
We wensen elkaar aan het einde van het jaar alle geluk toe. Maar wat  
is geluk precies? Hoe ‘voelt’ het en hoe houd je het vast? Hersenonderzoekers 

leggen uit hoe het zit en vier moderne ‘geluksbrengers’ vertellen.

GELUKKIG
NIEUWJAAR
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PSYCHE

Gelukkig nieuwjaar! We zeggen het zo 
makkelijk, maar als we eerlijk zijn, weten 
we niet precies wat het inhoudt. Een defi
nitie van geluk is moeilijk te geven, want 
geluk houdt voor een ieder iets anders in. 
Voor de een is het een gezin met vijf kinde
ren, voor de ander een rustig leven ergens 
op het platteland. 
De beleving van geluk wordt in onze wes
terse maatschappij steeds belangrijker en 
dat is niet zo vreemd. We hoeven niet meer 
te vechten voor ons bestaan (onderdak, 
voedsel en kleding), andere aspecten van 
het leven krijgen een grotere nadruk. Een 
baan is niet meer alleen om brood op de 
plank te brengen, maar moet vooral ook 
leuk zijn. Een levenspartner is er niet om 
in ons levensbehoefte voorzien, maar 
moet boven alles onze grote liefde zijn. 
De eisen die gesteld worden aan het leven 
anno 2012 zijn hoog.  
Onderzoek naar geluk is lastig. Want hoe 
meet je nu een gevoel dat voor ieder indi
vidu afhangt van verschillende factoren? 
Heeft geluk te maken met je persoonlijk
heid? En kun je het ook lichamelijk aan
tonen? De meeste informatie die we voor
geschoteld krijgen over geluk is verzameld 
door psychologen, sociologen, filosofen 
of gedragswetenschappers. Op basis van 
vragenlijsten en enquêtes proberen zij zo 
dicht mogelijk bij de waarheid over geluk 
te komen. In Nederland hebben we een 
heuse geluksprofessor: de bekende hoog
leraar sociologie Ruut Veenhoven. Al meer 
dan veertig jaar meet hij geluk. Veenhoven 
stelt dat het geluk van mensen nauw ver
bonden is met keuzevrijheid, welvaart, 
gezondheid, een rechtvaardig bestaan en 
grip op het eigen leven. Levensgeluk draait 
volgens hem trouwens niet om kortston
dige pleziertjes maar om het grote geheel.

Geluk in de hersenen
Er is echter ook een andere manier om 
geluk te bekijken, namelijk via de neuro
logische wetenschap. Nieuwe technieken 
maken het mogelijk om de hersenen in 
actie (dus: tijdens het voelen en denken) 
te bekijken, zo beschrijft journalist en ▼

Marisa Bottenheft (42): “Vanaf mijn 
kindertijd ben ik al in staat om contact te 
leggen met overleden zielen. Ik herinner me 
bijvoorbeeld nog dat ik met mijn moeder 
in de stad was en er een ziekenauto aan 
kwam rijden. Plotseling zag ik dat er een 
man naast me stond. Ik vroeg mijn moeder 
of zij hem ook zag, maar dat was niet zo. 
Het was de man die even verderop was 
overleden. Dat was het moment dat ik 
besefte dat ik dingen zag die anderen niet 
zien. Pas vanaf mijn 35e ben ik er echt iets 
mee gaan doen. Door onder andere mijn 
studie aan het Arthur Findlay College in 
Engeland heb ik geleerd wat een prachtig 
en intens beroep het mediumvak is. Het 
is echt een vak, je kunt het leren verder te 
ontwikkelen, je leert je kracht opbouwen 
en steeds specifieker interpreteren en 
nauwkeuriger contact leggen. Bij mij komt 
de meeste informatie binnen in beelden. 
Laatst zag ik bijvoorbeeld het label van 
Douwe Egberts, ik communiceerde toen 
met een man die in het leven Egbert heet-
te. Dat vind ik dan wel grappig, ja! Mensen 
komen bij mij voor de meest uiteenlopende 

zaken: van een liefdesrelatie die niet lek-
ker loopt tot vragen over de toekomst of 
contact met overledenen. Het doel van 
een consult is mensen door een periode 
helpen, ze laten zien wat ze allemaal kun-
nen en hen met meer kracht en positiviteit 
de mooie dingen van het leven te laten 
zien. Ik geef altijd het advies mee om niet 
eerder dan over circa drie jaar terug te ko-
men. Van bijna iedereen ontvang ik na het 
consult nog mailtjes waarin ze aangeven 
hoe het hen geholpen heeft en welke voor-
spellingen er al zijn uitgekomen. Ik denk 
heel goed na over wat ik wel en niet zeg. 
Je kunt iemand die nu gelukkig is in een 
relatie niet vertellen dat het over een aantal 
jaren over is, dan zou ik het geluk in het nu 
beïnvloeden. Gelukkig leef ik ook gewoon 
als mens, het is niet zo dat ik de hele dag 
door dingen van mensen oppik. Alleen aan 
de mensen die komen voor een consult 
vraag ik toestemming of ik in hun privé-
leven mag kijken, waarbij uiteraard niets 
menselijks mij vreemd is. Werken doe ik in 
mijn praktijk en aan het Medium College, 
daarbuiten ben ik gewoon vrij.”

“ Vanaf dat moment  
besefte ik dat ik dingen zie 
die anderen niet zien”

HET MEDIUM

Veel mensen zoeken het geluk zoals 
een dronkenlap de weg naar zijn huis

Voltaire, Frans filosoof

52-65



natuurwetenschapper Stefan Klein in zijn 
boek De Geluksformule. Een belangrijke ‘ont
dekking’ die door zulk hersenonderzoek 
gedaan is, is het inzicht dat hersenen hun 
eigen speciale schakelingen hebben voor 
vreugde, lust en euforie. Er bestaat dus 
zoiets als een gelukssysteem. We zijn voor 
positieve gevoelens geprogrammeerd. Een 
andere uitkomst van recente neurologische 
onderzoeken is het feit dat het brein van 
een volwassene nog verandert. Tot een paar 
jaar terug dachten we dat onze hersenen, 
net als onze botten, niet meer groeien na 
de puberteit, maar dat klopt niet. Ook als 
we dertig, veertig of zeventig zijn kunnen 
we nog iets nieuws leren en daardoor  
worden er nieuwe verbindingen gemaakt 
in het netwerk van onze zenuwcellen.  
Met de juiste oefeningen is het dus ook 
mogelijk om ons geluksgevoel te vergroten.  
Hersenen zijn flexibel en daarom te trainen.

Aan- en uitknop
Hoewel we denken dat geluksgevoel uit 
ons hoofd komt, is het puur lichamelijk. 
Een gedachte of herinnering maakt je niet 
emotioneel. Pas wanneer ze gepaard gaan 
met de juiste lichaamssignalen kunnen 
we vreugde voelen. De mens heeft baat 
bij emoties. Ze zorgen ervoor dat we snel 
in staat zijn te reageren op bijvoorbeeld 
gevaar. Onze neiging om weg te rennen bij 

Dr. Laura Moojen-Zaal (37 ): “Wanneer 
een vrouw grotere borsten wil omdat ze 
denkt dat het haar verdriet na een misge-
lopen huwelijk zal wegnemen, zal ik haar 
duidelijk maken dat het zo niet werkt. Vaak 
gaat het bij Nederlandse vrouwen ook niet 
zo. Wij staan er nog heel anders in dan 
de Amerikanen. De meeste vrouwen den-
ken gemiddeld een jaar of vijf na over een 
borstvergroting en weten dan heel goed 
wat zij willen. Plastisch chirurgische ingre-
pen kunnen je zelfvertrouwen vergroten. 
Uit onderzoek blijkt dat dit te maken heeft 
met ‘gelaatsfeedback’, zoals dat heet. Dat 

werkt zo: als je er altijd somber uitziet om-
dat je een diepe frons op je voorhoofd hebt, 
neemt je brein het gevoel dat bij die fysieke 
houding van je gelaat past, over. Het tegen-
overgestelde is ook bewezen: iemand die 
een hele dag glimlacht, voelt zich ook blijer. 
Wanneer je botox in die frons laat spuiten, 
zie je er minder somber uit. De compli-
menten die je eventueel van anderen krijgt, 
versterken dan de positieve gevoelens. 
Plastische chirurgie wordt steeds veiliger en 
is onvergelijkbaar met twintig jaar geleden. 
De meeste soorten borstprotheses kunnen 
nu in principe levenslang blijven zitten.  

Natuurlijk hoor ik nog vaak dat vrouwen twij-
fels hebben om in een gezond lichaam te 
laten snijden. Ook de herstelperiode speelt 
een grote rol. Ik heb zelf een uniek herstel-
programma ontwikkeld dat vrouwen na een 
borstvergroting in staat stelt na vier dagen 
de kinderen alweer naar school te brengen. 
Grappig is trouwens wel dat vrouwen na 
een borstvergroting een snelle stijging van 
geluk ervaren, maar dat het daarna al snel 
weer ‘normaal’ wordt. Toch krijg ik ook na 
jaren nog brieven van vrouwen die ik geope-
reerd heb dat ze meer zelfvertrouwen heb-
ben. En daar doe ik het voor.”

DE PLASTISCH CHIRURG

“ De complimenten die je krijgt,  
versterken je positieve gevoelens” 

▼

Volgens de Amerikaanse sociologen 
James Fowler en Nicholas Christakis 

is geluk besmettelijk. Wie gelukkig is, 
kan een heel netwerk gelukkiger maken. 



PSYCHE

brand of als we een wild dier zien, redt ons 
het leven. Ons buikgevoel beslist vaak al 
sneller dan ons hoofd. Het is echter niet al
tijd slim om dat gevoel te volgen. Een plot
selinge verliefdheid terwijl we getrouwd 
zijn, maakt kortstondig gelukkig, maar kan 
op de lange duur, als ons huwelijk stuk
loopt bijvoorbeeld, het algemene gevoel 
van geluk aantasten.
Een andere misvatting is het idee dat geluk 
het tegendeel is van ongeluk. Positieve  
en negatieve gevoelens worden door ver
schillende systemen in onze hersenen 
voortgebracht. Geluk en ongeluk hebben 
hun eigen aan en uitknop in de hersenen. 
Je kunt dus tegelijkertijd uitgelaten vrolijk 
zijn, en ook diep in de put zitten. Toch  
kennen we ook allemaal het gevoel dat  
een nare gebeurtenis in de avond het posi
tieve gevoel over de dag in één keer teniet 
doet. In de hersenen is eigenlijk een voort
durende krachtmeting bezig. Welk gevoel 
wint het op welke tijd? Dat is ieder moment 
de vraag.

Controle op woede
Een van de geheimen van geluk ligt in de 
controle over negatieve emoties. Mensen 
bij wie de rechterhelft van de hersenen 
actiever is en die daardoor minder grip 
hebben op hun negatieve emoties, zijn 
introverter, pessimistischer en vaak ook 
wantrouwiger van aard. Mensen met een 
overheersende linkerzijde daarentegen  
zijn voor het geluk geboren. Ze hebben  
zelfvertrouwen, zijn optimistisch en vaak 
uitgelaten. Ze vinden het heerlijk om met 
veel verschillende mensen om te gaan 
en maken makkelijk een praatje met een 
vreemde op straat. Hieruit blijkt dat we  
een basisstemming in onze hersenen heb
ben. Het leren beheersen van negatieve 
gevoelens doe je met de linkerzijde van de  

Anouk Taytelbaum (34): “We leven in  
een maatschappij waarin alles snel gaat en 
de tendens is dat iedereen vooral zijn eigen 
boontjes maar moet doppen. Daarom  
is het goed dat de psycholoog bestaat. 
Iemand naar wie je toe kunt en tegen wie je 
oeverloos kunt aanpraten. Die geheimhou-
dingsplicht heeft, zodat je niet bang hoeft 
te zijn dat iemand ooit achter jouw grootste 
en diepste geheimen komt. En die proble-
men behapbaar kan maken door een stap-
penplan uit te zetten en die je binnen een 
vaststaand aantal sessies weer op weg kan 
helpen. De meeste mensen die ik spreek, 
zitten al jaren vast in oude patronen, maar 
doorzien ze niet. En wanneer ze ze dan 
eindelijk wel beginnen te herkennen, is het 
zaak om uit te zoeken hoe ze ermee om 
moeten gaan en daar sta ik ze graag in 
bij. Natuurlijk is het soms ook zwaar en af 
en toe neem ik eens iets mee naar huis, 
maar over het algemeen ga ik aan de slag 
met problemen die we allemaal wel eens 
in ons leven hebben gehad: relatieproble-

men, niet zo lekker in je vel zitten, moeite 
hebben met keuzes maken, enzovoort. Ik 
ben een eerstelijnspsycholoog, gespecia-
liseerd in relatietherapie. Mensen met een 
echte psychische aandoening behandel 
ik vaak niet. Hen verwijs ik door naar een 
tweedelijns psycholoog of een psychiater. 
Ik vind het heel belangrijk dat ik een klik 
heb met mijn cliënten. Vooral omdat ik een 
heel betrokken psycholoog ben en het lukt 
me niet dat te zijn bij iemand met wie het 
niet goed zit. Ik schat dat driekwart van 
mijn patiënten het geluk weer hervindt. Ik 
vind het altijd een prachtig moment als ze 
zeggen: ‘Anouk, ik denk dat het goed ge-
noeg gaat om zonder jou te kunnen.’ Het 
is een eer om mensen te helpen om door 
een zware tijd heen te komen, maar ik blijf 
altijd benadrukken dat mijn cliënten het zelf 
moeten doen. Zij moeten de stap zetten 
om in therapie te gaan en vervolgens geef 
ik handvatten en inzichten om mee aan de 
slag te gaan. Wat ze daar vervolgens mee 
doen, is aan hen.”

“ Ik maak problemen 
behapbaar met  
een stappenplan”

▼

DE PSYCHOLOOG

Mensen die zich vooral richten 
op hun carrière, zijn over het algemeen 

minder gelukkig dan diegenen 
die zich ook richten op het onderhouden 

van hun relaties. Met het oog op 
een carrière blijkt dat we gelukkiger
 zijn als we een juiste balans hebben
 gevonden tussen werk en vrije tijd. 
Duits Instituut voor Economisch onderzoek
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grote voorhoofdskwab, die zich daardoor 
ontwikkelt. Wie gericht is  op het onder
drukken van woede, leeft gelukkiger en 
werkt aan zijn gezondheid. Want de stress 
die door boosheid en somberheid opge
roepen wordt, verhoogt het risico op over
lijden door een hartinfarct of een beroerte. 
Als je in aanleg een nogal ongelukkig  
gemoed hebt, ben je niet per definitie  
gedoemd ongelukkig te zijn. Het brein  
kan zichzelf ‘omprogrammeren’.  
Geluksgevoelens zijn geen toeval maar  
een consequentie van gedachten en  
handelingen. Daarmee zijn moderne 
neuro wetenschappers, klassieke filosofen  
en boeddhisten het met elkaar eens.  
Ze leggen de nadruk op het principe van  
oorzaak en gevolg: ‘Als ik een jaar spaar, 
kan ik volgend jaar naar Aruba op vakan
tie’. Ons gewone westerse denken bena
drukt de waarde van de juiste beslissing. 
Wanneer we op cruciale momenten in ons 
leven de goede richting opgaan, hebben 
we de grootste kans op een gelukkig leven. 
Maar wat is de goede richting? Dat is toch 
iets wat we door schade en schande  
zullen moeten ondervinden. De weg naar  
het geluk gaat niet altijd over rozen. 

▼

Charlotte Wenner (50): “Ieder mens heeft 
een unieke horoscoop. Daarom zijn die  
horoscopen in bladen vaak te algemeen. Het 
gaat namelijk per persoon om heel specifieke 
gegevens: datum, plaats en exacte tijd. Zelfs 
tweelingen hebben verschillende horosco-
pen, ook al zijn ze misschien drie minuten na 
elkaar geboren. Aan een horoscoop is niet 
te zien of iemand een gelukkig of ongeluk-
kig leven zal leiden. Geluk blijft nog altijd een 
persoonlijke keuze. Ook als je alle kansen 
krijgt, kun je ze verkwanselen. Ik zie weleens 
horoscopen waarin de energie tussen de 

planeten weerstand ondervindt. Dit hoeft niet 
te betekenen dat die mensen sowieso een 
moeilijk leven tegemoet gaan. Juist door uit-
dagingen zijn deze mensen genoodzaakt zelf 
meer te ondernemen. 
Het gaat erom wat je instelling is, hoe je  
omgaat met tegenspoed. Of je het ten  
positieve kunt keren. Wat ik doe als iemand 
bij mij komt om zijn horoscoop te laten trek-
ken, is leven geven aan de symbolen. Een 
horoscoop kun je tegenwoordig met een 
computerprogramma maken, maar je hebt 
wel een astroloog nodig die er uitleg aan 

geeft. Meestal komt iemand naar mij toe met 
een specifieke vraag, bijvoorbeeld: waarom 
heb ik alleen maar ongeluk in de liefde? In 
een horoscoop kun je patronen zien. Je kunt 
bijvoorbeeld altijd aangetrokken worden door 
een horoscoop die iets heeft wat de jouwe 
mist. Dit kan je veeleisend maken, je vindt 
dat de ander tegemoet moet komen aan 
jouw emotionele behoeftes en je verwach-
tingen. Door de inzichten die de horoscoop 
verschaft, kan ik mensen helpen begrip te 
ontwikkelen en bereidheid om samen met 
een ander toe te werken naar liefde en geluk.

DE ASTROLOOG

 “  Aan een horoscoop is niet te zien of  
iemand gelukkig of ongelukkig zal worden” 

Gelukkig worden in 2012?
Kom naar het seminar van Ben Tiggelaar: 
2012 wordt jouw jaar! Op 14 januari 
in het Equipe Event Center in Zwolle. 
Kijk voor meer informatie over deze unieke 
workshop op www.libelleacademy.nl

PS


