wel hobby’s. Ik werkte graag in de
tuin, was geïnteresseerd in architectuur, schreef verhalen.
Ik was hoofdredacteur van de schoolkrant. En ik ben een
tijdje regisseur bij een amateurtoneelgezelschap geweest.
Die artistieke kant heb ik vast van mijn ouders,’ zegt hij
lachend. Zijn ouders waren toneelspelers, die met bijbaan-
tjes in hun onderhoud voorzagen. Als Bastiaan een ding
helder voor ogen had, dan was het wel zonder geldzorgen te
leven door een respectabele, vaste baan te hebben.
Ongeveer een halfjaar later krijg ik het volgende mailtje: 
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‘Ik heb enkele maanden geleden een fijn gesprek met je
mogen voeren waarvoor ik je graag wil bedanken. Je advi-
seerde mij toen eerst mijn kortetermijnproblemen op te
lossen alvorens in een wat langduriger en ingrijpender
begeleidingtraject te stappen. Voor het oplossen van mijn
problemen heb ik met diverse mensen gesproken. Alle-
maal fijne gesprekken die me op zich al weer wat verder
hebben geholpen. Moeilijk was wel dat de adviezen die ik
kreeg nogal uiteenlopend waren. Van geen therapie tot
diepgaande therapie en van me vastbijten in mijn huidige
baan tot aan onmiddellijk eruit stappen. Tja uiteindelijk
moet je de beslissingen in je leven toch zelf nemen…

Uiteindelijk heb ik 2,5 week met mijn gezin per rugzak
door Egypte getrokken. Deze vakantie heeft me de juiste
richting gewezen. Zittend in een warme bron middenin de
Sahara ben ik tot het inzicht gekomen dat ik na 6 succes-
volle jaren bij de woningbouwvereniging een andere baan
moet gaan zoeken met meer tijd voor hobby’s naast het
werk. Ik vind dat een enge stap want ik heb nu een mooi
salaris, status en enorme rechtszekerheid maar mijn lan-
getermijngeluk is ermee gediend als ik wegga. Daar ben ik
dus nu mee bezig. Ik boor mijn netwerk aan om een ande-
re uitdaging te zoeken die bij me past.

Op het moment dat ik dit besluit heb genomen is er al een
last van me af gevallen hetgeen tot gevolg heeft dat ik
weer wat lekkerder in mijn vel zit. Ik besef dat ik hiermee
niet de oorzaken van mijn situatie heb weggenomen, maar
ik heb een hoop geleerd de afgelopen periode. Dankzij ons
gesprek heb ik weer het gevoel dat ik niet gek aan het wor-
den ben, maar dat ik weer op de weg terug ben. Een lange
weg. Maar gelukkig wordt het net zomer.’
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Vrouwen vragen niet

Wie van de vrouwen heeft toen ze in dienst kwam over
haar salaris onderhandeld, vroeg ik tijdens mijn lezing op
een artsenbijeenkomst. Niet een van de vrouwelijke artsen
had om een hoger salaris gevraagd dan ze aanvankelijk
kreeg aangeboden. De helft van de aanwezige mannen
had dat wel gedaan. De vrouwelijke artsen doen precies
wat Linda Babcock en Sara Laschever beschrijven in hun
boek Women don’t ask: Negotiation and the Gender Divi-
de: meteen accepteren wat je geboden wordt. 

Vrouwen zouden dat toch niet moeten doen, zeker niet
zolang ze voor hetzelfde werk en met dezelfde achtergrond
gemiddeld 7% minder verdienen dan mannen, althans dat
is de situatie in Nederland. 

Dat vrouwen niet snel geneigd zijn om over hun salaris te
onderhandelen, blijkt ook uit drie onderzoeken die worden
beschreven in Harvard Business Review. In het eerste
onderzoek werden de startsalarissen van mannelijke en
vrouwelijke afgestudeerden van dezelfde managementop-
leiding vergeleken. Mannen verdienden gemiddeld 4000
dollar bruto meer per jaar. Van de vrouwen had 7% over het
salaris onderhandeld, van de mannen 57%. De vrouwen die
onderhandeld hadden, verdienden evenveel als hun man-
nelijke collega’s. In een andere studie werd mannen en
vrouwen gezegd dat ze bij deelname aan een spelletje tus-
sen de drie en de tien dollar per woord konden verdienen.
Negen keer zoveel mannen als vrouwen accepteerden niet
de geboden drie dollar, maar vroegen om meer. In het laat-
ste onderzoek werd aan mannen en vrouwen gevraagd
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wanneer ze het laatst hadden onderhandeld en wanneer ze
verwachtten dat opnieuw te doen. Ook hier kwam naar
voren dat mannen veel vaker onderhandelden.

Babock en Laschever verklaren de gebrekkige assertiviteit
van vrouwen in geldzaken door te wijzen op drie hardnek-
kige mechanismen. Vrouwen onderhandelen niet, omdat
ze van jongs af aan meer gericht zijn op de behoefte van
anderen dan die van henzelf. Bovendien gaan ze ervan uit
dat als ze zich maar inzetten en hard werken ze vanzelf
erkenning krijgen en beloond worden. En ten slotte laten
vrouwen het wel uit hun hoofd om meer voor zichzelf te
vragen omdat ze vrezen te worden gezien als harde, koele
en berekenende bitches.

Al weet je dat het zo werkt, het valt niet mee dit patroon te
doorbreken. Bij mijn laatste salarisbespreking was ik weer
net zo bang als altijd om hebberig te lijken. Ook had ik het
gevoel: als ik meer vraag, dan moet ik ook meer preste-
ren. Wat ik wel heb geleerd, is om niet onmiddellijk ja te
zeggen op een aanbod, maar eerst te informeren wat man-
nelijke collega’s met dezelfde achtergrond verdienen. Ook
bij salarisonderhandelingen gaat het er niet om wat ande-
ren van je denken, maar om wat je waard bent. 
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Maximizers

Bennie, 44, heeft een geweldige baan als marketingdirec-
teur bij een grote verzekeraar. Haar dochter is hoogbe-
gaafd is en begon op haar 16e met twee studies. Haar zoon
is topatleet en combineert zijn sportprestaties moeiteloos
met een VWO-opleiding. Over haar derde zoon zwijgt ze.
Die is lui en sleept zich met moeite door de HAVO. ‘Een
laatbloeier, net als ik,’ zegt ze opgewekt als een van de
vriendinnen zo aardig is toch naar hem te vragen. Zij en
haar man hebben het perfect samen. Al gaan ze wel
gescheiden op vakantie. ‘Zo houd je het spannend, hè.’
Haast verliefd kijkt ze naar haar ring met diamantjes. Die
heeft haar een maandsalaris gekost, maar dat geeft niet.
Als ze maar het nieuwste van het nieuwste heeft en eruit-
ziet alsof ze zo op de voorkant van een glossy kan. Voor
zichzelf wil ze alleen het allerbeste. 

Ik moet succesvol zijn, is haar motto, op welk terrein dan
ook. Iedere tegenslag bedreigt haar en zal ze met al haar
energie bestrijden. Als haar man een tijdje veel overwerkt,
boekt ze snel een weekend samen in een luxe hotel, waar
van alles te doen valt. Als een van de kinderen problemen
heeft, komt ze via een kennis aan een uitstekende kinder-
psycholoog, echt top of the bill. Maar nu heeft ze te horen
gekregen dat ze niet goed genoeg is voor haar functie. Ze
is kapot en voelt zich mislukt. ‘Moet je mijn vriendinnen
eens horen,’ zegt ze, ‘ze hebben het allemaal wel even
gehad, iedereen is even lusteloos. Wat is er toch met ons
aan de hand?’

Bennie is een typische maximizer, iemand die in alles de
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perfectie nastreeft, van alles het beste wil hebben, overal
in wil uitblinken – haar drijfveer is succesvol zijn, het liefst
in alles. Succes om het succes, dat is wat ze nastreeft. Nu
daar een knik in komt is ze wanhopig. ‘Het lijkt wel of mijn
houdbaarheidsdatum is verstreken,’ zegt ze 

Tegenover de maximizer staat de satisfyer, de vrouw die
ook een prettig leven wil en van haar werk houdt, maar
meer vanuit een innerlijke drijfveer. Ze zoekt de balans tus-
sen werk en privé. Ze voelt zich niet constant opgejaagd,
omdat een ander truitje, een andere vakantiebestemming,
een andere man of een ander huis misschien wel beter is.
Goed genoeg is goed genoeg, is haar motto. Bennie gruwt
van deze instelling, ze is liever dood dan zo’n huis-tuin- en
keukenleventje te moeten leiden. 

Een satisfyer zal Bennie nooit worden, maar wil ze door
haar crisis komen, dan zal ze wel haar perfectionisme
moeten aanpakken. Ze moet leren zichzelf te accepteren
zoals ze is. 
‘Welke complimentjes krijg je zonder dat je er moeite voor
hoeft te doen?’ vraag ik. Bennie lacht. ‘Als er iets bijzon-
ders moet gebeuren, halen ze mij er altijd bij. Ik bedenk
altijd wel iets origineels.’ 

Creativiteit is inderdaad een opvallende eigenschap van
Bennie. Maar ze geniet daar nauwelijks van. Omdat ze
overal de beste en meest opvallende in wil zijn, is ze steeds
bezig anderen te verslaan. 

Nu ze inziet hoe ze handelt, hoeft het van haar niet meer, ze
hoeft niet overal in uit te blinken. Ze beseft dat ze volko-
men tevreden kan zijn wanneer ze haar creativiteit en
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organisatietalent gebruikt door een bijzonder etentje te
organiseren of een leuk cadeau voor een vriendin te
bedenken. 

Maximizertest
Beantwoord de volgende vragen met ja of nee.
1. Vind je dat je er perfect uit moet zien om gewenst en

aantrekkelijk te zijn? (Fysiek perfectionisme)
2. Denk je dat het verschrikkelijk is om een fout te maken,

te falen of tekort te schieten in het bereiken van een
persoonlijk doel? (Prestatie perfectionisme)

3. Denk je dat je indruk op anderen moet maken door
jouw talent, intelligentie of prestaties of dat je ervoor
moet zorgen dat ze je aardig vinden en respecteren?
(Sociaal perfectionisme)

4. Schaam je je voor negatieve gevoelens zoals eenzaam-
heid, verdriet, boosheid of angst en vind je dat je altijd
opgewekt moet zijn en controle dient te hebben over je
emoties? (Emotioneel perfectionisme)

5. Voel je je inferieur aan anderen die intelligenter, aan-
trekkelijker of succesvoller zijn? (Zelfwaarderingsper-
fectionisme)

6. Vind je dat mensen die om elkaar geven geen conflicten
met elkaar horen te hebben? (Relatie perfectionisme)

7. Vind je het moeilijk om langdurige relaties aan te gaan
omdat mensen nooit goed genoeg zijn. Ben je erg gespitst
op hun tekortkomingen? (Romantischperfectionisme)

8. Word je boos als andere mensen niet voldoen aan jouw
verwachtingen en raak je extreem gefrustreerd als de
trein te laat is of het verkeer te langzaam gaat? (Recht-
matigheid)

9. Vind je dat je huis of kantoor altijd onberispelijk moet
zijn en besteed je veel tijd aan het controleren, schoon-
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maken of rangschikken van dingen? (Dwangmatigheid) 

Als je aan minimaal vijf van deze negen type perfectionis-
me lijdt, ben je een maximizer.
Bron: Omgaan met RSI, Carien Karsten en Jip Driehuizen,
Het Spectrum.

Veel geluk!

96

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:39  Pagina 96



Dertigers

Wat is er met hoogopgeleide dertigers aan de hand? Ze
kunnen zoveel, maar knappen af op schijnbaar onnozele
dingen. Neem Silvia, hoofd verkoop van een multinational.
Ze is 34, getrouwd met een leuke man en heeft een zoon
van twee. Ze heeft net een succesvol project achter de rug
waarin medewerkers werden getraind in een nieuwe ver-
koopstijl. Thuis loopt alles op rolletjes, de taken zijn eerlijk
verdeeld: ’s avonds samen strijken, ieder op een eigen
strijkplank. Maar dan: op kantoor wordt de ruimte opnieuw
ingedeeld. Ze heeft geen eigen plek meer, maar zit in de
kantoortuin. Sylvia kan het niet aan en blijft maar huilen. 

Iets dergelijks overkomt Martin, 33, succesvol consultant
bij een klein en gezellig headhunters bureau. Op de dag
dat hij hoort dat het bedrijf opgekocht is door een grote,
meer commerciële organisatie, knapt er iets: hij meldt zich
ziek en blijft een jaar thuis. 

En dan Fauzia, 33. Ze werkt bij een bank, waar ze een inter-
ne financiële opleiding volgt. Ze haalt de hoogste cijfers en
helpt anderen bij het voorbereiden van hun examens. Dan
haalt ze opeens een 3 voor een examen dat ze een maand
later kan herkansen. Haar wereld stort in. De ene paniek-
aanval volgt op de andere. Ook zij meldt zich ziek. 

Wat is er met hen aan de hand? Het zijn geen watjes. Maar
waarom kan een kleinigheid ze dan toch vellen? Verwend
kun je ze niet noemen, maar wel lijken ze gepamperd door
hun eigen succes. Binnengehaald als veelbelovende jonge
werknemer, worden ze direct opgezadeld met grote verant-
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woordelijkheden. Van de ene dag op de andere verwisse-
len ze spijkerbroek voor maatpak. Tussen hun vijfentwin-
tigste en hun vijfendertigste voltrekken zich alle highlights
van hun leven: een pijlsnelle carrière, een vaste relatie,
huis kopen en dan nog het min of meer extravagante uit-
gaansleven en de verre reizen, die horen bij hun leefstijl.
Waarbij voor vrouwen de vraag wel of geen kinderen als
een hoogspanningsdraad dwars door alles heen loopt.

Als alles zo flitsend gaat, ga je je vanzelf belangrijk voelen.
Dertigers praten, meer dan wie ook, graag over zichzelf en
over de zaken die hen bewegen. Van hun leidinggevenden
verwachten ze dat ze met hen meedenken. En zoals een
kind dat te snel volwassen wordt zijn gevoel voor humor
verliest, zo verliest de dertiger die te snel de top bereikt zijn
gevoel voor zelfrelativering: als er even iets op zijn weg
komt dat zijn gevoel voor eigenwaarde krenkt, voelt hij of
zij zich weggevaagd. Ze hebben hun eigen grenzen niet
leren kennen. En die kunnen ze ook moeilijk leren kennen:
als ze hun ene target hebben gehaald, wordt er weer een
nieuwe, nog scherpere target vastgesteld. Zo wordt het
zicht op hun eigen mogelijkheden hun achilleshiel in deze
ratrace.
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Een gelukkige terugkeer

Adriaan heeft een aantal jaren geleden zeven weken thuis-
gezeten vanwege stressklachten. Nadat hij een halfjaar
aan het werk is en gaat verhuizen, knapt hij weer af en ver-
toont dezelfde verschijnselen. Dit keer blijft hij maar twee
weken thuis omdat hij bang is anders zijn baan te verlie-
zen. Hij werkt een jaar erg hard en wordt dan weer ziek. Als
hij weer terugkeert op zijn werk krijgt hij een nieuwe func-
tie die minder stressvol is. Hij vindt het jammer dat de
functie onder zijn niveau is, maar merkt het werk nog
steeds niet aan te kunnen. ‘Mijn zenuwen komen niet tot
rust, ik blijf maar piekeren,’ zegt hij. Adriaan voelt zich
klem zitten. Hij heeft het gevoel nooit van zijn stress af te
komen, ook al doet hij nu eenvoudiger werk. 

Dit probleem had voor een groot deel voorkomen kunnen
worden als Adriaan na terugkeer in zijn werk beter was
begeleid. In mijn protocol voor een gelukkige terugkeer
naar het werk is een gesprek met de leidinggevende, de
cliënt en de consultant een vast onderdeel. Met als thema:
onder welke voorwaarden kan de reïntegratie goed verlo-
pen? Is er sprake van oud zeer dat eerst opgeruimd moet
worden? Welke begeleiding op de werkplek is er voor
degene die reïntegreert? Hoe verandert iemand zelf zijn
werkhouding? Met deze aanpak kun je, is mijn ervaring,
het werk hervatten zonder dat je volledig hersteld bent en
zul je gaandeweg herstellen. Het is goed je werk te hervat-
ten ook al voel je je nog niet helemaal hersteld. Onderzoek
wijst uit dat wie langer dan drie maanden van z’n werk ver-
zuimt minder kans heeft terug te keren. Slechts 40 procent
slaagt terug te keren in het werk, de rest haakt definitief af,
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neemt ontslag, komt in de WAO of krijgt tijdelijk een ande-
re uitkering. 

Adriaans probleem lijkt niet te wijten aan een te snelle
terugkeer in het werk, maar aan de manier waarop hij is
teruggekeerd. Er heeft geen gesprek met de leidinggeven-
de plaatsgevonden over de wijze van terugkeer en over de
mogelijke begeleiding bij terugkeer. Daardoor blijft de
chronische stress bestaan en herstelt hij onvoldoende.
Daar piekert hij dan weer over en dat houdt de stress
alleen maar in stand. 

Adriaan krijgt van mij drie tips. 
• Iedere dag moet hij op een vast tijdstip tien minuten

verplicht piekeren. Als hij zich betrapt op piekeren op
een ander tijdstip, moet hij een vervelend karweitje
gaan doen, zoals stofzuigen, afwassen, rekeningen
betalen of bureau opruimen. Als dat allemaal al is
gebeurd, moet hij iets zinloos doen, zoals een bladzij uit
het telefoonboek overschrijven. Het gaat erom dat hij
het piekeren moet afleren en dat doe je door er een
sanctie op te zetten of door het te verplichten, dat wil
zeggen, het piekergedrag onder controle te brengen. 

• Een keer per week moet hij een lange wandeling maken
en tijdens de wandeling de oefening Geluksmeditatie
(pag. 52) doen. De resultaten van de oefening schrijft
hij op in een schrift. Het wandelen voorkomt dat de
oefening Geluksmeditatie uitloopt op een marathonpie-
kersessie.

• Als hij bij de vorige stap zijn geluksmotief heeft ontdekt,
gaat hij na welke baan of opleiding daarbij past en
onderneemt hij acties om zijn loopbaan in die richting
bij te sturen. Eventueel roept hij de hulp van een coach
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in om hem te steunen bij zijn plannen en hem aan te
moedigen niet te snel op te geven. Hij kan ook voor dit
traject een financiële tegemoetkoming vragen aan zijn
werkgever. Wel is het belangrijk dat hij dan open kaart
speelt over de aanhoudende stress en de wijze waarop
hij die wil verminderen. 

Een gelukkige terugkeer
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Succes in assessment

Een van mijn cliënten moest vanwege een reorganisatie
een assessment ondergaan. Zestig procent van het perso-
neel in haar bedrijf, van wie het merendeel vrouw, was in
een klap niet goed bevonden voor hun eigen of voor een
andere functie. 
Assessment is een populaire methode om te beoordelen
wie na een reorganisatie nog kan blijven werken. Mede-
werkers moeten solliciteren op hun eigen of op een nieuwe
functie. Binnen een dag krijgen ze te horen of ze geschikt
zijn voor de organisatie of hun biezen kunnen pakken. Dit
lijkt erg onrechtvaardig en een ontkenning van een vaak
jarenlange inzet. Argument van het management vóór het
assessment is dat het roer om moet en objectivering nodig
is om het potentieel te kunnen inschatten. Ze willen weten
met welke mensen ze de oorlog gaan winnen. Ook het per-
soneel heeft daar belang bij, zeggen ze. 

Je zult als medewerker niet altijd kunnen voorkomen dat je
moet solliciteren op je eigen of op een nieuwe functie in je
organisatie. Maar je hoeft je ook niet willoos naar de
slachtbank te laten leiden. Wat kun je doen om het er zo
goed mogelijk van af te brengen? Je kunt de organisatie
en je leidinggevende dwingen na te denken over een aan-
tal vragen, zoals: wat is de strategie van de organisatie,
waar zetten ze het assessment voor in, wat gebeurt er met
de resultaten, wat zijn de consequenties van een positief
advies, wat van een negatief advies? Daarnaast kun je
jezelf goed voorbereiden door bij het adviesbureau dat het
assessment uitvoert, informatie in te winnen over de com-
petenties waarop je wordt beoordeeld. Informeer ook
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welke testen worden gebruikt. Je goed voorbereiden op
een intelligentietest scheelt alvast wat punten. 

Vrouwen denken vaak dat ze bij assessments in het nadeel
zijn omdat ze zich wellicht minder goed profileren dan
mannen. Dat hoeft niet zo te zijn. Een assessor vertelde mij
dat hij in assessments voor een leidinggevende functie
vooral kijkt naar vaardigheden in voelen en sturen. ‘Vrou-
wen zijn vaardiger in dingen voor elkaar krijgen door te
luisteren en in te gaan op emoties, mannen hebben meer
praatjes en poeha. In invloed uitoefenen via invoelen zijn
vrouwen twee tot drie keer zo effectief.’ Een sociaal invoe-
lende leidinggevende kan volgens hem vrij gemakkelijk
leren sturing te geven en concreet te zijn. Daarentegen is
het veel moeilijker om een ongevoelige leidinggevende om
te turnen in een sociaal vaardig iemand.
Een goed assessment is ook een loopbaanadvies. Vraag
aan je werkgever financiële ondersteuning voor uitvoering
van de adviezen. Dan blijft het niet bij een kille afwijzing op
basis van een paar uurtjes assessment.
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6.AFKICKEN
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Breken met slechte
gewoonten

Om gelukkig te worden is het niet alleen van belang om
jezelf goede gewoontes aan te leren, maar ook om te bre-
ken met slechte gewoontes. Dat dat niet makkelijk is weet
iedereen die wel eens geprobeerd heeft te stoppen met
roken, minder te eten, geen uitstelgedrag meer te verto-
nen, of geen geld meer over de balk te gooien. 

Meestal merken we dat het niet lukt om puur op wilskracht
met een slechte gewoonte te breken. Je ziet dat je dingen
verkeerd doet, je weet hoe je het anders aan zou moeten
pakken, maar toch blijf je telkens in dezelfde fout verval-
len. Is dat wilszwakte? Misschien. Maar het heeft weinig zin
om je daarom te bekommeren. Je wil versterken is niet de
meest effectieve manier om van slechte gewoontes af te
komen. Integendeel. Als het je voor de zoveelste keer niet
is gelukt om eindelijk te stoppen met dat vervelende
gedrag, ga je jezelf veroordelen, wat niet bevorderlijk is om
te bereiken wat je wilt. 

Beter is het het oordeel over jezelf en je slechte gedrag op
te schorten en een zorgende en onderzoekende houding
tegenover jezelf aan te nemen. In plaats van je te concen-
treren op wat je niet moet doen, kun je je beter afvragen
welk plezier je nastreeft met je slechte gewoonte. Waar dat
plezier voor staat en of je dat plezier ook op een andere
manier kunt bereiken. Kortom: je probeert een andere
vorm te vinden voor dat wat belangrijk voor je is.

Als je ergens aan verslaafd bent is het niet makkelijk om je
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voor te stellen dat je ook op een andere manier in je
behoeften kunt voorzien. Een typische uitspraak voor ver-
stokte rokers is: laat me nu alsjeblieft dat ene pleziertje dat
ik nog heb in mijn leven. Een manier om de onmiddellijke
verbinding tussen behoefte en een bepaalde vorm van
bevrediging te doorbreken is de creatieve pauze, die we in
dit boek ook als de sabbatmethode beschrijven, waarbij
het erom gaat om met een beeld dat je plezier geeft te kij-
ken naar de handeling die je zou willen veranderen. Deze
kleine daad van verzet tegen je slechte gewoonte kan een
radicale omslag veroorzaken, zoals beschreven staat in
het stuk over uitstelgedrag. 

Ook wie wel eens aan de lijn doet merkt dat je zelf dwingen
tot ander gedrag op de lange termijn meestal niet werkt.
Het heeft ook niet veel zin om je eetgedrag aan te pakken,
als je een leven leidt met weinig ontspanning en plezier.
Zorg daar eerst voor, dan komt de lijn vanzelf wel. 

Slechte gewoontes kunnen ook sluipenderwijs ontstaan.
Kinderen die gewend zijn om steeds maar meer geld uit te
geven aan mobieltjes, elektronische apparatuur en kle-
ding, verliezen ongemerkt het zicht op wat ze werkelijk
plezier geeft en worden alleen gedreven door schaamte
om iets niet te hebben. Voor ouders is het van belang die
kinderen weer terug te voeren naar hun eigen dromen en
hun eigen plezier. 
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Tien saboteurs van goede
voornemens

Op tijd met werk stoppen, stoppen met roken, gezonder
eten, meer bewegen, meer slapen en minder drinken. Dat
zijn allemaal goede voornemens, waar vaak zo weinig van
terecht komt. Hoe komt dat? Is het te herleiden tot het
gezegde: de geest is gewillig, maar het vlees is zwak?
Geven we onze gezondheid maar al te makkelijk prijs aan
genot, gemak en genoegens? Zo eenvoudig ligt het niet.
En gelukkig maar. Met een beetje verstand kunnen goede
voornemens veel in je leven veranderen. Als je de tien
saboteurs van goede voornemens maar weet te omzeilen.

Wie zijn die saboteurs? Hoe zien ze eruit? Zeven hebben te
maken met de manier waarop we onze wensen verwoor-
den, en drie met de manier waarop we die wensen probe-
ren te realiseren.
Dit zijn de zeven doelsaboteurs. Het doel dat je wilt berei-
ken is:
• te ambitieus, je overschat jezelf
• te abstract, je weet niet precies wat je moet doen
• te ver weg, je krijgt nooit het gevoel dat je het nadert
• te weinig overtuigend, je hebt er niets voor over
• niet realistisch, je wilt maatje 36 en bent daar niet op

gebouwd
• niet je eigen doel, je streeft het na om een ander te

behagen
• niet te verenigen met andere doelen in je leven, je raakt

in de knoop

Dan hebben we nog de drie wilsaboteurs. 
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• je bent zo bezeten door wat je wilt, dat je aan weinig
anders meer kunt denken

• je baalt zo van jezelf als je even niet bereikt wat je je had
voorgenomen dat je helemaal in de stress schiet

• je draait zozeer op je wilskracht dat het je helemaal uitput.

Je zou dus kunnen zeggen dat goede voornemens niet
mislukken omdat het vlees zwak is, maar omdat de geest
dat is: het lukt je niet om op een rationele manier met je
eigen wensen om te gaan. 

Toch hoeft dat niet moeilijk te zijn. Als je je bijvoorbeeld tot
doel hebt gesteld altijd op tijd naar huis te gaan, staat dit doel
op gespannen voet met werk dat af moet, waardering van je
baas en collega’s, met wat je zelf op dat moment wilt en wat
je voldoening geeft. Op tijd stoppen is als ver doel wel leuk,
maar geeft op korte termijn alleen maar frustratie. Je kunt
ervoor zorgen je aan verre, goede doelen te houden door je
dat op het werk te herinneren. Laat bijvoorbeeld aan het
einde van de werkdag een wekker aflopen. Bedenk manieren
waarop je er beter in slaagt om vijf uur je werk af te hebben.
Maak aan het begin van de dag een lijst met prioriteiten en
vink af wat je gedaan hebt. Ga ervan uit dat als je structureel
niet de geplande activiteiten realiseert, je jezelf overschat en
met je baas moet praten over een realistischer takenpakket.
Plan iedere dag tijd in voor onverwachte dingen. Wees ook
realistisch in de zin dat het je niet altijd zal lukken je aan je
werktijd te houden. Sta jezelf toe een keer per week de mist
in te gaan. Want anders levert het nastreven van een doel te
veel stress op en ben je te boos op jezelf als je je goede voor-
nemen niet haalt. Een goed voornemen is als een boei in het
water: soms slaan de golven eroverheen, maar als de wind
gaat liggen is hij weer een trots baken.

108

Veel geluk!

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:39  Pagina 108



Stoppen met roken

Net als miljoenen anderen, hadden ook drie van mijn
cliënten zich voorgenomen op 1 januari te stoppen met
roken. En net als iedereen die wil stoppen hadden ze daar
goede redenen voor. Behalve dat ze gezonder wilden
leven, waren er ook praktische redenen om te stoppen,
zoals een rookverbod op het werk, prijsverhoging van
sigaretten, en kinderen die op stoppen aandringen.
Genoeg om te veronderstellen dat het ze makkelijk zou
lukken om nu echt te stoppen. Toch lukte het ze niet, net
zomin als 95% van de anderen die het ook probeerden.Tot
nu toe bood ik als therapeut nauwelijks ondersteuning bij
het stoppen met roken. Ik gaf een paar suggesties, zoals
geleidelijk aan minder roken, bijvoorbeeld iedere week een
sigaret minder, verwees naar nicotinekauwgum, zoethout
kauwen, veel water drinken en de succesvolle stoppen met
rokenmethode van Alan Carr en dat was het dan. 

Nu ik met andere therapievormen werk, die gericht zijn op
het herstel van de energiehuishouding van mensen, zie ik
meer mogelijkheden om rookverslaving therapeutisch aan
te pakken. Probleem bij het roken, en bij andere verslavin-
gen, is dat het je genot verschaft. Je weet wel dat het niet
goed voor je is, maar je vindt het zo lekker. En je opvattin-
gen over gezondheid winnen het niet van je lichaam dat
snakt naar genot. 

Je kunt dat verlangen aanpakken door onthouding, door
niet meer te roken. Maar de meesten zijn niet bestand
tegen de schreeuw van het lichaam om genot. In plaats
van het verlangen langzaam uit te doven, kun je het ook
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verplaatsen. Je ontkoppelt de genotervaring van het
roken. Dat kan op drie manieren, die goed in combinatie
zijn te gebruiken.

De eerste is door van jezelf te accepteren dat je rookt, ter-
wijl je weet dat het ongezond voor je is. Dat gaat verder
dan de uitspraak: ‘Ik weet dat het ongezond voor me is,
maar toch doe ik het, omdat …’ en dan volgt een verkla-
ring in de trant van: omdat ik het lekker vind, het zo gezel-
lig is, je toch op een of andere manier dood moet. Maar dat
is slechts een houding tegenover de buitenwereld. Je zegt
daarmee: ik ben heus niet zo dom dat ik niet weet dat het
niet goed voor me is, maar ik heb goede redenen om het
toch te doen. Dat zeggen is nog iets anders dan werkelijk
voor jezelf accepteren dat je iemand bent die dat innerlijk
conflict niet kan oplossen. Pas als je dat accepteert, jezelf
niet moreel veroordeelt, is de weg vrij om met zorg voor
jezelf naar het roken te kijken. Als je het oordeel over jezelf
opzij hebt gezet, is er meer ruimte voor de gedachte dat je
iets doet dat ongezond is, en heeft die gedachte ook meer
kans je gedrag te beïnvloeden. Iedereen die een methode
zoekt om van zijn of haar verslaving af te komen, zou dit
als eerste stap moeten zien.

De tweede manier om van je verslaving af te komen is
door voor het genot van het roken een ander genot in de
plaats te zetten. Daarvoor is het nodig te weten waar het
genot van het roken voor staat. Dat kan voor iedereen ver-
schillend zijn. Meestal gaat het om een gevoel van energie.
Zo behandel ik iemand voor wie roken gelijkstaat met ‘een
moment voor jezelf’. Door te roken voel je dat je er bent,
en ervaar je een aangename prikkeling van eigen energie.
Voor haar was het belangrijk om die ervaring los te koppe-
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len van het roken en te verplaatsen naar andere ervarin-
gen zoals een bad nemen, skeeleren of koken. Ik heb hier-
voor de TFT-methode toegepast die in het laatste hoofd-
stuk staat beschreven.

De derde manier vond ik beschreven in het boek Happi-
ness van Will Ferguson, dat op een ironische manier het
thema geluk behandelt. Bij deze methode gaat het er niet
om de prettige ervaring van het roken te vervangen door
een andere prettige ervaring, maar door de ervaring van
genot los te koppelen van het roken. Dat gaat op een radi-
cale manier.

Als je wilt stoppen met roken doe dan het volgende. Verza-
mel alle sigaretten die je in huis hebt en vul een glas voor
een kwart met warm water. Gooi alle sigaretten in de wc,
op een na. Dat zal je laatste sigaret worden. Spoel de wc
niet door maar blijf kijken naar de sigaretten die daar drij-
ven. Kijk dan naar jezelf in de spiegel en steek je laatste
sigaret aan. Ga er niet van genieten, ga niet langzaam en
met diepe halen roken. Als je dat doet, zal het niet je laat-
ste sigaret zijn. Nee, rook zo snel mogelijk, blaas de rook
hijgerig in en uit en neem niet de tijd een frisse teug lucht
te nemen. Rook, rook, rook. Gooi de peuk onmiddellijk in
het glas met water, kijk hoe de peuk uit elkaar valt en het
water langzaam zwart kleurt. Zet het glas aan je lippen en
drink het leeg. En dat was dan je laatste sigaret. Zo niet:
herhaal de truc. 

Stoppen met roken
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Waarom uitstellen?

Uitstellen, iedereen kent het wel. De belastingaangifte die
je op het laatst invult, pas geld overmaken als gas en licht
afgesloten dreigen te worden en je bureau eindelijk oprui-
men als je niets meer kunt vinden. Wat gebeurt er als je
iets uitstelt? Je gaat iets anders doen dat minder prioriteit
heeft, zoals de planten water geven, de afwasmachine uit-
ruimen, de krant lezen of de telefoon pakken om bestellin-
gen te doen. Het kan allemaal nuttig zijn, maar niet op het
moment dat die ene mail of brief de deur uit moet. 

De gebruikelijke psychologische manier om uitstelgedrag
te doorbreken, is om de tegenzin rationeel uit te dagen.
Bereik je je doel als je bijvoorbeeld het schrijven van een
sollicitatiebrief of offerte op de lange baan schuift? Nee
natuurlijk, dat is niet verstandig, pak het dus anders aan.
Je gaat je werkzaamheden plannen, stelt jezelf realistische
doelen en je beloont jezelf als het werk gedaan is. Het pro-
bleem met deze benadering is dat het lichamelijke gevoel
van weerzin daarmee niet verdwenen is, waardoor het uit-
stelgedrag zo weer de kop kan op steken. 

Het werkt vaak beter om de weerzin die je voelt bij de taak
die je uitstelt te veranderen in een positief gevoel. Yvonne
deed dat bij de weerzin die ze voelde als ze aan het essay
dacht dat ze voor haar studie Engels moest schrijven.
Iedere keer dat ze zich voornam aan het essay te beginnen
ging ze haar kamer opruimen. Pas als alles echt helemaal
aan kant was, kon ze aan haar essay beginnen. Maar als ze
dan begon, raakte ze helemaal gespannen omdat ze nog
maar zo weinig tijd over had. Ik vroeg haar zich een beeld

112

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:39  Pagina 112



voor te stellen waarbij ze zich lekker voelde en met dat
beeld in haar hoofd haar aandacht op het schrijven van het
essay te richten. Kon ze alternatieven bedenken voor het
opruimen van haar kamer? ‘Als ik er zo ontspannen naar
kijk, besef ik dat ik dat essay helemaal niet móet schrijven,
maar dat ik het wil.’

Nu het gevoel van moeten eraf is, begint Yvonne met ple-
zier aan haar essay. Ze heeft ook een dag per week
gepland waarop ze geen vaste verplichtingen heeft. Het
vooruitzicht van zo’n vrije dag geeft haar ook meer ener-
gie. In vier dagen kan ze nu makkelijk aan wat ze anders in
een week niet voor elkaar kreeg. 

Een heel andere aanpak volgde Hendrien die juist koos
voor uitstelgedrag, omdat ze werd overladen met werk.
Haar baas was een kei in delegeren en bezorgde haar
steeds meer werk. En alles moest op tijd af. Als er iets bij
kwam, kon er niet iets af. Voorheen deed ze braaf wat haar
gevraagd werd en maakte ze veel overuren. Nu gooit ze,
als het haar te veel wordt, zodra haar baas zijn hielen heeft
gelicht, iedere nieuwe opdracht in de prullenbak. Als het
echt belangrijk is, komt hij er later wel op terug, denkt ze.
Zelf bewaart hij alles, dus het enige wat ze dan doet, is vra-
gen of ze een kopie mag. Het resultaat is dat haar bureau
leeg is en ze alle tijd heeft voor wat ze echt belangrijk vindt.
Dit is een wel erg radicale aanpak, beter is natuurlijk om
niet iedere opdracht klakkeloos aan te nemen. 

113

Waarom uitstellen?

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:39  Pagina 113



Lijnen

Bijna iedere zondag fitness ik met een vriendin. Deze keer
verrast ze me met haar voornemen om tien kilo af te val-
len. Ik schrik. Hoezo? Is ze dan te dik? Als zij het is, ben ik
het ook. Laten we dat eens gaan onderzoeken. Het fitness-
centrum heeft een vetmeter. Dat gaat zo. Je gaat op de
weegschaal staan en vult op een handcomputer het aantal
kilo’s in. Vervolgens geef je leeftijd en lengte op. Dan houd
je het apparaat met gestrekte armen voor je. Het ding regi-
streert de vochtgeleiding in je huid en berekent op basis
van alle gegevens je vetpercentage. Er verschijnen streep-
jes in beeld en ten slotte je vetpercentage. Zij heeft 2% te
veel, ik 1%! Zij tien kilo eraf, ik vijf. 

Hoe pakken we dat aan? Vaker naar fitness? Weight
Watchers? Vermageringspillen? Diëten? Vet af laten zui-
gen? Advies genoeg. Vrouwenbladen leven ervan. De
dieetindustrie is een miljarden branche. Maar net als ieder-
een weten we dat de kilo’s die eraf gaan er net zo hard
weer aankomen. 

Eerst maar eens kijken waar dat overgewicht vandaan
komt? Mijn vriendin heeft voor zichzelf wel een duidelijk
beeld. Als psychotherapeut werkt ze ’s avonds vaak laat
door om haar intakeverslagen af te krijgen. Snoepen en
nootjes eten, daar blijft ze van wakker. Ook momenten van
eenzaamheid verdrijft ze met iets lekkers. Zelf vrat ik de
koekjestrommel leeg als ik een vervelende werkdag had
gehad met veel vergaderingen. Het begint met een half
koekje, dan de andere helft erbij, en als je eenmaal toch de
grens over bent, dan doet het er niet zoveel meer toe,
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waarom zou je die andere dan ook niet opeten? Zo troost
ik mezelf voor de nare ervaringen van de dag. Ook bij
anderen gebeurt dat: je bent ontevreden over jezelf of je
compenseert een gebrek aan liefde. Je bent voor jezelf een
altijd gevende en troostende moeder.

Ook overwerktheid kan tot gewichtstoename leiden. Som-
mige vrouwen zeggen vijftien kilo te zijn aangekomen sinds
ze opgebrand thuis zitten. Dit kan veroorzaakt worden door
een verstoring van de stresshormonenhuishouding. Een
verhoogd cortisolniveau, een van de belangrijkste stress-
hormonen, maakt dat je vocht vasthoudt. Ook kun je dik-
ker worden doordat je slaappatroon verstoord is. En ver-
keerde leefgewoontes zijn ook niet bevorderlijk voor de
slanke lijn. Door meer stress en te weinig rust ga je meer
drinken, meer roken en meer eten. Als dan ook nog je zelf-
beeld negatiever wordt, zit je helemaal in een vicieuze cir-
kel. Je eet meer, gaat jezelf daardoor naar voelen – en wat
doe je dan? Nog meer eten. Voor je het weet ben je eetver-
slaafd, en daar kom je niet zo makkelijk meer van af. 

Iedereen kent het jo-jo effect van diëten. Je kunt kilo’s ver-
liezen, maar als je eenmaal stopt zitten ze er zo weer aan,
of erger nog, weeg je nog meer dan toen je begon. Veel
eten, eten uit compensatie, werkt verslavend, en net zoals
met andere verslavingen is de kans op terugval groot. Ver-
slaafden lopen een kans van om en nabij de tachtig pro-
cent om na een reguliere behandeling terug te vallen in het
oude gedrag. Maar wat helpt dan wel?

Misschien helpt het om je overgewicht te interpreteren als
overbelasting. Je vet wijst op een te hoge belasting en je
kunt gewicht verliezen door je belasting omlaag te bren-
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gen. Dat doe je door goed voor jezelf te zorgen en niet door
jezelf te straffen met een onmogelijk dieet van 1000 calo-
rieën per dag. Ga na wat je energie geeft en wat energie
vreet. Zijn je energievreters redenen om te eten? Bij mij
was dat bijvoorbeeld wel zo, er zat een rechtstreeks ver-
band tussen frustrerende vergaderingen en de koektrom-
mel. 

Vervolgens moet je je eetpatroon doorbreken. Verbreek
doelbewust het verband tussen energievreter en eten. Dat
klinkt gemakkelijker dan het is. Want eten is een soort
automatisch antwoord op frustrerende ervaringen. Het
eten gaat soms vrijwel onbewust. En je kunt denken, waar-
om niet? Het eten is toch ook een goede energiegever! Dat
is zeker zo, je voelt je er even happy mee, maar het verve-
lende is dat het plezier van korte duur is; de dwang begint
dan helemaal opnieuw. Probeer aan energievreters dus
andere energiegevers te koppelen dan eten. Wat is een
andere manier om je weer lekker in je vel te doen voelen?
Is dat bellen met een goede vriendin, een leuk boek lezen,
even surfen op internet, een strandwandeling, iets leuks
kopen, een bad nemen, een kop thee maken of even naar
fitness?

Na fitness drinken mijn vriendin en ik altijd cappuccino.
Daar zit zo’n heerlijk koekje bij. Je leefstijl veranderen,
minder doen en meer ontspanning – daar gaat het om
besluiten we, en tevreden happen we in de stroopwafel die
op het schoteltje ligt. 

Veel geluk!
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Je geld de baas

Een op de vijf van de 10-12 jarigen leent bij vader, moeder,
opa of oma. Als ze iets ouder zijn (16-17) heeft een op de
drie schulden bij de familie, en bij 18-jarigen loopt dat op tot
de helft, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Jongeren doen
steeds meer een beroep op de schuldhulpverlening. De
hoogste tijd om kinderen weerbaarder te maken tegen aller-
lei dure verlokkingen zoals mobieltjes en computers.

Is de moeizame omgang die kinderen met geld hebben
een ontwikkeling om je zorgen over te maken? Of gaat het
om tienerproblemen die passen bij onze tijd en komt het
wel weer goed met ze als ze zelf verantwoordelijkheid krij-
gen voor kinderen en een huishouden? De jongeren zelf lij-
ken niet onder deze ontwikkeling te lijden: uit recent
onderzoek blijkt dat de Nederlandse schooljeugd de geluk-
kigste is van de wereld. Ze hebben een eigen kamer en
weinig problemen met hun ouders.

Maar blijven ze ook gelukkig? Dat is de vraag. Op dit
moment slikken 600.000 volwassenen in Nederland medi-
cijnen tegen depressie, zo blijkt uit onderzoek van de
Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het gaat om een
hoeveelheid van 5,1 miljoen pillen per jaar, een uitgaven-
post van 166 miljoen euro. Hollend van het ene pleziertje
naar het andere raken deze volwassenen gevloerd door de
hedonistische tredmolen van werken, geld uitgeven en
schulden maken voor genoegens die steeds vluchtiger zijn.
Deze volwassenen zijn nog opgegroeid met het idee dat je
niet meer geld uitgeeft dan je hebt. Maar wat komt er van
iemand terecht die als kind al rood mag staan?
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Zoals iedere cultuur bevorderlijk is voor een bepaald per-
soonlijkheidstype, zo lijkt onze cultuur een steeds rijkere
voedingsbodem te bieden voor de psychopaat.

Psychopaten hebben niet geleerd hun impulsen te beheer-
sen, reageren op alles wat zich van buiten aandient en
raken steeds verder verwijderd van hun innerlijk kompas.
Ze ontwikkelen een groot gevoel voor schaamte, omdat ze
zichzelf alleen nog maar kunnen beoordelen door de ogen
van anderen, maar zijn gespeend van elk schuldgevoel. Ze
kennen een kille, berekenende rationaliteit in combinatie
met een ijzingwekkend onvermogen om anderen te
behandelen als denkende, voelende, menselijke wezens.
Ze vertonen een roekeloze onverschilligheid voor de vei-
ligheid van zichzelf en anderen, en vertonen constant
onverantwoordelijk gedrag zoals onder andere blijkt uit het
niet nakomen van financiële verplichtingen. 

Natuurlijk gaat het te ver om kinderen met schulden op
een lijn te stellen met psychopaten. Maar het staat buiten
kijf dat ongebreidelde spenderingsdrift psychopathische
trekken versterkt. Ook lijkt het onverstandig als ouders
financieel bijspringen als hun kinderen in geldnood zitten
om ze de schaamte te besparen niet met de anderen mee
te kunnen doen. Ongewild hollen ze zo de eigen identiteit
van hun kind uit.

Zoals alle ouders aan den lijve ondervinden is het ondoen-
lijk om regels te stellen aan je kinderen over mobiel bellen,
computergebruik, en uitgaan die haaks staan op de regels
die andere ouders stellen. Daarom wordt er ook vaak een
beroep op scholen gedaan om kinderen goed met geld om
te leren gaan. En menige school pakt dat ook voortvarend
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aan. Er worden groepsgesprekken gehouden over zak-
geld, spelletjes gespeeld waarbij kinderen leren budgette-
ren en er zijn regels over wat wel en niet mee mag in het
lunchpakket om elkaar niet de ogen uit te steken met dure
sportdrankjes.

Maar er is meer nodig. Het mooiste is als kinderen gewoon
met plezier kunnen spelen zonder dat daar dure spullen
voor nodig zijn. Maar om ze vanachter de mobiel, de com-
puter en andere hebbedingen weg te halen, is het nodig
dat ouders van elkaar weten welke regels ze stellen en
meer op een lijn komen. Dat kan bijvoorbeeld via ouder-
avonden op school gebeuren. Ook lijkt het raadzaam om
kinderen te confronteren met de gevolgen van koopversla-
ving. Net zoals scholen af en toe ex drugs- of alcoholver-
slaafden laten komen om met de kinderen te praten over
de gevolgen van hun verslaving, zou dat ook met koopver-
slaafden kunnen. 

Het is vooral belangrijk om bij kinderen het verband duide-
lijk te maken tussen geld uitgeven en hun persoonlijkheid
en hen weerbaarder te maken tegen groepsdruk. Je kunt
wel leren met een budget om te gaan, maar als je denkt
niet mee te tellen als je niet aan de nieuwste trend mee-
doet, dan verdampen alle verstandige opvattingen al snel,
en doe je alles om er maar bij te horen. Kinderen moeten
leren dat hun eigen gevoelens ertoe doen, dat hun eigen
dromen belangrijk zijn, en leren frustraties te verdragen
om die dromen te realiseren. Dat helpt hen ook zich in
anderen te verplaatsen en hun gevoelens en dromen te
respecteren.

Je geld de baas
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Snelle ontspanningsmethode

Deze snelle ontspanningsoefening is gebaseerd op inter-
nationaal onderzoek onder managers, waarbij het aantal
mensen dat zich na het gebruik van deze methode gestrest
voelde met 60% daalde. Ik gebruik er de afkorting SAB-
BAT voor. Het is een combinatie van positief denken, ont-
spanning en visualiseren. Hij gaat als volgt. Je neemt een
gebeurtenis in gedachten die je nog steeds dwarszit. Het
kan om slecht nieuws zijn, een beoordeling die vervelend
uitpakt of je vriendje die zegt dat hij ermee kapt. Je zet dan
de volgende stappen: 
S = Stilzetten van het beeld van een nare of pijnlijke situ-

atie op het moment dat je je het vreselijkst voelde. Hoe-
veel spanning voel je, waarbij 0 geen spanning is en 10
het maximum.

A = Aandacht geven aan je ademhaling. Hand op je buik
leggen en ademen naar je buik.

B = Beeld van je kracht naar voren halen, een moment
waarop je het gevoel had de hele wereld aan te kunnen.
Bij dit beeld daalt de spanning tot 0.

B = Bekrachtigen van het beeld, bijvoorbeeld door even je
duim en wijsvinger tegen elkaar aan te drukken.

A = Alternatieven bedenken, hoe kun je tegen dezelfde
situatie aankijken? Hoeveel is nu de spanning?

T = Terugkijken en bedenken wat je geleerd hebt van deze
ervaring en hoe je het geleerde in praktijk kunt brengen.

Ik gebruik deze methode in workshops voor stresspreven-
tie en bij de behandeling van cliënten en hij werkt beter
dan de traditionele methode van rationeel denken, juist
omdat je meer op het positieve focust. Als je een keer deze
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methode toepast, kun je gemakkelijker je negatieve
gedachten relativeren. Mensen krijgen het gevoel van con-
trole terug, doordat ze een beeld kunnen oproepen met
spanning 9,5 en vervolgens een ander beeld zonder span-
ning. 
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7. NIEUW GELUK
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Nieuwe therapieën

In dit hoofdstuk beschrijf ik twee therapievormen die ik de
laatste jaren vaak gebruik en ook heb toegepast in een
aantal van de hier beschreven cases. Aan het eind van het
hoofdstuk staat een aantal zelfhulpmethodes die aan deze
therapievormen zijn ontleend. 

De werkwijze bij deze vormen van therapie verschilt
behoorlijk van de traditionele vormen van therapie die
gebaseerd zijn op het verwerven van inzicht door gespreks-
voering, of door het veranderen van gedrag of gedachten,
om zo psychische problemen het hoofd te bieden. Bij de
hier beschreven therapieën – EMDR en TFT – maakt de
therapeut in het eerste geval gebruik van oogbewegingen
en in het tweede geval van spiertesten gekoppeld aan de
behandeling van zogenaamde energiepunten op het
lichaam. Op het eerste gezicht lijkt dat hocus-pocus. Hoe
kun je nu door met je ogen te bewegen van je problemen af
komen? Maar het is eerder de onwennigheid met deze vorm
van behandeling dan dat het hier om ‘zweverige’ therapieën
zou gaan. Meer dan welke andere vorm van therapie ook
zijn deze therapieën gebaseerd op kennis van het neurobio-
logische functioneren van het menselijk lichaam. 

In onze dagelijkse ervaringen en in het normale spraakge-
bruik is het verband tussen emoties en lichamelijke reac-
ties overduidelijke aanwezig. Wie verliefd is voelt vlinders
in zijn buik; ben je angstig, dan voel je pijn in je buik, of het
zweet breekt je uit. Hoor je dat je voor een examen bent
geslaagd of heeft je favoriete sportteam een wedstrijd
gewonnen, dan stroom je vol energie, spring je op en slaat
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je armen uit. Ben je gezakt, dan krimp je ineen en lijkt alle
energie uit je weg te sijpelen. 

De hier beschreven therapieën zijn erop gericht iets te ver-
anderen in de lichamelijke basis van emoties om ervoor te
zorgen dat de energie vrijelijk kan stromen. 
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EMDR

In 1987 liep de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro
al piekerend door een park met een prachtig meertje.
Links en rechts zag ze moeders met kindjes aan het water
zitten. Al wandelend merkte ze dat ze in een klap van haar
malende negatieve gedachten af was. Ze vroeg zich af hoe
dat zo plotseling kon gebeuren. Ze was gewend zichzelf
scherp te observeren en besefte dat op het moment dat de
vervelende gedachte uit haar hoofd verdween ze hevig met
haar ogen bewoog. Shapiro vermoedde dat het heen en
weer flitsen van haar ogen te maken had met het afnemen
van het probleem en zij probeerde via het stimuleren van
oogbewegingen problemen van bekenden, psychologen
en psychiaters aan te pakken. De oogbewegingen riep zij
op door haar hand horizontaal te bewegen voor de ogen
van de ander. Zonder het hoofd te bewegen volgde de
ander de zwaaiende hand voor zijn ogen. Zo ontwikkelde
zij EMDR, dat staat voor Eye Movement Desensitisation
and Reprocessing, letterlijk vertaald: door oogbewegingen
minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. 

In de kern komt de behandeling erop neer dat je aan een
probleem denkt dat negatieve emoties oproept, terwijl je
gelijktijdig met je ogen heen en weer beweegt. Nare
gevoelens, angsten worden eerst vaak intenser, maar ver-
vagen daarna geleidelijk. In 1989 onderzocht Shapiro de
methode bij Vietnamveteranen, die last hadden van de
gevolgen van hun oorlogservaringen. Zij leden aan een
posttraumatische stressstoornis (PTSS). Na een paar ses-
sies sliepen de veteranen beter, waren ze minder angstig
en ervoeren meer controle over hun leven. 
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In de jaren negentig werd de methode door Shapiro en
anderen verder ontwikkeld en er werden wereldwijd psy-
chologen in opgeleid. Er verschenen wetenschappelijke
studies naar de resultaten van behandeling van PTSS.
Deze waren zo gunstig, dat in de richtlijnen voor psycholo-
gische behandeling van angststoornissen EMDR, naast
cognitieve gedragstherapie als voorkeurbehandelmethode
is aangewezen. 
Meer informatie over EMDR als Geestelijke Gezondheids
Zorg-richtlijn staat op www.ggzrichtlijnen.nl

Waarom werkt het? 
Dat EMDR werkt is door wetenschappelijk onderzoek aan-
getoond, maar hoe het precies werkt is nog niet helemaal
duidelijk. Waar het waarschijnlijk op neerkomt is dat ritmi-
sche (oog)bewegingen zorgen voor ontspanning waardoor
het mogelijk wordt ervaringen te verwerken. EMDR zou je
daarom een versneld verwerkingsproces kunnen noemen.
De hierbij horende neurobiologische verklaring staat
beschreven in het kader.

Veel geluk!
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Neurobiologische verklaring
Bij bepaalde ingrijpende ervaringen, zoals trauma’s, werken
de hersengebieden amygdala (amandelkernen) en hippo-
campus (zeepaardjeskern) niet goed samen. Beide zijn
nodig om een gebeurtenis een plek in het geheugen te
geven. De amygdala zorgen voor de emotionele verwer-
king, de hippocampus slaat de gebeurtenis op als bewuste
herinnering en stuurt de informatie door naar de neocor-
tex, waar de verdere integratie en betekenisgeving plaats-
vindt. De neocortex, of hersenschors, maakt abstract den-
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ken mogelijk (logica, diepere betekenis en taal). Vanuit de
neocortex vindt feedback plaats naar de amygdala. Bij een
goed functionerende hippocampus en neocortex worden
onze impulsen afgeremd en reageren we niet buitenpro-
portioneel emotioneel op een gebeurtenis. Verstand en
gevoel zijn op elkaar betrokken en in evenwicht.
Bij een traumatische gebeurtenis komen er krachtige en
heldere beelden in de amygdala. De emotie piekt en er
komt een morfineachtige stof vrij, endorfine, die een verdo-
vende werking heeft en dissociatie bekrachtigt. De trauma-
tische situatie zelf wordt niet goed verwerkt door de hippo-
campus en de informatie komt verstoord binnen. De
hippocampus kan de signalen niet goed doorsturen naar de
neocortex. Dit heeft tot gevolg dat je je sommige onderde-
len van een gebeurtenis helemaal niet herinnert en sommi-
ge delen wel, waardoor je een gefragmenteerd geheel krijgt.
Emotioneel ben je overspoeld, maar je weet geen woorden
te geven aan wat er is gebeurd en je verstand heeft er geen
vat op. Je kunt je impulsen niet remmen en emotioneel sla
je snel op tilt. Het verwerkingsproces komt niet op gang,
vandaar dat mensen over een nare gebeurtenis kunnen
praten alsof het vandaag plaatsvond, in de tegenwoordige
tijd. Zo kan het gebeuren dat bij een willekeurige gebeurte-
nis plotseling het gevoel terugkomt dat bij een vroegere
traumatische situatie hoort. Iemand is bijvoorbeeld over-
vallen door een man met een bivakmuts op. Hij schrikt zich
iedere keer te pletter als er iemand komt aanlopen van wie
hij het gezicht niet goed ziet. Het is alsof hij weer helemaal
terug is in de situatie van de overval. 

EMDR kan zulke herbelevingen stoppen door het verwer-
kingsproces op gang te brengen, waardoor de gebeurtenis
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Voorbeeld behandeling
Met name traumatische ervaringen die tot emotionele- en
gedragsproblemen leiden, lenen zich voor behandeling met
EMDR. De onderstaande ervaring van Anke Manschot,
journaliste, zou daar voor in aanmerking kunnen komen als
zij blijvend bang zou zijn om in het water te vallen. In een
mailtje aan vrienden en bekenden schrijft ze: Ik reed met
een flinke vaart over straat en moest naar rechts uitwijken
vanwege een auto die me inhaalde. Op de plek waar het
asfalt overgaat in de klinkers van de kade was een grote
bult. Ik struikelde daarover en zoef: ik vloog als een steentje
uit een katapult met fiets en al het water in. Er was geen
houden meer aan. Rakelings langs het anker van een boot.
Een oude man en een jong meisje die het zagen gebeuren,
probeerden me eruit te trekken. Drie keer trokken ze me op
en drie keer riep het meisje: ik houd het niet meer, waarop
ik, floeps, weer in het water viel. Rustig, rustig, geen
paniek, riep de oude man steeds, maar ik was zo kalm als
wat. Hij was zelf totaal overstuur. Toen ik zei: zouden jullie
de brandweer willen bellen, ik houd het wel een tijdje vol in
het water, kwam een bewoner van een woonboot naar bui-
ten. Een stevige kerel van zo’n veertig jaar. Met z’n drieën
hebben ze me er uit getrokken. Daarna haalde de bootbe-
woner met een lange stok met een grijper eraan ook nog
mijn fiets eruit. Er zit wel een flinke slag in de banden. Mijn
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onder invloed komt van taal en verstand en dus gerelativeerd
kan worden, en een plek kan krijgen in de persoonlijke
geschiedenis. Door EMDR komt het lichaam uit de alarmfase
en kan het tot rust komen. Je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf :
Het was heel erg wat er toen is gebeurd, maar dat was toen en
niet nu. Je bent nu veilig, je hebt het overleefd.
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zonnebril met glazen voor bijziendheid ben ik kwijt, evenals
een zilveren armbandje dat ik van Igor kreeg en twee fiets-
sloten. Volgens de oude man ben ik ternauwernood aan de
dood ontsnapt, zo vlak scheerde ik langs dat anker. 

Met een beetje pech was ik dus dood in de gracht gevon-
den. Zonder getuige zou niemand gesnapt hebben wat er
was gebeurd. Dan waren jullie je misschien blijven afvra-
gen: is ze geduwd of heeft ze zelfmoord gepleegd? Een van
de kenmerken van een trauma is dat je het herbeleeft. Nou,
vannacht vloog ik telkens weer in de gracht. Ik probeerde
van alles om er niet aan te denken, maar ik bleef in het
water vallen. Honderden keren. Ik ben er met schrammen
en kneuzingen en met de schrik van afgekomen. Ik had
geen betere dag kunnen uitkiezen: in een mum van tijd was
alles weer droog. Mijn papieren geld dat in mijn rugzak zat
heb ik op een handdoek te drogen gelegd. Ik heb maar een
nacht, maandagnacht, last van herbelevingen gehad.

Gisteravond bezoek gehad van een collega en met haar er
niet meer over gepraat, omdat zij er al van wist. Toen ik
naar bed ging, besefte ik dat ik de hele avond niet meer
aan het voorval had gedacht. Ik sliep weer uitstekend. Ik
heb er wel een angst voor in het water vallen aan overge-
houden. Ben benieuwd of dat overgaat. Ik rijd minder hard
op de fiets en stap nu af bij bruggetjes.

Het EMDR-protocol
Hieronder beschrijf ik het protocol voor EMDR-therapie,
zoals dat bijvoorbeeld in het geval van Anke Manschot
zou kunnen worden gebruikt. Ik gebruik het perspectief
van de cliënt, opdat degene die zo’n therapie wil volgen
weet wat hem of haar te wachten staat. Het protocol geeft

Nieuwe therapieën
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achtergrondinformatie die van pas komt als je de zelf-
hulpoefeningen wilt gaan doen.

Stap 1. Achtergrondinformatie
Je vertelt wat er aan de hand is en wat je voorgeschiedenis
is. Je vertelt wat je nu doet, hoe je huidige situatie eruit
ziet, wat voor een werk je doet, wat voor een opleiding je
hebt gehad, uit wat voor een gezin je komt en of je al eens
eerder problemen hebt gehad en hoe je er toen overheen
bent gekomen. Soms moet je nog een paar vragenlijsten
invullen om te achterhalen hoe ernstig bijvoorbeeld je
klachten over depressie, angst of andere psychische
stoornissen zijn. De therapeut stelt voor EMDR toe te pas-
sen en zal dat gaan voorbereiden. Het is goed je te realise-
ren dat een EMDR-sessie je uit je evenwicht kan brengen
en het is dan ook het best om op een dag af te spreken
waarop er verder niet te veel beroep op je wordt gedaan.
Het is prettig als je niet met de auto komt, of met iemand
meegaat die voor je kan rijden.

Stap 2. Voorbereiding op EMDR
Je krijgt een uitleg over EMDR. Je hoort dat het nog niet
helemaal duidelijk is waarom EMDR werkt. De therapeut
laat zien wat de oogbewegingen zijn, test uit welke snel-
heid van handbeweging prettig is, welke afstand je voor-
keur heeft. Je hoort ook dat het met emoties gepaard kan
gaan die soms heel heftig zijn. Je kunt je dan voorstellen
dat je in een trein zit en je emoties het landschap zijn,
waarlangs de trein raast. Je emoties blokkeren de trein
niet, je mag huilen, schreeuwen, misselijk worden. Dat
hoort allemaal bij het emotioneel afreageren. De therapeut
gaat door en blijft je vragen naar zijn hand te kijken. Wel
spreekt de therapeut een stopsignaal met je af. Als je bij-
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voorbeeld je linkerhand opsteekt, stopt de therapeut met
de handbewegingen. Bij dit onderdeel hoort ook dat je een
veilige plek benoemt. Dat kan een plek thuis zijn, maar
ook een plek waar je op vakantie bent geweest, dat ene
onbewoonde eilandje. Vaak kiezen mensen voor een plek
die ze goed kennen, bijvoorbeeld de bank in de zitkamer of
een stoel bij het raam. Maar het komt ook voor dat iemand
zich helemaal veilig voelt bij de kleur oranje.

Stap 3. Trauma benoemen en identificeren van positieve en
negatieve gedachten
Je brengt het trauma in waaraan je wilt werken. Je probeert
het trauma als een videofilm voor je te zien. Als je nu op dit
moment, vanuit het heden terugkijkt op de traumatische
gebeurtenis, wat is dan het allerergste moment? Zet de
video stil op dat beeld en breng het zo volledig mogelijk in je
herinnering. Kleur, smaak, geluid, geur; je betrekt alle zin-
tuiglijke informatie van dat moment erbij. Eventueel maak
je een tekening van dat beeld. Als je vanuit nu terugkijkt
naar dat beeld, welke negatieve gedachte over jezelf past
dan bij dat beeld? Het gaat er niet om wat je toen dacht,
maar wat je nu over jezelf denkt als je op die nare gebeurte-
nis terugkijkt. De gedachte moet beginnen met: ‘ik ben’ en
zo kort mogelijk zijn. Het is vaak een primitieve gedachte,
zoals een kind van zes die naar voren zou kunnen brengen.
Bijvoorbeeld: ‘Het is mijn schuld dat die of die is overleden.’ 

De negatieve gedachten kun je indelen in vijf gebieden:
• verantwoordelijkheid & schuld (ik ben schuldig); 
• controle (ik ben machteloos/ hulpeloos); 
• zelfwaardering (ik ben dom); 
• kwetsbaarheid (ik ben zwak) 
• veiligheid (ik ben in gevaar). 

Nieuwe therapieën
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Na deze negatieve gedachte formuleer je bij hetzelfde
beeld van de traumatische gebeurtenis de tegenpool van
deze gedachte. De positieve gedachten berusten op
dezelfde indeling in vijf gebieden als de negatieve:
• verantwoordelijkheid & schuld (ik heb gedaan wat ik

kon, ik ben onschuldig)
• controle (ik kan het aan, ik kan er mee omgaan)
• zelfwaardering (ik ben de moeite waard, ik ben oké)
• kwetsbaarheid(ik ben sterk, weerbaar)
• veiligheid (ik ben nu veilig, het is voorbij, ik heb het

overleefd). 

Met een cijfer van 1 tot 7 geef je aan hoe waar de gedachte
voelt, het cijfer 1 geef je als je denkt dat de gedachte niet
waar is en 7 als je denkt: helemaal waar! 

Stap 4. Emotie
Als je het beeld naar voren haalt en daarbij de negatieve
gedachte tegen jezelf zegt, wat voel je dan? Het kan een
gevoel van boosheid zijn, verdriet, of angst. Hoeveel spanning
geeft dat beeld en de gedachte, op een schaal van 0 tot 10?
(0 = geen spanning, 10 = maximale spanning)? Waar in je lijf
voel je de spanning?

Stap 5. Desensitiseren (ongevoelig maken)
Je neemt het beeld voor ogen dat je het meeste pijn deed en
je zegt de negatieve gedachte tegen jezelf. Wees je bewust
van het gevoel dat beeld en gedachten oproepen. Je krijgt
even de tijd je te concentreren en vervolgens start de thera-
peut met de handbewegingen. Na een keer of 15 stopt de
therapeut en vraagt je even diep adem te halen. De thera-
peut stelt een korte vraag, iets in de trant van: ‘Wat komt
erop, wat gebeurde er?’ Je geeft er een kort antwoord op, je
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voelt bijvoorbeeld meer druk achter je ogen, een prop in de
keel, een knoop in je maag. De therapeut vraagt je je bewust
te zijn van dat gevoel en hervat de handbewegingen. Na een
paar keer vraagt hij hoeveel de spanning nu is. Soms is deze
toegenomen, soms ook neemt de spanning snel af en voel
je je rustiger. Je gaat na of er nog ergens spanning in je
lichaam zit, of dat veroorzaakt wordt door een aspect van
het beeld, zo ja, dan concentreer je je daarop en volgt met je
ogen de handbewegingen van de therapeut. De spanning is
0 als je op neutrale wijze naar het beeld kunt kijken.

Stap 6. Installatie (Verwerken door het installeren van de
positieve gedachte)
Als de spanning gedaald is tot 0, vraagt de therapeut je het
oorspronkelijke beeld voor te stellen met de positieve
gedachte. Hoe waar voelt dat op een schaal van 1 tot 7?
Onwaar scoort 1, helemaal waar scoort 7. De therapeut
past nu wat kortere sets van handbewegingen toe totdat
de positieve uitspraak helemaal waar aanvoelt.

Stap 7. Bodyscan
Je sluit je ogen, neemt weer het oorspronkelijke beeld in
gedachten en je zegt tegen jezelf de positieve gedachte.
Loop in gedachten je hele lichaam door, van top tot teen en
kijk of er nog ergens spanning zit. Als je nog spanning
ervaart, concentreer je je daarop. De therapeut past nu de
handbewegingen toe, totdat de spanning gedaald is naar 0. 

Stap 8. Wat heb je het meest geleerd van deze verwerking,
wat zegt het over jezelf?
De therapeut geeft aan dat na de EMDR-sessie nog beelden
naar boven kunnen komen, bijvoorbeeld in een droom.
Schrijf die op in een dagboek en breng ze de volgende keer
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in. In de volgende sessie vertel je over positieve en negatie-
ve ervaringen met het verwerken van het trauma in de
afgelopen paar dagen of weken. Soms is er voor nieuwe
aspecten nog een EMDR-behandeling nodig. Als het goed
verwerkt is, is de gebeurtenis verbleekt, het is alsof je naar
een vergeelde foto kijkt. Je zult merken dat dingen die je
vermeed, bijvoorbeeld een confronterend gesprek aangaan
met je chef, nu wel mogelijk zijn. EMDR leidt niet alleen tot
gedragsverandering, maar ook tot een andere beleving van
je identiteit. Je valt niet meer samen met de negatieve
gedachte over jezelf, maar voelt je gesterkt door de positie-
ve gedachte dat je problemen kunt overwinnen. Ook ervaar
je dat de energieblokkade is opgeheven en dat je meer ple-
zier hebt in je dagelijkse leven. Het is alsof een grauwsluier
over je bestaan is weggenomen. 

Voor wie is EMDR geschikt?
Geen enkele therapie werkt voor iedereen. Ook voor EMDR
geldt dat sommige mensen er meer baat bij hebben dan
andere. EMDR is vooral geschikt voor het verwerken van
traumatische gebeurtenissen (oorlogstrauma’s, verkrach-
ting, verkeersongevallen, roofovervallen), voor fobieën, en
krenkende ervaringen, zoals afwijzing door een geliefde en
nare voorvallen op het werk. Ook verslavingen kunnen met
EMDR aangepakt worden.

Dissociatie als contra-indicatie
Bij mensen die vroeg in hun jeugd nare ervaringen hebben
ondergaan, zoals mishandeling, seksueel geweld en ver-
waarlozing is de therapeut voorzichtig. De vroege trauma-
tisering leidt namelijk tot een verdediging. Als kind heb je
geleerd je gevoel uit te schakelen bij naderend onheil. Dit
heet dissociatie. Je herkent het aan het gevoel er vaak niet
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helemaal bij te zijn, je handelt wel, maar voelt je daarbij
afgesneden van de buitenwereld en je eigen gevoel. Som-
mige mensen zeggen dat het is alsof ze onder een kaas-
stolp zitten, anderen lijkt het alsof ze in een film zitten, er
niet echt bij zijn. Behandeling is wel mogelijk, maar gaat
eerst over andere dingen, zoals een gevoel van vertrouwen
installeren in eigen kunnen.

Nieuwe therapieën
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Energiepsychologie (TFT)
De bron van de energiepsychologie ligt in de jaren zestig van
de vorige eeuw, toen de chiropractor George Goodheart een
verband ontdekte tussen de spierspanning en gedachten en
emoties. In workshops demonstreerde hij de spiertest aan
allerlei geestelijke gezondheidszorg-professionals. Zijn opvat-
ting was dat zenuw- en spieractiviteit verbonden waren met
activiteit van de acupunctuurmeridianen. John Diamond, een
succesvolle Australische psychiater volgde zo’n workshop en
was de eerste die zich serieus interesseerde voor de mogelijk-
heden van een verband tussen specifieke emoties en meridia-
nen. In 1979 introduceerde hij in zijn boek Behavioral Kinesio-
logy het testen van de spieren als middel om de energie in de
meridianen te meten. Hij maakte gebruik van meditatie, posi-
tieve bekrachtiging, voedingssupplementen en stimulatie van
de schildklier om mensen meer in balans te krijgen. Roger
Callahan, die een tijdje heeft samengewerkt met Diamond,
benadrukte de psychologische kant van problemen. Hij kreeg
aandacht voor de verstoringen (perturbatie) die een persoon
ervaart, wanneer hij aan een probleem denkt. De verstoring
betreft een gedachteveld. Het idee van gedachteveld en de
verstoringen in energie is uniek en Callahan wordt als grond-
legger gezien van verder ontwikkelde vormen zoals Emotion-
al Freedom Technique en Evolved Thought Field Therapy. De
psycholoog Fred Gallo (1998) gebruikte voor het eerst de
term ‘energiepsychologie’ voor de verschillende vormen van
therapie die op meridianen waren gebaseerd. Hij definieerde
energiepsychologie als de tak van de psychologie die de
effecten van energiesystemen op emoties en gedrag onder-
zoekt. Verschillende hedendaagse methodieken kunnen tot
de energiepsychologie worden gerekend, of zijn eraan ver-
want, zoals Thought Field Therapy (TFT), Emotional Free-
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dom Techniques (EFT), Toegepaste Kinesiologie, Therapeu-
tic Touch (TT), Tapas Acupressure Technique (TAT), Be Set
Free Fast (BSFF) en andere. Thought Field Therapy (TFT) en
Emotional Freedom Techniques (EFT) worden het meest
gebruikt. (bron: www.energie-psychologie.nl)

In 2003 verscheen het eerste wetenschappelijke, laboratori-
umgecontroleerde, onderzoek naar meridiaantherapie.
Steve Wells en zijn Australische collega’s onderzochten hoe
de meridiaantherapie werkt voor mensen die fobisch reage-
ren op kleine hondjes. Hun onderzoek verscheen in een
toonaangevend tijdschrift voor klinisch psychologen
(Journal of Clinical Psychology, 59 (9). 943-966, www.eft-
downunder.com). 35 Proefpersonen werden willekeurig ver-
deeld over twee behandelcondities. De ene groep (18 perso-
nen) werd behandeld met meridiaantherapie, de andere
groep met buikademhalingsoefeningen (17 personen). De
behandeling besloeg één sessie en de therapeutische inter-
ventie duurde 30 minuten. Voor de rest was het protocol
voor beide groepen gelijk. De behandeling had als resultaat
dat mensen na de behandeling dichter bij een hondje durf-
den te komen dan voor de behandeling. Mensen verbeter-
den in beide behandelcondities, maar de mensen die met
meridiaantherapie behandeld waren verbeterden meer en
hielden hun verbetering ook na een halfjaar nog vast. 

Hoe werkt het?
De energiepsychologie, ook wel meridiaantherapie
genoemd, is een manier om geblokkeerde energie vrij te
maken. De benadering heeft wortels in verschillende disci-
plines: de traditionele oosterse meridiaantherapie (o.a.
acupunctuur en Feng Shui), maar ook de westerse kwan-
tumfysica en psychologie. 

Energiepsychologie (TFT)
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Subtiele energieën in en om het menselijk lichaam zijn
focus van de behandeling. Energie is niet iets wat zich
beperkt tot het lichaam, net zomin als radio- of televisie-
golven zich beperken tot het kastje. Verschillende oorza-
ken kunnen het energiesysteem negatief beïnvloeden. Dat
kunnen emotionele oorzaken zijn, zoals psychotrauma’s,
fobieën en angsten, maar ook mentale oorzaken, zoals
beperkende overtuigingen en irrationele gedachten. Ook
lichamelijke factoren, zoals biochemische- en neurologi-
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Meridianen
Centraal voor de behandeling zijn de energiebanen of
meridianen. Een meridiaan is een kanaal waarlangs de
energie in het lichaam wordt vervoerd. Naar schatting zijn
er 71 meridianen in het menselijk lichaam. De 12 bilaterale
meridianen die gebruikt worden in energiepsychologie
zijn verbonden met de volgende organen: blaas, galblaas,
maag, nier, milt/alvleesklier, lever, long, dikke darm, circu-
latie/seks, dunne darm, hart, schildklier. Daarnaast zijn er
nog twee andere distributiekanalen, die de kracht (chi)
verdelen over de 12 meridianen. Deze kanalen zijn niet
bilateraal: de een gaat langs de rug en de andere langs de
voorkant van het lichaam. Het besturingskanaal verbindt
27 acupunctuurpunten en reguleert de yangmeridianen.
Het kanaal begint bij het stuitje, gaat via de ruggengraat
naar boven, over het hoofd heen en eindigt in het kuiltje
tussen de onderkant van de neus en de bovenkant van de
lip. Het conceptiekanaal verbindt 24 punten en reguleert
de yinmeridianen. Het begint bij het perineum (een punt
tussen de geslachtsdelen en de anus, gaat via de voorkant
van het lichaam naar boven en eindigt in een kuiltje tussen
de onderkant van de lip en de kin.
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sche verstoringen, kunnen negatief inwerken op het ener-
giesysteem. Sommige therapeuten nemen ook aan dat
externe oorzaken het energiesysteem negatief kunnen
beïnvloeden, zoals de elektromagnetische straling van
zon, mens en aarde; evenals straling veroorzaakt door
elektronische apparaten of hoogspanningsmasten; ook
zouden er verstorende invloeden kunnen uitgaan van ver-
schillende stoffen in omgeving en voeding.

Aanpak
De energiepsychologische aanpak begint met het diag-
nosticeren van de geblokkeerde energie via spiertesten
van de acupunctuurpunten van de meridianen. De spier-
test gaat als volgt: je strekt je arm zijwaarts uit, maakt je
hoofd helemaal leeg, denkt aan iets plezierigs en je biedt
weerstand als de therapeut lichtjes je arm naar beneden
probeert te duwen. Bij het denken aan iets leuks blijft je
arm meestal zijwaarts gestrekt, bij het denken aan iets
naars, vermindert je spierkracht en valt je arm, ook al is de
druk van de therapeut heel licht, naar beneden. De ener-
gieblokkade in de meridianen kan opgeheven worden door
op een behandelpunt van je lichaam te drukken en tegelij-
kertijd diep adem te halen. Ook hoort het uitdagen van
gedachteblokkades bij de therapie. Zo heb je bijvoorbeeld
de gedachte dat je het niet verdient om over je probleem
heen te komen, of dat het niet veilig is om het probleem te
overwinnen. Steeds wordt met de spiertesten onderzocht
hoe waar deze uitspraken voor je zijn. Als de spier geen
weerstand biedt, zwak is, geeft je lichaam aan dat de uit-
spraak niet waar is. Blijft de arm gestrekt, dan is de uit-
spraak waar en wil je bijvoorbeeld gelukkig zijn.

Energiepsychologie (TFT)
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Voorbeeld van een behandeling
Suzanne had besloten op haar vijfenveertigste verjaardag
te stoppen met roken. Stoppen met roken is moeilijk om te
behandelen, want roken heeft een hele positieve kant, je
voelt je er goed door. Een sigaret geeft een opkikker, moe-
heid verdwijnt, je kunt je beter concentreren. Als Suzanne
een sigaret opsteekt voelt ze zich gelukkig, zelfs al weet ze
dat het slecht voor haar is. Dat dilemma vormde de kern
van de behandeling met energiepsychologie: het twee-
slachtige gevoel dat je hebt als je iets doet wat leuk of lek-
ker is, terwijl je weet dat het niet goed voor je is. 

Bij Suzanne waren de volgende meridianen betrokken: de
maag, de longen en de blaas. De maagmeridiaan is betrok-
ken bij emoties als walging, bitterheid en angst. Behalve de
maag was ook de longmeridiaan betrokken bij het plezier dat
Suzanne had aan roken. De longmeridiaan is verbonden met
bedroefdheid en verdriet. De blaasmeridiaan maakte ook
deel uit van het energiesysteem dat betrokken was bij het
genot van het roken. De blaasmeridiaan heeft te maken met
emoties als angst, frustratie en hyperwaakzaamheid, gevoe-
lens die na een traumatische gebeurtenis kunnen ontstaan. 
De energiepsychologische behandeling ging als volgt:
Suzanne raakte een punt aan onder het oog, en haalde
diep adem. Vervolgens raakte ze de zijkant van haar
duim aan, bij de nagel en haalde adem en zo ging het ook
met het volgende behandelpunt aan de zijkant van het
oog. 

Suzanne vertelde dat ze erg gevoelig is voor de blik van de
ander, en dat roken voor haar veiligheid betekent, een
moment waarin ze zich helemaal in zichzelf kan terugtrek-
ken. De rookwolk maakt haar op een magische manier
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onzichtbaar is voor de buitenwereld. Ze voelt zich bedreigd
en onveilig. Ze beleeft de buitenwereld als vijandig. Het
genot van de sigaret compenseert wellicht nare gevoelens
die in haar jeugd zijn ontstaan. Energiepsychologie corri-
geert de verstoring in de energiebalans, die in het verleden
is ontstaan. 
Behalve het genot, moesten ook overtuigingen en blokka-
des behandeld worden. Daarbij waren betrokken: de lever-
meridiaan, het hart, de nieren, de blaas, de longen en de
circulatie/seksmeridiaan. 
Bij follow-up een maand later bleek dat Suzanne nog
steeds niet rookte.

Het is belangrijk dat een energiepsychologische aanpak
niet op zichzelf staat maar onderdeel is van een plan. Het
doel moet helder zijn, en je moet ook weten welke alterna-
tieven er zijn voor meridiaantherapie. Als bijvoorbeeld
meridiaantherapie het enige instrument is van een thera-
peut of coach kun je beter een andere behandelaar zoe-
ken, want de kans is groot dat je dan meer met een goeroe
te maken hebt, dan met een officieel en goed opgeleide
behandelaar. Vraag altijd of iemand die psychotherapie
geeft officieel geregistreerd is door de beroepsvereniging
of opgenomen is in het register van psychotherapeuten
van de overheid. Bovendien kun je dan als voordeel heb-
ben dat de behandeling door de ziektekostenverzekeraar
wordt betaald. 

Verschil EMDR en energiepsychologie (TFT)
Nederlandse psychologen die met EMDR en TFT werken,
veronderstellen dat TFT beter werkt dan EMDR wanneer
iemand wel voelt dat er iets vreselijks is gebeurd, maar er
geen woorden voor heeft. Een voorbeeld is Sonja die zich
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meldde met angstklachten. Zij kon niet aangeven waarom
zij angstig was. Bij de TFT-behandeling bleek dat het om
een probleem moest gaan, voordat de taalontwikkeling op
gang was gekomen. Sonja kon zich echt niets herinneren.
In de week erna vertelde haar oudere broer dat toen zij een
baby was haar ouders heftige ruzie hadden. Haar moeder
werd door haar vader flink mishandeld. Haar vader voelde
zich afgewezen door haar moeder, omdat zij seksueel na
de bevalling niets meer van hem wilde weten. 
Een andere cliënt, die leed aan depressies, had als baby
van acht maanden zijn moeder verloren. Een bewuste her-
innering aan het verlies had hij natuurlijk niet, wel was hij
emotioneel uit balans. Bij gebrek aan bewuste herinnerin-
gen bij nare emoties kan TFT-behandeling uitkomst bie-
den. Het is niet zo dat door de behandeling de beelden als-
nog naar boven komen, het is geen manier om verdrongen
herinneringen op te sporen en eventueel een rechtszaak te
beginnen vanwege leed dat is aangedaan. De energiepsy-
chologische behandeling zorgt ervoor dat nare ervaringen
in het verleden niet steeds hun schaduw op de toekomst
werpen. 
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Zelfhulpoefeningen

Oefening voor verminderen van stress en
opbouwen van zelfvertrouwen
Zoals de wandeling van Shapiro door het park al liet zien, is
EMDR ook als zelfhulpmethode te gebruiken om relatief min-
der ernstige problemen de baas te worden. Je kunt als
ondersteuning voor de zelfhulpoefening een metronoom
gebruiken. Je roept een probleem op en geeft met een cijfer
tussen de 0 en de 10 aan hoeveel spanning de gebeurtenis
geeft. (De spanning moet rond 3 of 4 liggen. Bij meer span-
ning kun je beter een of twee sessies bij een therapeut afspre-
ken, die volgens het protocol werkt dat hierboven is beschre-
ven.) Stel je hebt een slechte beoordeling gekregen op je
werk. Je kijkt welk moment van die situatie je het meest
dwarszat en zet dat stil, zoals je een videofilm stilzet (je chef
zegt bijvoorbeeld dat je beter naar een nieuwe baan kunt uit-
kijken). Als je nu naar dat nare fragment kijkt, welke negatie-
ve gedachte over jezelf hoort erbij? Denk je: ik ben mislukt,
ik ben hulpeloos of ik ben schuldig? Wat zou je liever den-
ken? Formuleer een positieve gedachte die het tegenoverge-
stelde is van de negatieve gedachte (bijvoorbeeld: ik ben een
goede professional). Vervolgens concentreer je je op de situ-
atie en negatieve gedachte over jezelf. Let op het gevoel dat
beeld en gedachte bij je veroorzaken en geef nogmaals een
cijfer van 0 tot 10 aan de spanning. Ongetwijfeld is de span-
ning nu wat hoger. Waar in je lichaam voel je de spanning?

De volgende stap is dat je op de muur een punt links en
een punt rechts neemt, op zo’n manier dat je ogen terwijl
je je hoofd rechthoudt, van links naar rechts bewegen. Je
zet de metronoom aan en bij iedere tik maak je een oogbe-
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weging naar links of rechts, terwijl je je hoofd stilhoudt. Je
gaat zo’n 15 keer heen en weer met je ogen en stopt dan
even. Ga bij jezelf na wat er naar boven komt, en concen-
treer je daarop bij de volgende set oogbewegingen. Als je
stopt haal je diep adem, hoeveel is de spanning nu? Als de
spanning is gedaald naar 0, kijk je op een neutrale manier
aan tegen de situatie. Vervolgens ga je aan dezelfde situ-
atie de positieve gedachte verbinden. Hoe waar is de posi-
tieve gedachte? Het cijfer 1 staat voor helemaal niet waar,
het cijfer 7 voor helemaal waar. Als de positieve gedachte
die je aan de nare situatie hebt verbonden volgens je
gevoel helemaal waar is, kun je de oefening beëindigen. 
In plaats van een metronoom te gebruiken en oogbewe-
gingen te maken, kun je ook afwisselend op de ene knie en
vervolgens op de andere knie tikken. Je kunt ook de vlin-
derslag toepassen. Die gaat als volgt: je kruist de armen
voor de borst, balt je vuist en roffelt wisselend met je lin-
ker- en rechtervuist iets boven aan je borst.

Zelfhulpoefening om gelukkiger te worden
Je sluit je ogen, haalt rustig adem, met de hand op je buik
en denkt terug aan wanneer je je voor het laatst gelukkig
voelde. Vandaag, gisteren, vorige week, zoek een moment
in het recente verleden. Concentreer je op dat moment, en
de positieve gedachte die erbij past. Waar voel je de posi-
tieve sensaties in je lichaam? Pas een set oogbewegingen
toe, of tik afwisselend op een van beide knieën of op de
borst. Is er een woord dat bij deze situatie past? Neem dan
het woord in gedachten en herhaal de oogbewegingen of
andere stimulatie. Met dit woord roep je op momenten dat
je je minder prettig voelt positieve gevoelens op. Je kunt
deze oefening gebruiken bij het onderdeel ‘Beeld’ van de
Snelle Ontspannings Methode in hoofdstuk 6.
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Oefening voor opheffing verstoorde polariteit
Deze oefening komt uit de toegepaste kinesiologie en wordt
gebruikt door de psycholoog Diepold voor het verbeteren
van polariteit. Je kunt je polariteit voorstellen als een mag-
neet die aantrekt of afstoot. Ook van mensen wordt gezegd
dat ze magnetiserend werken. Ze stralen bezieling uit. Bij
een verstoorde polariteit is de bezieling en daarmee ook de
kracht en energie verdwenen. De neurologische organisatie
is verstoord. In principe functioneer je wel, maar de afstem-
ming van verschillende hersencentra en hun verbindingen is
niet optimaal. De volgende oefening is bedoeld om polariteit
te herstellen en de neurologische organisatie te verbeteren. 
• Leg de vingers van je rechterhand op je navel. Je legt de

duim en wijsvinger van je linkerhand op de uiteinden van
het sleutelbeen en je haalt diep adem.

• Raak nu met je linkerhand het punt tussen de onderkant
van je neus en bovenlip (ON) aan (zie tekening) en haal
diep adem.

• Raak het punt aan tussen lip en kin (K) (zie tekening) en
adem diep.

• Leg de palm van je hand op de onderkant van je rug en
haal diep adem.

• Herhaal deze oefening, maar dan omgekeerd. Je legt de
vingers van je linkerhand op je navel en legt de rechter-
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hand op de uiteinden van het sleutelbeen, haalt diep
adem enz. 

Zelfhulpoefening om je hoofd leeg te maken 
Deze oefening voor verbetering van de neurologische
organisatie kent een brede toepassing. Het wordt gebruikt
om hinderlijke, niet gepaste seksuele geprikkeldheid te
verminderen. Diepold raadt de oefening aan atleten aan
als ze voor een zware inspanning staan, om op die manier
hun prestatie te verbeteren. Ook als je het gevoel hebt een
vol hoofd te hebben, geblokkeerd te raken, niet meer cre-
atief te zijn, kan deze oefening je helpen. 
• Je legt twee vingers van beide handen iets onder de uit-

einden van het sleutelbeen (in een holte tussen het sleu-
telbeen en het eerste rib, zie tekening).

• Je ademt normaal en haalt vervolgens een keer diep
adem.

• Neem nu een diepe ademhaling en houd die twee
seconden vast.
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• Haal voorzichtig nog wat meer adem en houd de adem-
haling twee seconden vast.

• Adem uit, tot halverwege en houd twee seconden vast.
• Adem helemaal uit en houd twee seconden vast.
• Adem voorzichtig nog dieper uit en houd twee seconden

vast.
• Adem tot halverwege in en houd twee seconden vast.
• Haal normaal adem.
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8. HANDLEIDING
VOOR GELUK

In dit hoofdstuk staan oefeningen die passen bij de verschil-
lende elementen van het geluksmodel dat in hoofdstuk 2 is
beschreven. 

1. Spontaan geluk

Open stellen
Spontaan geluk kun je niet oproepen, maar je kunt je er wel
voor openstellen. Een spontane gelukservaring wordt
meestal veroorzaakt door een zintuiglijke waarneming. Hoe
meer je je zintuigen scherpt en stilstaat bij je ervaringen,
hoe meer je ervan kunt genieten. Als je niet observeert wat
er om je heen gebeurt, niet proeft wat je eet, geen geuren
opmerkt, niet voelt wat er met je gebeurt als je iets of
iemand aanraakt en muziek aan je voorbij laat gaan, dan
laat je een heleboel kansen om je gelukkig te voelen liggen. 

Op vele manieren kun je je zintuigen trainen. Het gaat er
steeds om dat je meer onderscheid leert waar te nemen.
Houd eens een wijnproeffeestje met vrienden. Maak ver-
schillende soorten wijn open, en vertel elkaar wat je proeft.
Of leer te kijken als een schilder. Kijk naar de dingen om je
heen alsof je het zou moeten schilderen. Let vooral op de
kleuren, en niet op de vormen. Wat valt je op aan kleurgra-
daties en aan de werking van licht en schaduw? Probeer als
je naar muziek luistert de verschillende instrumenten van
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elkaar te onderscheiden. En als je de volgende keer iemand
aanraakt, probeer dan te voelen hoe de huid reageert. Sta
stil bij de geuren die je ruikt en de beelden die ze bij je
oproepen. 

Ontspan je ogen
De volgende oefening kan helpen je ogen te ontspannen,
om daarna op een frisse manier te kunnen waarnemen.

Wrijf je handen stevig tegen elkaar zodat ze warm worden.
Leg je handen in kommetjes over je ogen en sluit je ogen.
Ga zoveel mogelijk rechtop zitten en steun met je ellebo-
gen op een tafel. Ontspan je en haal een paar keer diep
adem. Haal je handen voor je ogen weg en kijk met frisse
blik de wereld in. Noteer wat je nu opvalt en wat je daar-
voor niet zag. 

Probeer schoonheid te vatten
Als je iets mooi vindt wil je het je eigen maken door foto’s te
nemen, ansichtkaarten te kopen of souvenirs mee te
nemen. Volgens de negentiende-eeuwse kunstcriticus John
Ruskin is er maar een manier waarop je werkelijk schoon-
heid kunt bezitten en dat is door het te begrijpen. Door je
bewust te worden van de factoren (psychologisch en visu-
eel) die daartoe bijdragen. Probeer iets te doen met wat je
mooi vindt: beschrijf het, teken of schilder het, druk het uit
in dans of muziek, of vertel erover aan je vrienden. Maak
niet alleen duidelijk hoe iets eruit ziet, maar laat ook zien
wat het je doet. 

Concentreer je op je hartslag
Onderstaande hartslagcoherentie-oefening van de Franse
psychiater David Servan Schreiber kan je helpen je rustiger
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te voelen, waardoor je meer openstaat voor datgene waar-
door je je goed voelt.

Haal rustig en diep adem, richt je aandacht op je hart en
stel je voor dat je door je hart ademhaalt. Stel je voor dat je
hart een bad neemt in zuivere, schone lucht. Stel je je hart
voor als een lammetje dat in de lentezon dartelt in de wei,
door niets gedwongen, nergens toe verplicht. 

Deze oefening is zinvol, omdat positieve gedachten zeer
snel leiden tot een meer coherente hartslag. Uit onderzoek
onder zesduizend medewerkers van Shell, Hewlett-Packard
en Unilever bleek dat na een maand oefening hun stress was
gedaald. De gemiddelde spanning in hun slagaders daalde
alsof ze tien kilo waren afgevallen en de aanwezigheid van
het stresshormoon cortisol nam met 23 procent af.

Zoek in een stressvol bestaan momenten van rust en pas
dan de hartslagcoherentie-oefening toe. Creëer in je leven
meer momenten van rust. 

Creëer je eigen geluksmomenten
Je kunt van schijnbaar spontane geluksmomenten semi-
spontane maken door je bewust te worden van wat je
gelukkig maakt en dat geluk ook bewust na te streven. Sta
bijvoorbeeld iedere dag even stil bij wat je die dag gelukkig
heeft gemaakt en maak er een korte notitie van. Na een
week waarin je je geluksmomenten hebt bijgehouden, ana-
lyseer je het patroon in je ervaringen. Wat valt je op? Wan-
neer voel je je gelukkig? Is dat vooral in gezelschap van
anderen, wanneer je iets doet voor een ander, voel je je
gelukkig als je even tijd hebt voor jezelf en je rustig de krant
kunt lezen of voel je je opperbest als je in de tuin bezig bent,
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een boswandeling maakt of paardrijdt? Observeer jezelf
nauwkeurig: welke situatie, waar, met wie, wat was de con-
sequentie en geef jezelf een cijfer op de geluksschaal van
1-10. Gebruik je geluksmomenten als medicijn, geef jezelf
als recept de eerste stap om je iets gelukkiger te voelen, in
je relatie, in je vrije tijd of tijdens je werk. Maak ruimte voor
waar je van houdt.

Leonoor: het gaat tussen mijn collega’s en mij een stuk
beter. Laatst haalde ik koffie voor iedereen en kreeg allerlei
complimentjes. Collega’s zeiden dat ze aan me konden zien
dat het beter met me ging.

Verander van context, verander van ervaring
Het lijkt een paradox, maar juist als je je zeker en veilig
voelt, ben je geneigd tot het experiment en het verleggen
van je grenzen. Je zoekt de thrill, de spanning en sensatie.
Het gevaar overwinnen, brengt je in een roes. Kies voor het
onbekende, wanneer je met vakantie gaat, wanneer je op
zoek gaat naar een nieuwe baan, wanneer je een opleiding
wilt volgen. Het overwinnen van je angst voor het onbeken-
de geeft een plezierig gevoel. Tegelijkertijd ontdek je nieu-
we kanten van jezelf. 

Herken wat je vleugels geeft
Je wordt niet gelukkig door alles te vermijden wat je maar
een naar gevoel geeft. Juist het afzien bij een marathon of
het wielrennen, maakt je gelukkig en geeft je een heel
tevreden gevoel. Waar het vaak om draait is de overgave,
de passie waarmee je iets doet. Soms vermindert het ple-
zier in je werk, wanneer je je precies aan de werktijden
houdt en geen minuut extra voor je werkgever werkt. Je
vergeet dan hoeveel plezier je zelf ervaart bij het leveren
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van een topprestatie. Die zal je soms wat meer tijd kosten
dan ervoor staat. 

2. Semi-spontaan geluk

Zoek naar hulpbronnen
Je hebt verschillende manieren om iets wat je dwars zit te
benaderen. Je kunt het als een probleem zien en op zoek
gaan naar de oorzaken. Maar je kunt er ook anders tegen-
aan kijken en het knelpunt zien als aanleiding voor een
oplossing. Deze andere manier van benaderen begint bij
het benoemen van uitzonderingen. Bijvoorbeeld: in een zie-
kenhuis ergeren verpleegkundigen zich aan de arrogante
houding van artsen. Zijn er uitzonderingen, komt het voor
dat een arts zich niet arrogant gedraagt? ‘Ja, natuurlijk,
gisteren nog, tijdens een leuk gesprek in de koffiepauze.’
Vraag jezelf af wat je op dat moment anders deed, waarin
dat verschilt met de keren dat het probleem zich wel voor-
deed. Vraag je af wie wat anders deed toen het probleem
niet zo zwaar was. Bij het oplossingsgericht aanpakken,
concentreer je je op de ‘wie, wat, wanneer en hoe’ van de
uitzondering. Hoe meer uitzonderingen je op het probleem
creëert, hoe meer oplossingen je vindt. 

Zet je eigen hulpbronnen in het zonnetje
Als iets werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, stop
er dan mee. Veel mensen zijn er toe geneigd steeds meer
tijd te stoppen in een activiteit die niet werkt. In de hoop dat
ze hun doel beter zullen bereiken als ze maar harder wer-
ken. Een betere strategie is om iets anders te gaan doen
wat wel wat oplevert. 
Wat zijn de dingen die je nu doet, die goed werken? Wat wil
je behouden van wat er goed gaat? Het bestaat niet dat er
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helemaal niets lukt in je leven, ga op zoek naar de uitzonde-
ring: wat lukt er wel? Complimenteer jezelf met je eigen
hulpbronnen, met de eigenschappen, vaardigheden, kennis
en talenten die je hebt. Maak een collage of een tekening
van alles wat je verrijkt: moed, openheid, geloof, kracht,
wijsheid, meeleven, liefde, respect, humor, creativiteit,
evenwicht, geduld, optimisme en weerbaarheid. Zoek een
symbool voor wat je het meest helpt om moeilijke situaties
aan te kunnen en draag dat bij je, zet het op je bureau of op
het nachtkastje naast je bed. Als je je vaak kwetsbaar voelt,
zoek dat naar een symbool van kracht, bijvoorbeeld een
mooie steen, en draag die bij je. Raak die steen af en toe
aan om je lijf in contact te brengen met deze hulpbron,
symbool van je eigen kracht. Als je je bij spanning snel
afsluit voor anderen, zoek dan een symbool voor openheid,
bijvoorbeeld een schelp, en draag die bij je. 

Brief vanuit de toekomst
Het is belangrijk hulpbronnen in te zetten voor wat je wilt
bereiken. Vaak helpt het om doelen te stellen. Maar hoe
voorkom je dat je blijft steken in de goede voornemens? Als
experiment kun je jezelf een brief uit de toekomst schrijven.
Schrijf jezelf een brief alsof je x-jaar ouder bent en de pro-
blemen waar je vandaag mee worstelt, zijn opgelost.
Beschrijf in die brief hoe je de obstakels van zoveel jaren
geleden uit de weg hebt geruimd en wat je hebt gedaan om
een gelukkiger of tevredener mens te worden. Welke oplos-
singen dienen zich aan in die brief? Hoe heb je meer rust
gekregen in je leven? Wat heb je gedaan om aan de voor
jou belangrijke zaken toe te komen? Hoe heb je je hart
geopend? Hoe ben je erin geslaagd je eigen weg te gaan?
Als je die brief doorleest, wat valt je op? Welke stap kun je
nu zetten?
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3. Kiezen

De glimlachtest
Als je niet weet, waar je voor moet kiezen, doe dan de glim-
lachtest. Doe je ogen dicht en stel je voor dat je een bepaal-
de keuze maakt. Wat gebeurt er? Verschijnt er een glimlach
op je gezicht, of krijg je kramp in je buik? Als je angst voelt
wanneer je aan je keuze denkt, ga dan na wat je angstig
maakt. Is die angst reëel of irreëel? Als de angst irrationeel
is, plaats hem dan tussen haakjes. Stel je voor dat je de
angst hebt overwonnen en de activiteit gaat doen die je
leuk vindt. 

Een variant op deze oefening is dat je je voorstelt hoe je je
voelt als datgene waar je tegenop ziet om te doen achter de
rug is. Deze oefening maakt het je makkelijker om weer-
stand te overwinnen om dingen te doen waar je een hekel
aan hebt. Je stelt je het resultaat voor en gaat na hoe dat
voelt. Veel mensen hebben bijvoorbeeld geen zin om naar
fitness te gaan, ze kiezen ervoor thuis te blijven buizen.
Maar stel je voor dat je terugkomt van fitness, hoe voel je je
dan? Stel jezelf voor na een avondje televisie kijken, hoe
voel je je dan? Met de glimlachtest kun je jezelf helpen om
keuzes te maken. Ook kun je door het resultaat van je actie
te visualiseren jezelf motiveren om wat vervelends te doen. 

Vergroot je keuzemogelijkheden
Bij wat ingewikkelder keuzes, bijvoorbeeld een huis kopen,
een nieuwe baan zoeken, je baan opgeven om voor de kin-
deren te zorgen, kun je als experiment verschillende scena-
rio’s ontwikkelen. Je hebt bijvoorbeeld genoeg van je baan.
Je kunt gaan solliciteren; je kunt ontslag nemen en een jaar
de wereld rondreizen; je kunt in deeltijd een opleiding gaan
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volgen, waardoor je promotie maakt; je kunt je huis verko-
pen en in het buitenland gaan wonen (als je je appartement
kunt verhuren, kun je van de opbrengsten leven); je kunt
een eigen bedrijf gaan opzetten; je kunt wat minder gaan
werken zodat je meer tijd hebt voor je hobby. 

WEGSTREPEN

Bedenk bij een ingrijpend keuzeprobleem zoveel mogelijk
alternatieven. Pas dan op die alternatieven de glimlachtest
toe en scoor je glimlach op een schaal van 1-10. Welke
alternatieven scoren laag? Streep die weg. 

WAARDEN

Bedenk welke waarden je in je leven belangrijk vindt, bij-
voorbeeld vrijheid, onafhankelijkheid, avontuur, genieten,
rust, ontspanning, tijd voor het gezin, familie. Maak een
keus voor de vier allerbelangrijkste waarden. Orden de
alternatieven die zijn overgebleven na het wegstrepen in
volgorde van belangrijkheid. Dat wil zeggen: welk alterna-
tief geeft je het grootste gevoel van bijvoorbeeld onafhan-
kelijkheid, gezin, avontuur of rust? 

Waardeer je keuzemogelijkheden
Het kan best zijn dat het alternatief dat het hoogst scoort op
de waarde onafhankelijkheid laag scoort op de waarde rust.
Er is sprake van een innerlijk conflict. Je wilt avontuur en
geborgenheid. Je kunt deze patstelling doorbreken door
punten te geven. Als je bijvoorbeeld vier alternatieven hebt,
scoort het belangrijkste alternatief een 4 en het minst
belangrijke een 1. Zo scoor je ieder alternatief op de ver-
schillende waarden. Als je vier waarden hebt en vier alter-
natieven, is de hoogst mogelijke score voor een alternatief
16 punten. De laagste is 4 punten.
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Waarde
Onafhankelijk Gezin Avontuur Rust

Alternatief
Alternatief 1
Alternatief 2
Alternatief 3
Alternatief 4

INVENTARISEER DE CONSEQUENTIES

Welke consequenties zijn er aan je keus verbonden? Is het
financieel haalbaar? Hoe staan je vrienden en familie er
tegenover? Belangrijk is dat je je niet laat leiden door de
opinie van anderen. Ook al verklaren ze je voor gek, zet
toch door als je er zelf helemaal achter staat. 

MAAK EEN PLAN VAN AANPAK VOOR DE UITVOERING

Het resultaat van je inspanning hangt voor een groot deel af
van je voorbereiding. Als je een onderneming gaat starten,
maak je een ondernemingsplan. Zo ook met een ingrijpen-
de verandering in je leven: maak een plan van aanpak, met
daarin de verschillende stappen. Zet de te behalen doelen
erin en de momenten waarop je de voortgang wilt evalu-
eren. Bij de uitvoering kun je iedere keer dat je een resul-
taat behaalt bijvoorbeeld een fles champagne opentrekken.

TOETSEN

Je stelt je voor dat alles gelopen is zoals je wilde, je hebt je
resultaat bereikt. Hoe voelt het? Was het de moeite waard?
Maakt het je aan het glimlachen? Zo niet, wat zou je liever
willen? Denk in alternatieven en begin opnieuw met de
keuzecyclus. Ingewikkeld? Misschien wel, maar het is beter
dan eeuwig te blijven tobben. 
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4. Ongeluk

Als je je ongelukkig voelt, komt dat meestal omdat je je
gefrustreerd voelt in een bepaalde behoefte. Je wilt gezond
zijn, maar je bent ziek. Je hebt behoefte aan liefde en je
hebt geen partner. Je hebt behoefte aan sociaal contact,
maar je hebt geen vrienden. Je hebt behoefte aan erken-
ning, maar je krijgt alleen maar kritiek. Je hebt behoefte
aan afwisseling, maar je leven is zo saai als wat. Wat doe je
dan? Je kunt in je ongeluk berusten, je kunt ervoor vluch-
ten en je kunt ertegen vechten. Maar je kunt je ongeluk ook
gebruiken als bron voor je geluk. Hoe werkt dat?

Verleg je aandacht
Concentreer je niet op dat wat ontbreekt aan je geluk, maar
vraag je bij iedere vorm van ongeluk af welke behoefte niet
tot zijn recht komt en analyseer waar dat aan ligt. Beperk je
bij je analyse tot die zaken waar je wat aan kunt doen.
Natuurlijk kun je je ook ongelukkig voelen door dingen
waar je niets aan kunt doen, maar als dat echt zo is, heeft
het weinig zin om daarbij stil te staan – je kunt er toch niets
aan veranderen. Je kunt je dan hooguit afvragen hoe je je
opstelt tegenover de slagen van het lot. 

De drie manieren waarop je je in je behoeften gefrustreerd
kunt voelen, zijn: er staat iets in de weg, er is sprake van
een tekort, of er is iets stuk. Stel: je voelt je ongelukkig
omdat je niet genoeg waardering krijgt voor wat je doet. Je
kunt je allereerst afvragen of dat komt omdat er iets in de
weg staat. Is het misschien zo dat anderen niet zien wat je
doet? Weet je jezelf niet goed te presenteren? Of valt het om
een andere reden niet op wat je doet? Als dat het geval is
moet je eraan gaan werken om dat wat in de weg staat weg
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te werken. Je zorgt bijvoorbeeld dat je jezelf beter leert te
presenteren, dat je meer reclame maakt voor wat je doet, of
dat je in een omgeving komt te werken waar de dingen die
jij doet ook opvallen.

Je kunt natuurlijk ook denken dat er sprake is van een
tekort. Misschien presteer je niet genoeg, of ontbreekt het
je aan faciliteiten om te doen wat je wilt doen. In dit geval
ligt het voor de hand om het tekort weg te werken. Je gaat
jezelf verder bekwamen, je volgt een extra cursus, of je
zorgt ervoor dat je de juiste middelen krijgt om te doen wat
je wilt doen. 

Ten slotte kan het ook zo zijn dat je behoefte niet tot zijn
recht komt omdat er iets stuk is. Zoals je ook niet kunt fiet-
sen met een lekke band. In dit geval moet er dus iets gere-
pareerd worden. Je herstelt iets dat er vroeger wel was. In
het geval van gebrek aan waardering kan het zijn dat er iets
stuk is gegaan in de relatie tussen jou en degene die je werk
moet waarderen. Dat moet je dan zien te herstellen. 

Een laatste mogelijkheid is nog dat je niet probeert te her-
stellen wat er mis is, maar op een andere manier tegen je
probleem gaat aankijken. In plaats van bijvoorbeeld het
ontbreken van een partner als een gemis te ervaren kun je
je behoefte aan liefde ook verleggen naar activiteiten waar
je erg in op kunt gaan. 

Doorbreek je lijdensweg
Zit alles je tegen? Heb je een hekel aan het leven? Zet je je
schrap en klem je je kaken op elkaar? Gebeurt er in jouw
leven nooit iets leuks? Zet op een vel papier naast elkaar
tien verkeersborden neer, met een lege cirkel in het mid-
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den. In de cirkel schrijf je op wat je ongelukkig maakt en
hoe je daar lichamelijk op reageert. Bijvoorbeeld door hoog
op de borst adem te halen, een verhoogde hartslag te heb-
ben, of een prikkelbare darm. Dit zijn de tekens van je lij-
den. Teken vervolgens een rij bloemen, met ook weer een
lege cirkel in het midden. Zet in het midden van de cirkel
wat je een goed gevoel geeft. Waar geniet je van in het
leven, wat maakt je blij? Hoe voelt dat lichamelijk? Een rus-
tige ademhaling, een goede spijsvertering, een gezonde
nachtrust. Als je het niet zo goed weet wat je gelukkig
maakt, kijk dan naar je aantekeningen bij spontaan geluk.
Wat maakt je dagelijks gelukkig? 

Een traumatische ervaring verwerken
Je kunt je ook erg ongelukkig voelen door een traumati-
sche ervaring of een groot verlies. Dat kan gaan om een
echtscheiding of het verlies van een geliefd persoon. Maar
er zijn ook andersoortige traumatische ervaringen, zoals
het verlies van werk bij ontslag of pensionering. Of het ver-
lies van het gevoel van veiligheid en onkwetsbaarheid. Dit
kan voorkomen bij mensen die een verkrachting hebben
meegemaakt, of een overval, of een ernstig auto-ongeluk.
Ze zijn daarna niet meer degene die ze daarvoor waren. 

Traumatische gebeurtenissen en chronische stress kunnen
onuitwisbare sporen nalaten. Je beleeft de traumatische
gebeurtenis steeds opnieuw, bent verhoogd emotioneel
prikkelbaar. Maar je bent ook vatbaarder voor depressieve
klachten, een persoonlijkheidsstoornis, agressief, onaan-
gepast gedrag, verslaving en zelfmoordneigingen. Ook
loop je het risico eerder dan anderen dood te gaan aan
hart- en vaatziekten. 
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Het beste kun je bij dergelijke ervaringen de hulp inroepen
van een psycholoog, bij voorkeur iemand die gespeciali-
seerd is in EMDR. Mocht je er toch zelf mee aan de slag wil-
len, plan dan iedere week anderhalf uur in, waarin je bewust
aandacht besteedt aan de traumatische gebeurtenis.
Gebruik daarvoor de eerste oefening op basis van EMDR
die staat beschreven op pag. 143.

Stilstaan bij ongeluk
Van het ongeluk waar je niet aan onderdoor gaat, word je
sterker. Je leert erdoor te relativeren. Je bent extra dank-
baar voor mooie ervaringen. Je leert meer te genieten van
het leven, want het is niet vanzelfsprekend. Door ongeluk
mee te maken, kun je bij je zelf het gevoel voor mededogen,
meeleven met een ander ontwikkelen. Je bent in staat jezelf
als een mens te zien met goede kanten, zwakheden, pijn,
passie en een hart. Je leert het af perfectionist te zijn, of om
meedogenloos streng voor jezelf en een ander te zijn. Je
wordt milder, je leert wat vergeven is. Ook mensen die ern-
stig ziek zijn en bijvoorbeeld een dwarslaesie hebben, kun-
nen nog genieten. Na een jaar kunnen ze zich net zo geluk-
kig voelen als voorheen. Ze hebben zich aangepast aan een
nieuwe situatie en ontdekken welk plezier daarin mogelijk
is. Ze accepteren dat het is zoals het is en richten hun aan-
dacht op wat wel mogelijk is. Het lukt ze te accepteren wie
ze zijn op ieder moment van hun leven. Je kunt zelfaccepta-
tie oefenen. In hoofdstuk 7 staat in een tekening de sore
spot. Wrijf in de richting van de klok over de sore spot en zeg
drie maal hardop tegen jezelf: ik accepteer mezelf helemaal
en volledig, ook al heb ik hartklachten (of een andere ziekte
of probleem). Het ongeluk hoeft niet het einde van je leven
te betekenen, maar kan ook staan voor een nieuw begin,
waarin je zelf bepaalt wat in je leven belangrijk is. 
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5. Ontdek wat belangrijk voor je is

Erken het belang van positieve ervaringen
Als je je ongelukkig voelt, heb je nogal eens de neiging je
aandacht eenzijdig te richten op wat er mis is gegaan in je
leven. Maak nu eens een tijdlijn van je leven waarop je uit-
sluitend positieve gebeurtenissen neerzet. Hoe klein ook,
waardeer het, steek er een vlag bij uit. In het allerergste
geval, wanneer zich nauwelijks positieve dingen hebben
voorgedaan, verzin je een prettig leven, met hoogtepunten.
Je beeldt je in dat je op je achtste een leuke verjaardag had,
met veel cadeautjes. Je wint een sportwedstrijd, maakt een
leuke vakantie mee. Je visualiseert een verleden dat
geslaagd is, waarin je positieve dingen hebt meegemaakt,
resultaten hebt behaald. Wellicht dat een dergelijke visuali-
satie ook daadwerkelijk positieve herinneringen wakker
roept die je allang vergeten bent. Bijvoorbeeld dat je als
kind in het gras lag, kauwde op een grassprietje en naar de
wolken keek. Door een dergelijk verleden te visualiseren,
trek je positieve sporen in je hersenen en maak je positieve
stoffen aan. Als je een positieve tijdslijn van je verleden
hebt gemaakt, ga dan het patroon analyseren. Wat maakte
je vooral gelukkig? In de natuur zijn, vriendjes en vriendin-
netjes, sport, kattenkwaad uithalen of nog heel andere din-
gen? Wat zegt de positieve tijdslijn over je leven op dit
moment? Hoe kun je er nu voor zorgen dat je meer hoogte-
punten ervaart?

Haalbare doelen
Stel dat je er door de vorige oefeningen en door erover na te
denken achter bent gekomen wat essentieel voor je is. Je
zegt tegen jezelf`: het is belangrijk voor me... De dingen die
je invult hebben vaak te maken met keuzes. Het kan gaan
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om de keus minder hard te werken, meer tijd te besteden
aan vrienden of familie, meer tijd te besteden aan dingen
die goed gaan. De volgende vraag is dan: hoe kun je jezelf
ondersteunen op deze route? Want voor je het weet, blijft je
keuze steken in de goede voornemens. Dan voel je je alleen
maar moedelozer, je hebt weer wat geprobeerd en het is
weer mislukt. Voorkom dit door jezelf af te vragen wat er in
je leven moet gebeuren of veranderen, wil je het gevoel krij-
gen dat het wezenlijk voor je is. Neem het resultaat van de
vorige oefeningen in ogenschouw en zet de kern om in doe-
len die praktisch zijn, realiseerbaar en realistisch. Verwoord
de doelen in gedragsmatige termen. Bijvoorbeeld: als je je
gelukkiger voelt, wat zou je dan doen? Als je meer energie
hebt, wat doe je dan anders dan je nu doet? Zet de doelen
op volgorde van klein naar groot en begin met het kleinste
doel. Maak voor jezelf een schaal van vooruitgang van 0 tot
10. Waar sta je nu op deze schaal? Welke kleine stap kun je
zetten om je doel dichterbij te brengen? 

De wondervraag
Angst houdt ons vaak af van wat belangrijk voor ons is.
Onderzoek de angst en ga na of die reëel is. Beland je echt
in de goot als je doet wat wezenlijk is? Verdien je dan echt
geen cent meer? Zijn er andere manieren waarop je het
toch kunt bereiken? Als je angst vermindert, borrelen de
creatieve ideeën vanzelf op. Zodra je een vonk interesse
voelt, volg die dan.

Een manier om frustrerende gedachten uit te schakelen is
de wondervraag, afkomstig uit de oplossingsgerichte thera-
pie, en ontwikkeld door de Amerikaanse socioloog Steve
de Shazer. Het lijkt een wat naïeve simpele vraag, maar als
je erop doordenkt, blijkt het een briljante innovatie. 
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Je stelt je voor dat je na je werkdag naar huis gaat. Je eet,
gaat nog sporten, de kroeg in of kijkt wat televisie. Je
poetst je tanden en gaat slapen. Terwijl je slaapt gebeurt er
een wonder. Alle problemen die je eerder beschreef, zijn
opgelost. Maar daar heb je geen weet van. Je wordt wakker
zonder van het wonder te weten. Wat zou er dan anders
zijn? Wat zou je anders doen? Waaraan zou je merken dat
het wonder is voorgevallen? Waaraan nog meer? Waaraan
zouden anderen het merken? Ook hier geldt: wat is het eer-
ste dat je vandaag anders kan doen? 

6. Identiteit

Ken jezelf
Je bent wie je wordt, hebben we eerder gezegd. In het ont-
werp van jezelf blijk je steeds gebruik te maken van voor
jou stereotype reactiepatronen. Je zou dat ook persoonlijk-
heidseigenschappen kunnen noemen. Er bestaan vele
indelingen van karakter- of persoonlijkheidstypen. Uit ver-
gelijkend onderzoek blijkt dat je ze kunt herleiden tot vijf
basiskenmerken: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldig-
heid, emotionele stabiliteit en zelfstandig denken. Om na te
gaan in hoeverre deze kenmerken op jou van toepassing
zijn, kun je onderstaande vragenlijst invullen.

In hoeverre zijn de volgende kenmerken op jou van toepas-
sing? Als je het gevoel hebt dat de term in de linker kolom
goed weergeeft hoe je bent, geef je daar een hoog cijfer
voor. Past de term in de rechter kolom meer bij je dan scoor
je met een laag cijfer.
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TEL DE PUNTEN OP

Score 5-15 Introvert. Je hebt een voorkeur voor op
jezelf zijn, na te denken en tot rust te
komen. Je geniet van de natuur, maakt
graag lange wandelingen. Je bent iemand
met diepgang. 

Score 16-20 Gematigd. Je kunt je goed aanpassen en
voelt je op je gemak bij mensen die wat
meer luidruchtig en joviaal zijn. Je vindt het
heerlijk om dingen in je eentje te doen, zoals
skeeleren door de polder. Maar dat doe je
ook graag in een ploegje.

Score 21-25 Extravert. Je zit graag op een terrasje,
brengt sfeer in een gezelschap. Je bruist
van energie en hebt eigenlijk altijd wel wat
te doen. Je maakt gemakkelijk contact.
Sommigen vinden je wel eens wat opper-
vlakkig. 
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Extraversie 5 4 3 2 1
Spontaan Gesloten
Praat graag Zwijgzaam
Enthousiast Terughoudend
Kuddedier Is graag alleen
Optimistisch Pessimistisch
Loopt over van energie Beschermt zichzelf
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TEL DE PUNTEN OP

Score 5-15 Onafhankelijk. Je bent het liefst eigen baas
en ervaart het beroep dat anderen op je
doen als een inbreuk op je eigen terrein. Je
bent niet zo gevoelig voor erkenning van
anderen, je bent geen pleaser. Nadeel is dat
weinig mensen je echt aardig vinden. 

Score 16-20 Gematigd. Je houdt rekening met anderen,
je wilt aardig gevonden worden, maar je
stelt wel duidelijk grenzen.

Score 21-25 Je bloeit op als een ander je nodig heeft. Je
cijfert jezelf weg, vindt de behoeften van
anderen belangrijker dan die van jezelf.
Anderen vinden je wel eens te lief. Zelf voel
je je wel eens gefrustreerd als je weinig
terugkrijgt.
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Vriendelijkheid 5 4 3 2 1
Hartelijk Nors
Royaal,gul Sober, zuinig
Sociaal Egoïstisch
Hulpvaardig Ondankbaar
Werkt graag samen Onafhankelijk
Helpen is een Je helpt anderen 
energiegever vanuit plichtsgevoel
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TEL DE SCORES OP

Score 5-15 Flierefluiter. Je laat graag alles op z’n
beloop en maakt je niet druk. Morgen is er
weer een dag. Met je geweten neem je het
niet zo nauw, je bent behoorlijk opportunis-
tisch en pronkt graag met andermans
veren.

Score 16-20 Gematigd. Je bent geen perfectionist, maar
je stelt wel eisen aan jezelf en aan anderen.

Score 21-25 Je legt de lat hoog. Je hebt je zaken prima
voor elkaar, bereidt je op alles goed voor,
zelfs op je vakantie. Je laat weinig aan het
toeval over en je werkt hard. De hoge eisen
vreten soms energie. 
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Zorgvuldigheid 5 4 3 2 1
Nauwkeurig Slordig
Verantwoordelijk Onberekenbaar
Gedreven Lui
Gedisciplineerd Stelt altijd alles uit
Gewetensvol Amoreel
Zorgelijk Zorgeloos
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TEL DE SCORES OP

Score 5-15 Je bent een gevoelsmatig, kunstminnend
type, je reageert sterk op situaties van bui-
tenaf, bent kwetsbaar en gauw uit het veld
geslagen. Je bent romantisch, soms op het
sentimentele af. 

Score 16-20 Gematigd. Je hebt contact met je gevoe-
lens, maar laat je niet al te snel het hoofd op
hol brengen.

Score 21–25 Je komt zelfverzekerd over, soms zelf een
beetje arrogant. Je weet het altijd beter en
hakt snel knopen door. Je verspilt geen tijd
aan onbelangrijke zaken. 
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Emotionele stabiliteit 5 4 3 2 1
Stressbestendig Hoog sensitief
Moedig Angstig
Opgewekt Depressief
Lak aan alles Verlegen
Besluitvaardig Piekeraar
Nuchter Romantisch
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TEL DE SCORES OP

Score 5-15 Je bent praktisch, gezagsgetrouw, en hebt
een conservatieve inslag. Je hebt ouder-
wetse opvattingen over wat wel en wat niet
kan. In extreme mate houd je je aan regels. 

Score 16-20 Je staat met beide benen op de grond, maar
bent ook wel in voor iets avontuurlijks. 

Score 21-25 Je bent iemand die visionair is, hartstochte-
lijk dingen kan nastreven en in het werk
voorloopt op anderen. Je krijgt energie van
vrij en onafhankelijk leven en denken. 

Jezelf terugvinden
Inzicht in je persoonlijkheidskenmerken kan je duidelijk
maken wat je sterke en zwakke kanten zijn en je helpen
gelukkiger te worden.

Ieder persoonlijkheidskenmerk werkt sterk als het je meer
energie geeft en je vermogen tot handelen vergroot. Maar
een teveel van een bepaald positief kenmerk kan ook
negatief werken. Als positieve eigenschap heb je bijvoor-
beeld vriendelijkheid. Je valkuil is een teveel van het
goede: je bent bijvoorbeeld te vriendelijk waardoor je nogal
eens over je laat lopen. 

Zelfstandig denken 5 4 3 2 1
Ruimdenkend No-nonsense
Abstract Concreet
Mentaal krachtig Onderdanig
Onaangepast Saai, kleurloos
Kritisch Geen eigen mening
Gepassioneerd Dweepziek
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Je kunt op zoek gaan naar je uitdaging: wat helpt je om uit
je valkuil van te vriendelijk te komen? Kijk eens bij emotio-
nele stabiliteit. Zou wat meer lak aan alles je kunnen helpen
om beter voor jezelf op te komen? Wat belemmert je om de
uitdaging ‘lak aan alles’ te benutten? Je bent bijvoorbeeld
bang dat andere mensen je dan als egoïstisch zien. Zelf heb
je de grootste hekel aan mensen die altijd maar eerst aan
zichzelf denken. Bedenk dan dat meer egoïstisch gedrag je
kan helpen een balans te vinden tussen iets doen voor een
ander en goed voor jezelf zorgen. 

Zelfdestructieve blokkades opsporen
Scoor je nogal vaak op de tegenpool van een positieve
eigenschap? Ga dan eens na of een zelfdestructief patroon
ten grondslag ligt aan je positionering. 

VERLATINGSANGST EN INTROVERTHEID

Als je als kind in de steek bent gelaten, kun je op basis
daarvan verlatingsangst ontwikkelen. Je bent liever alleen
dan je open te stellen voor de mogelijkheid dat een ander je
verlaat. Uit angst kies je voor introvertheid en sociaal geï-
soleerd bestaan. 

WANTROUWEN EN ONVRIENDELIJKHEID

Als je bijvoorbeeld op grond van negatieve ervaringen in
het verleden zegt dat niemand is te vertrouwen, dan stel je
je niet open voor vriendschap. Je voorkomt afgewezen te
worden door je al bij voorbaat terug te trekken. Je bent
nors, stuurs en gesloten. Vaak ook voel je je minderwaardig
aan anderen, je voelt je buitengesloten. Je denkt dat ande-
ren het veel prettiger hebben dan jij. Nog een stapje verder
en je ziet jezelf als mislukt. 
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EMOTIONELE VERWAARLOZING EN ONZORGVULDIGHEID

Als je vroeger nooit gekregen hebt wat je nodig had, kun je
je emotioneel verwaarloosd voelen en dat compenseren
door altijd maar te nemen en nooit te geven. Je springt
onzorgvuldig om met de belangen en behoeften van ande-
ren. Je bent veeleisend en denkt dat je recht hebt alles te
krijgen wat je wilt. 

GEVOEL VAN KWETSBAARHEID EN EMOTIONELE (IN)STABILITEIT

Als je leeft vanuit de gedachte dat er ieder moment een
ramp kan gebeuren, voel je je erg kwetsbaar. Je kunt dat
gevoel van kwetsbaarheid afweren door een controlefreak
te worden, je stelt extreem hoge eisen aan jezelf, niets is
goed genoeg. Je kunt ook een zeer zelfverzekerde houding
ontwikkelen. De tegenpool is dat je als gevolg van het
gevoel van kwetsbaarheid overgeleverd bent aan angsten
en paniekaanvallen. 

EXTREME AANPASSING EN VOLGZAAMHEID

Pas je je teveel aan aan wat anderen denken, doe je het
altijd op hun manier, dan kan de zelfdestructieve gedachte
zijn dat je niet voor jezelf kunt zorgen en daarom een ander
nodig hebt. Vanwege een dergelijke gedachte blijf je soms
in een relatie die niet goed voor je is. 

Hoe hef je de blokkades op
Voor iedere zelfdestructieve blokkade kun je een kaart
maken met daarop inzichten en uitspraken die je van deze
blokkade kunnen bevrijden. Vraag je af wat je nodig hebt
om bijvoorbeeld het teveel aan introvertheid te bestrijden.
Je kunt ervoor kiezen meer het gezelschap van anderen te
zoeken. Een helpende gedachte kan zijn dat je evenveel de
moeite waard bent als anderen. De blokkade van de emo-
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tionele verwaarlozing kun je te boven komen door je eigen
behoeftes en die van anderen te onderkennen en door lan-
getermijndoelstellingen te formuleren. Dat helpt je om
kortetermijnfrustratie te verdragen. 

Acht gewoontes om je positieve eigenschappen te verster-
ken
Als je de blokkades hebt opgeheven, kun je zoeken naar
gewoontes die de positieve eigenschappen bekrachtigen. 

1. ZOEK JOUW EVENWICHT TUSSEN ZEKERHEID EN ONRUST

Iedereen heeft behoefte aan een bepaalde vorm van zeker-
heid, maar ook aan een zekere onrust. Té veel zekerheid en
te weinig onrust maken je apathisch. Je lijdt aan onderbe-
lasting. Te weinig zekerheid en te véél onrust, geeft je dan
weer een gevoel van onveiligheid. Creëer een goede balans
tussen beide.

2. LAAT JE NIEUWSGIERIGHEID PRIKKELEN

Als je uit je vertrouwde ‘sleur’ stapt en nieuwe dingen ziet
en onderneemt, leer je meer over jezelf. Waarom gaan
mensen zo graag op reis? Omdat ze kunnen ontspannen,
maar ook omdat hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en
ze onverwachte kanten van zichzelf ontdekken. Dit geldt
ook voor je werk. Zoek tijdig nieuwe uitdagingen, waardoor
je je blijft ontwikkelen.

3. LEEF NIET ALLEEN MET JE HOOFD, MAAR OOK MET JE LICHAAM

Het klinkt simpel, maar het ontplooien van je positieve kant
heeft ook te maken met voelen dat je leeft, tot in de toppen
van je tenen. Als je bijvoorbeeld gaat joggen of lekker naar
de sauna gaat, dan spreek je je lichamelijk bewustzijn aan.
En dat geeft een fijn gevoel.
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4. ZIE JEZELF ALS ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL

We hebben allemaal momenten waarop we het even niet
meer zien zitten. Als je dan het gevoel hebt dat alles jouw
schuld is, voel je je ongelukkig. Maar als je jezelf als onder-
deel van een systeem ziet (een koppel, familie, team colle-
ga’s) en het niet allemaal op jezelf betrekt, kun je relative-
ren. Je kunt dan veel meer aan.

5. LEEF MET ÁL JE ZINTUIGEN

Als je je meer concentreert op wat je zintuigen je vertellen,
ga je alles intenser ervaren en daar word je ook blijer van.
Door de geuren op te snuiven van seringen, jasmijn of
lavendel verrijk je jezelf. Door met zorg de specerijen te kie-
zen voor je maaltijd laat je zien dat je de moeite waard bent
om goed voor te koken. 

6. KIJK KRITISCH NAAR JEZELF EN DE WERELD, EN DURF JE KRITIEK

TE UITEN

Bij jonge ouders en topmanagers zie je wel eens dat ze het
zo druk hebben dat ze niet eens meer doorhebben waar hun
eigen behoeftes liggen. Het is belangrijk om af en toe van
een afstand kritisch naar je situatie te kijken, en te bepalen
wat je kunt verbeteren en dat ook te zéggen.

7. GEBRUIK JE LINKER ÉN RECHTER HERSENHELFT

Je rechter hersenhelft staat voor je intuïtie, emoties, creati-
viteit. Met je linker hersenhelft los je wiskundige problemen
op of kijk je op de wegenkaart. Het blijkt dat mensen die
zich ongelukkig voelen, en veel met hun linker hersenhelft
werken, er veel baat bij hebben als ze hun creativiteit aan-
spreken en dus hun rechter hersenhelft meer activeren. 
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8. STOP DE WEDREN MET JEZELF

Stel dat je alleen maar tevreden met jezelf kunt zijn als je op
ieder gebied de beste bent. Je hebt iets in je van een maxi-
maliseerder: als het niet perfect is, stel jij niets voor. Steeds
weer ben je bang teleurgesteld te worden, geconfronteerd
te worden met het feit dat iemand anders het nog beter voor
elkaar heeft dan jij. Je streeft niet na wat je wilt, maar je
bent in de weer te voorkomen dat er iets gebeurt wat je niet
wilt. De beste manier om uit deze wedren met jezelf te
komen is je af te vragen wat je zou doen als je helemaal
niets voor zou stellen. Je accepteert dat je helemaal niets
bent, wat ben je dan nog? Ik ben iemand die graag....Vul
hier in wat je graag doet. Ik ben iemand die graag eet, een
glaasje wijn drinkt, op een terrasje zit, naar het strand gaat,
voldoende geld heeft om leuke dingen te kopen, met vrien-
den is, leuk werk heeft, graag leest, naar de film gaat... Wat
je dan doet is beschrijven waaraan je behoefte hebt, waar je
verlangen naar uit gaat, wat je plezier doet. Je bent dan los-
gekomen van de waardeoordelen over jezelf, de druk die je
op jezelf legt. 

Betekent dit dat je moet ophouden iets aan jezelf te verbe-
teren? Nee, natuurlijk niet. Maar je moet ophouden jezelf te
ondermijnen. Stel dat je een nieuwe taal gaat leren. Hoed je
dan voor het stemmetje dat zegt: je kunt er helemaal niets
van. Je maakt je belachelijk, niemand spreekt de taal zo
slecht als jij. Schrijf op wat dat stemmetje zegt en ga er
tegenin. Zeg dat het helemaal niet uitmaakt dat je het nu
niet goed spreekt, maar dat je ervoor kiest om het te leren.
Verdedig jezelf tegen die ondermijnende stem die zegt dat
het allemaal niets voorstelt en niets uithaalt. Wat is het
bewijs dat die stem gelijk heeft? Heb je in je leven nooit wat
geleerd? Natuurlijk is het van belang dat je doelen reëel zijn
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en niet de doelen van de maximaliseerder die bijvoorbeeld
wil dat je de vreemde taal perfect beheerst. Belangrijk is dat
je je beweegt in de richting van het doel dat je nastreeft. 

7. Een 10-stappenplan naar een gelukkiger
leven

1. TEL JE ZEGENINGEN

Schrijf iedere dag iets op waar je dankbaar voor bent. Je
kunt dankbaar zijn voor je gezondheid, dat je werk hebt, dat
je kinderen hebt of dankbaar omdat de zon schijnt. Je kunt
ook dankbaar zijn omdat je een tentamen hebt gehaald, dat
iets wat je moeilijk vond gelukt is. Je kunt ook dankbaar
zijn, omdat iets vervelends ophoudt, bijvoorbeeld het
lawaai van de buren. 

2. DOE IETS VOOR EEN ANDER

Wat kun je doen voor een ander? Het kan om iets heel inci-
denteels gaan, bijvoorbeeld iemand in de rij voor de kassa
voor laten gaan, omdat zij maar een paar dingen hoeft af te
rekenen. Maar het kan ook om structureler zaken gaan
zoals vrijwilligerswerk voor de voetbalclub. Je kunt ook een
ouder familielid meenemen voor een korte vakantie. Iets
doen voor een ander levert positieve reacties op en daar-
door voel je je vaak goed over je zelf. Het maakt je meer
tevreden met het leven. 

3. GEEF AANDACHT AAN WAT JE PLEZIERT

Ken je eigen plezier. Waar knap je het meest van op? Naar
muziek luisteren? Mediteren, of in een warm bad liggen?
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman vroeg 900 Texaanse
vrouwen dagelijks in een logboek bij te houden wat ze
deden en te scoren hoeveel plezier ze het deed. De uitkom-
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sten waren enigszins verrassend. Het bleek dat de top-vijf
activiteiten in volgorde van belangrijkheid waren: seks,
omgaan met anderen, ontspannen, bidden of mediteren en
eten. De activiteit ‘voor de kinderen zorgen’ scoorde niet
hoog: lager dan koken en net iets boven huishoudelijk
werk. Dit soort resultaten krijg je als je mensen specifiek
vraagt naar ervaringen die ze prettig vinden. Als je globaal
vraagt naar wat gelukkig maakt, dan scoort ‘kinderen en
kleinkinderen’ erg hoog. Uitkomsten van onderzoek naar
geluk worden sterk bepaald door de vraagstelling: wordt er
naar geluksmomenten gevraagd, of naar het gevoel een
gelukkig leven te leiden? Beide elementen zijn van belang

4. ZOEK EEN WIJS VOORBEELD

Van wie kun je iets leren? Stel je open voor wat je van ande-
ren kunt leren, in je werk, je relatie, in je ambitie. Lessen
over geluk zijn zo oud als de mensheid, maar ieder mens
zal zich de les eigen moeten maken en zich er iedere dag
opnieuw mee moeten verbinden. Het helpt om dan na te
gaan van wie je in je omgeving iets kan leren. Het kan ook
zijn dat je daarvoor teksten leest en dat je mediteert over
wat je gelezen hebt. Bij onderzoeken naar geluk komt naar
voren dat religie bijdraagt aan geluk. Dat wil niet zeggen
dat iedereen maar moet gaan geloven, maar je kunt je wel
openstellen voor wat meer bespiegelende literatuur. Dit kan
je helpen een meer betekenisvol leven te leiden. 

5. LEER TE VERGEVEN

Boosheid, verontwaardiging en woede verzieken je eigen
leven. Degene op wie je boos bent, doet het meestal niets –
als diegene het al weet dat je boos bent. Je hebt vooral
jezelf met die boosheid, want je verliest er energie door.
Vaak keert de boosheid zich tegen jezelf en word je depres-

Handleiding voor geluk

175

Opmaak-veel geluk/05  14-06-2005  17:39  Pagina 175



sief. Je doet er goed aan je boosheid naar buiten te richten
door bijvoorbeeld een brief te schrijven aan degene waarop
je boos bent, precies te beschrijven waarom je boos bent en
tenslotte de boosheid los te laten door de ander te verge-
ven. 

6. BESTEED TIJD AAN VRIENDEN EN FAMILIE

Als je mensen vraagt wat het belangrijkste is in hun leven,
noemen ze vaak vrienden en familie. Als je dan vraagt waar
ze het meeste tijd aan besteden, dan komt daar vaak iets
anders te staan, namelijk werk. Vrienden en familie komen
onderaan het lijstje. Uit veel onderzoek blijkt dat sterke per-
soonlijke banden het meeste van invloed zijn op geluk. Dus
kijk eens kritisch naar je prioriteiten en ruim tijd in voor per-
soonlijke contacten. 

7. ZORG VOOR JE LIJF

Zorg voor gezonde leefgewoonten. Goed slapen, eten en
bewegen zijn essentieel voor een plezierig leven. 

8. STRATEGIEËN OM TEGENSLAGEN TE VERWERKEN

Leer jezelf om te gaan met tegenslagen. Soms is het goed
even afstand te nemen van waar je mee bezig bent. Een
andere keer helpen relativerende en geruststellende
gedachten zoals: het komt wel weer goed, en ook deze
reorganisatie gaat voorbij. Probeer in ieder geval steeds een
onderscheid te maken tussen dat wat je kunt veranderen en
wat je niet kunt veranderen. Verander wat je kunt beïnvloe-
den en accepteer wat je niet kunt veranderen. Wees wijs in
het onderscheid maken tussen beide. 

9. ZOEK NAAR BETEKENIS IN JE LEVEN

Psychotherapeut Martin Seligman onderscheidt drie facto-
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ren van geluk: plezier, betrokkenheid en voldoening.
Betrokkenheid en voldoening zijn veel belangrijker voor
een gelukkig leven dan het najagen van plezier. 

10. DE WEG ERHEEN TELT

Geluk is niet een doel, het is geen eindresultaat. Geluk is
energie. Je krijgt het door dingen te doen die voldoening
geven. Waar je voor staat, geeft de weg aan voor je hande-
len. Bezinning hierop en hernieuwde actie is een dagelijks
leerproces. 
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Verantwoording

Sommige stukjes in dit boek zijn eerder verschenen als
column in Opzij, opiniestuk voor de regionale bladen of als
onderdeel van een interview in Body&Mind en Marie Claire.
Vanwege de leesbaarheid hebben we geen bronnen in de
tekst genoemd. Deze staan op de website carienkarsten.nl,
net als literatuur, handige websites en aanbevolen boeken. 
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