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Meer geluk dankzij de ggz- Koosje de Beer
Geluk is geen toeval: een bevolking is gelukkiger in landen waar de overheid niet corrupt is en de
rechtszekerheid op orde is. Ook zelf kunnen mensen veel doen om hun welbevinden te verhogen.
Recent onderzoek van Ruut Veenhoven en Giorgio Touburg bewijst eens te meer dat geluk echt niet uit
de lucht komt vallen, want daaruit blijkt onomstotelijk dat meer medewerkers in de GGZ bijdragen aan
meer geluk.
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Ruut Veenhoven

Om de conclusie te kunnen trekken dat het

waarin de economische groei van ‘gelukkige’ en
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Databank van geluk
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twintig rijke landen te betrekken in ons

opgeleverd, zijn te vinden op de website van de

onderzoek”, licht Veenhoven toe. “Niet alle, maar

World database of Happiness waar Ruut

wel veel verschillen vallen dan weg. In rijke
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Giorgio Touburg
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Geluk begint bij jezelf

mensen die de GeluksWijzer sinds de start in 2011

De reden waarom juist psychiaters en andere
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Opsteker

Psychologen, psychotherapeuten of psychiaters doen
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veranderen. “Dit is overigens niet alleen

psychiatrische aandoeningen. “Een psychische

voorbehouden aan GGZ-medewerkers,” benadrukt

stoornis doet afbreuk aan het geluksniveau: dat komt
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het gelukstekort van cliënten. Als die bijna even

maar helpt om het eigen geluk in beeld te krijgen en
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is inmiddels al door meer dan 70.000 mensen

hulpverlening het kennelijk goed gedaan.”

ingevuld. Volgens Veenhoven zouden ook
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Op zoek naar geluk?
Hoe is het met het geluk in verschillende landen
gesteld? Alle gegevens zijn te vinden op http://
worlddatabaseofhappiness.eur.nl. De geluksdatabank
wordt behalve door wetenschappers ook gebruikt in
het onderwijs, de journalistiek en door beleidsmakers.
Praktische tips om het eigen geluk of dat van anderen
te verbeteren zijn te vinden op www.gelukswijzer.nl.
De gelukswijzer is opgezet in samenwerking met
zorgverzekeraar VGZ.

Het bijhouden van een geluksdagboek
verhoogt–wetenschappelijk bewezen!
- de levensvoldoening.

