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De relatie tussen geluk en levensstijl.
Samenvatting
In dit literatuuronderzoek wordt de relatie tussen geluk en levensstijl van allerlei
kanten bekeken. Geluk wordt gedefinieerd als duurzame tevredenheid met het leven
als geheel. Levensstijl wordt op drie verschillende wijzen geformuleerd, nl. als
patronen van activiteiten, als uitingsvormen van een bepaalde identiteit (typologie) en
als levenskunst. Diverse aspecten van de drie types levensstijl correleren in bepaalde
mate met geluk. Het blijkt echter, dat de samenhang tussen geluk en de drie vormen
van levensstijl nog niet voldoende onderzocht is om gefundeerde conclusies te trekken
over de samenhang. Specifieke aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan.
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1. Inleiding
Zowel in verleden samenlevingen als in het heden heeft de jacht op geluk bestaan. Lange
tijd bestonden de voorschriften voor een gelukkig leven uit maatregelen om ongeluk te
begrijpen, te vermijden of te beperken. De laatste tien jaar richt men zich in de sociale
wetenschappen niet per se op de oorzaken van kommer en kwel, maar juist op de positieve
bronnen van geluk (Nesse, 2004).
Een goede gezondheid, een extraverte persoonlijkheid, getrouwd zijn, vrede en politieke
vrijheid in het land, en een redelijk inkomen hebben, zijn wat voorbeelden een aantal van
deze bronnen (Veenhoven, 1984). Onderzoek naar geluk geeft steeds breder inzicht in wat
ons gelukkig maakt. Helaas liggen niet alle geluksbronnen binnen bereik. Zo kunnen we niet
kiezen voor een goede gezondheid, voor politieke vrijheid of voor extraversie als
persoonlijkheidstrek. De vraag is, wat er dan wel valt te kiezen in het leven, om onszelf zo
gelukkig mogelijk te maken.
Het begrip levensstijl doet hier zijn intrede. Levensstijl is heel kort gezegd een bepaalde
manier van leven (Veal, 2000). Waar de ene persoon zo ontspannen mogelijk probeert te
leven, rent de ander van hot naar her. Sommigen van ons kopen alle mogelijke luxe artikelen,
terwijl anderen het liefst eenvoud in alles ambiëren om ‘dicht bij de natuur te blijven’. De
termen yuppies, hedonisten, materialisten, kakkers of ‘geitenwollen sokken’ roepen direct
een beeld op van verschillende levensstijlen. Voor een groot deel valt de levensstijl, en de
activiteiten en het gedrag die erbij horen, goed te kiezen.
Als we te weten willen komen, wat we kunnen kiezen in het dagelijkse leven om gelukkig te
worden, is een verkenning van de relatie tussen levensstijl en geluk zeker op zijn plaats.

1.1 Probleemstelling
Het is dus zaak te onderzoeken in hoeverre geluk afhankelijk is van wat we doen (in plaats
van hoe we zijn) en van wat er te kiezen valt in het (dagelijks) leven. De probleemstelling
luidt dan ook: Is er een samenhang is tussen levensstijl en geluk? Als er sprake is van een
samenhang tussen levensstijl en geluk, dan is de vraag hoe deze samenhang er uitziet wellicht
nog interessanter. De verwachting is dat er inderdaad een samenhang tussen levensstijl en
geluk te vinden is. Over het algemeen zal men door te kiezen voor bepaalde activiteiten en
gedraging, een bijdrage kunnen leveren aan het eigen geluk.
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1.2 Doelstelling en relevantie
Door middel van de relevante literatuur te verkennen, wordt getracht de relatie tussen
levensstijl en geluk te achterhalen. Hierbij zal ik voor een groot deel gebruik maken van de
World Database of Happiness (Veenhoven, 1995), dat een bibliografie vormt voor
wetenschappelijke boeken en artikelen over geluk.
1.2.1 Maatschappelijke relevantie
Geluk is van belang (Veenhoven, 1988, 2000). Natuurlijk wil een ieder liever gelukkig dan
ongelukkig door het leven. Maar er zijn meer positieve bijwerkingen van geluk. Zo blijkt
geluk een activerende werking op de mens te hebben. Sociale relaties floreren eerder als we
gelukkig zijn; gelukkige mensen zijn bijvoorbeeld eerder succesvol in het huwelijkse leven.
Geluk beïnvloedt de gezondheid. Bovendien leven gelukkige mensen langer.
Het antwoord van dit literatuuronderzoek is dan ook van belang. Mocht er een relatie zijn
tussen geluk en levensstijl, dan draagt deze kennis bij tot het inzicht in gelukkig leven.
Wellicht is het leven zo te leiden, of wellicht is er voor bepaalde activiteiten of gedrag in het
leven te kiezen, waardoor er meer kans is op geluk.
Uit dit literatuuronderzoek kunnen in deze zin aanbevelingen voortvloeien, om zo gelukkig
mogelijk te leven. Deze aanbevelingen zouden geïntegreerd kunnen worden in de
therapeutische sfeer. Evidence-based advisering (om gelukkiger te leven) is noodzakelijk.
Alleen wetenschappelijk onderbouwde interventies, die naar voren komen uit relevant
onderzoek, kunnen met recht samengevoegd worden met klinische expertise.
1.2.2. Wetenschappelijke relevantie
Wetenschappelijk is de verkenning van de relatie tussen levensstijl en geluk belangrijk,
omdat er nog veel op dit gebied te onderzoeken valt. Weinig studies waren tot nu toe puur op
levensstijl als eventuele determinant van geluk gericht. De samenhang tussen levensstijl en
geluk is nog niet systematisch en intensief bekeken. De uitkomst van dit literatuuronderzoek
kan mogelijk aanleiding geven tot gerichter (empirisch) onderzoek naar de samenhang
tussen levensstijl en gelukkig leven.

1.3 Inhoud literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek zal beschreven worden in de volgende hoofdstukken. In het
hoofdstuk twee wordt het begrip geluk gedefinieerd. In het derde hoofdstuk wordt het begrip
levensstijl gedefinieerd aan de hand van drie interpretaties van levensstijl. In het vierde
hoofdstuk wordt de samenhang tussen geluk en levensstijl beschreven. De discussie van de
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resultaten, de conclusies en de aanbevelingen voor verder onderzoek zullen in het vijfde
hoofdstuk aan bod komen.

2. Geluk
Hoewel geluk een wijdverbreid begrip is, valt het concept lastig te vangen in één definitie
(Veenhoven, 1984). De abstractheid van het concept vormt hierbij een belemmering. In de
praktijk is geluk een verzamelterm voor positieve gevoelens, attituden, buien en emotionele
staten. Het ene geluk is zogezegd het andere niet. Gelukzalig genieten van een zonsondergang
is van een andere orde dan een diep gevoel van voldoening over het hele leven. Gelukkig zijn
kan in allerlei vormen en maten; het slaat soms op het hele leven, op een bepaald
levensgebied of op een kortstondige ervaring.
Een goede wetenschappelijke definitie houdt in dat er eenduidig en concreet wordt
geformuleerd, zodat het operationaliseerbaar en meetbaar is. Er worden in de literatuur
verschillende termen gebruikt om geluk aan te duiden en te meten. Voorbeelden van deze
termen zijn kwaliteit van leven, levenssatisfactie, welvaren, en welzijn. Deze termen dragen
wel ongeveer dezelfde betekenis, maar de interpretatie is toch anders genoeg om altijd van
hetzelfde geluk te kunnen spreken.
Voor dit paper zal de definitie van geluk volgens Veenhoven (2000) aangehouden worden.
In zijn artikel levert hij een goed hulpmiddel om de betekenis van geluk en de verschillende
relevante termen te analyseren en te begrijpen. In de volgende paragrafen wordt
achtereenvolgens de definitie van geluk en het meten van geluk verder uitgewerkt.

2.1 Definitie van geluk
2.1.1 Kwaliteit van leven
Veenhoven (2000) komt tot een definitie van het concept geluk door het nauw
samenhangende concept kwaliteit van leven te verkennen. Veenhoven onderscheidt vier
kwaliteiten van leven op basis van twee dichotomieën (zie tabel 1). Deze kwaliteiten van leven
kunnen beschouwd worden als determinanten voor geluk.
De eerste dichotomie bestaat uit de mogelijkheid op kwaliteit van leven en de kwaliteit van
het leven zelf. Anders gezegd is er een verschil tussen een potentieel goed leven en het
werkelijk goede leven. Dit lijkt misschien niet een echt onderscheid op het eerste gezicht. Ook
al hoeft het onderscheid niet altijd te bestaan; het kan er wel zijn. Zo kan een persoon alle
kansen mee hebben om een goed leven te leiden, terwijl degene er bijvoorbeeld uit
nonchalance niets mee doet. Aan de andere kant kan iemand een uitstekende levenskwaliteit
verwerven, terwijl degene vanaf de geboorte een ernstig belemmerende ziekte heeft.
Uiteindelijk noemt Veenhoven deze twee kwaliteiten resp. levenskansen en levensresultaten.
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De tweede dichotomie beschrijft het verschil tussen kwaliteiten die in het individu besloten
liggen en kwaliteiten die in de omgeving liggen. Kortom, hier wordt verschil gemaakt tussen
externe en interne kwaliteiten.
In de viervoudige matrix, die ontstaat door de twee dichotomieën te combineren,
verschijnen dan vier kwaliteiten van leven: leefbaarheid, levensvaardigheid, nut en
levenssatisfactie.
De externe levenskansen zijn de leefbaarheid van de omgeving. Hoe leefbaar is de
omgeving (in brede zin) voor het individu? De mate van leefbaarheid valt bijvoorbeeld terug
te vinden in: het verslechterende milieu, de ouderlijke sociaal-economische status, of het
politieke klimaat in een land.
Levensvaardigheid beschrijft de persoonlijke capaciteiten van het individu. Een leefbare
omgeving is niet genoeg; het individu moet de kansen uit de omgeving kunnen benutten.
Beschikt

een

persoon

bijvoorbeeld

over

noodzakelijke

copingsstrategieën,

persoonlijkheidstrekken of attituden om adequaat met problemen op zijn levenspad om te
gaan? In principe verwijst deze kwaliteit van leven naar het aanpassingsvermogen van de
mens.
Het nut vertegenwoordigt de uitkomsten voor de omgeving. Hogere waarden spelen hier
de hoofdrol; een hoge kwaliteit van leven wordt behaald als het geleide leven nuttig is voor de
omgeving. Nut kan in deze zin bijvoorbeeld verwijzen naar wetenschap of zorg voor anderen.
Ter illustratie: De levens van mensen zoals Gandhi, Moeder Theresa, of Einstein hebben in
extreme mate ‘nut’.
Het vierde kwadrant van de tabel verwijst naar wat we zelf vinden over de kwaliteit van het
leven dat we leiden. De interne levensuitkomsten zijn een subjectief oordeel over het eigen
leven. In de literatuur vinden we levenssatisfactie terug als ‘subjective well-being’, ‘happiness’
en ‘life satisfaction’.
Tabel 1: De vier kwaliteiten van leven. Bron: Veenhoven, 2000.
Externe kwaliteiten

Interne kwaliteiten

levenskansen

Leefbaarheid

Levensvaardigheid

Levensuitkomsten

Nut

Levenssatisfactie

2.1.2 Levenssatisfactie
Levenssatisfactie valt eveneens op te delen in vier soorten door te kijken naar twee aspecten
ervan, nl. duur en grootte (Veenhoven, 2005). Tevredenheid met het leven kan namelijk
zowel van voorbijgaande als duurzame aard zijn. Daarnaast kan tevredenheid zowel op een
bepaald levensgebied als op het totale leven slaan (zie tabel 2). De verschillende satisfacties
die uit deze vierdeling volgen zijn genieting, topervaring, domeinsatisfactie en
levensvoldoening.
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Een genieting is de kortstondige tevredenheid met een deel van het leven. Er zijn zowel
voorbeelden te noemen van zintuiglijke als van geestelijke genietingen. Het genieten van een
kopje koffie is in die zin een zintuiglijke ervaring, waar het plezier van het lezen van een
favoriet boek geestelijk van aard is.
Een topervaring beslaat het gehele leven, hoewel het van korte duur is. Deze waarschijnlijk
zeldzame intense ervaringen zijn in religieuze zin bijvoorbeeld momenten van verlichting. In
algemenere zin beschrijft een topervaring het intens overweldigende en complete gevoel van
geluk, waar men af en toe door wordt gegrepen.
Domein- of deelsatisfactie is duurzaam van karakter en het heeft betrekking op een deel
van het leven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld baantevredenheid, gelukkig zijn in de
liefde, of tevreden zijn met het opgebouwde sociale netwerk.
De laatste satisfactie wordt levensvoldoening genoemd. Gelukkig zijn houdt het meest
verband met deze satisfactie. Levensvoldoening is duurzame tevredenheid met het leven als
geheel. De term wordt gebruikt om de tevredenheid met het huidige leven aan te duiden, en
niet om het leven in het verleden of in de toekomst te waarderen (Veenhoven, 1984).
Tabel 2: Vier soorten satisfactie. Bron: Veenhoven, 2000.
Voorbijgaand

Duurzaam

Deel

Genieting

Domein- of deelsatisfactie

Geheel

Topervaring

Levensvoldoening

2.1.3 Geluk gedefinieerd
De definitie van geluk in dit paper luidt: duurzame tevredenheid met het leven als geheel. Op
deze manier geformuleerd is geluk een subjectief waardeoordeel over het eigen leven. Dit
betekent onder meer, dat een ieder zich bewust is van dit al dan niet gelukkig zijn.
Met deze definitie van geluk, bestaat de volgende stap uit het analyseren hoe dit concept
het beste gemeten kan worden. De meting van geluk wordt in de volgende paragraaf
beschreven.

2.2 Meten van geluk
Volledig objectieve geluksmetingen zijn onmogelijk (Veenhoven, 1984). Hoe gelukkig iemand
is met zijn leven, is niet van de buitenkant af te lezen door observatiemethoden. Er zijn (nog)
geen bloedproeven, huidgeleidingsmetingen, PET-scans, of andere objectieve metingen die
de geluksbeleving van een persoon adequaat in kaart zouden kunnen brengen. Toch wordt
geluk veelvuldig in studies gemeten.
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2.2.1 Vraagmethoden
Om erachter te komen hoe gelukkig een persoon met zijn leven is, wordt er in de meeste
studies gewoon naar gevraagd. Ondervraging gebeurt vaak op een indirecte of een directe
wijze. Indirecte ondervraging gebeurt voornamelijk door vragenlijsten (zelfrapportages),
diepteinterviews of testen in de trant van de Rohrsarch-test. In de praktijk is het probleem
met het construeren van dit soort testen, dat er vaak andere zaken dan geluk gemeten zullen
worden.
Directe ondervraging van geluk kan goed inzicht geven in de geluksbeleving van een
individu. De mate waarin een persoon een waardering geeft over zijn leven als geheel, kan
alleen gemeten worden door de persoon hiernaar te vragen.
De vragenmethoden, die hierbij gehanteerd kunnen worden, zijn divers. Om een
geluksscore te produceren, wordt gebruik gemaakt van een gevoelsbalansschaal (Bradburn,
1965). In deze schaal zijn diverse gevoelens opgenomen, waarvan gevraagd wordt hoe vaak
deze gevoelens in de afgelopen week ervaren zijn. De gevoelsbalansschaal meet echter eerder
de stemming in een bepaalde periode, dan duurzame tevredenheid met het gehele leven.
Een andere vragenmethode is het gebruik van lijsten met vaak ongeveer twintig vragen
over tevredenheid met het leven. De ‘Satisfaction with Life Scale’ (Diener, Emmons, Larsen
en Griffin, 1985) of de ‘Life satisfaction Index’ (Neugarten, Havighurst en Tobin, 1961) zijn
voorbeelden van dit soort lijsten. De methode is gebruikelijk in psychologisch onderzoek.
Vaak wordt in de psychologie met dit soort vragenlijsten een (deels) onbewuste eigenschap
gemeten, zoals intelligentie, extraversie of creativiteit (Goodwin, 2002). Geluk, in de
betekenis van duurzame tevredenheid met het leven als geheel, is echter een oordeel, dus een
bewuste aangelegenheid.
Het direct vragen naar de geluksbeleving d.m.v. een enkele vraag kan dit oordeel duidelijk
maken. Deze enkele vraag luidt bijvoorbeeld ‘Hoe gelukkig bent u tegenwoordig met uw leven
als geheel’, waarbij op een tienpuntsschaal antwoord gegeven kan worden. De enkele vraag
kan éénmalig gesteld worden, wat een ruwe schatting van de gemiddelde levensvoldoening
oplevert, of de vraag wordt herhaald gesteld.
Het herhaald stellen van de enkele vraag kan middels ‘experience sampling’ (o.a.
Csikszentmihalyi, 1990). Via een hulpmiddel (bijvoorbeeld een pieper, palmtop of horloge)
wordt aan proefpersonen het signaal gegeven om op dat moment de vraag in kwestie te
beantwoorden. Het signaal wordt herhaald op willekeurige momenten gedurende een
bepaalde periode gegeven. De vraag luidt bijvoorbeeld: ‘Hoe gelukkig voelt u zich op dit
moment met uw leven als geheel?’. Van de betreffende periode Deze vraag wordt vaak
gecombineerd met de vraag, wat de persoon op dat moment aan het doen is (Graef,
Csikszentmihalyi en McManama, 1983).
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2.2.3 Validiteit en betrouwbaarheid
Vraagmethoden om een abstract begrip te meten, roepen twijfels over de validiteit en
betrouwbaarheid op (Goodwin, 2002). Onderzoek naar geluk d.m.v. directe ondervraging is
hier zeker geen uitzondering op (Veenhoven, 1984). Zo zou sociaalwenselijkheid een
probleem met de validiteit kunnen opleveren. Mensen geven misschien aan dat ze gelukkiger
zijn dan dat ze werkelijk zijn, omdat ze denken dat ze gelukkig horen te zijn. Daarnaast zijn
kanttekeningen geplaatst als: of mensen wel weten wat gelukkig zijn inhoudt, en dat mensen
terughoudend zouden zijn in het vertellen hoe gelukkig ze zijn. Dit soort twijfels zorgde voor
onderzoek naar de validiteit van vragen naar geluk, maar dit resulteerde niet in bevestiging
van de twijfels. Vragen naar geluk levert blijkbaar het gewenste antwoord op, nl. een
waardering over het leven als geheel (Veenhoven, 1998).
Ook bij de betrouwbaarheid van onderzoeken naar geluk zijn opmerkingen geplaatst. Het
blijkt dat het met de betrouwbaarheid van geluksonderzoek niet al te slecht gesteld is.
(Veenhoven, 1984) Empirische studies hiernaar leverden vier suggesties op, om de
ondervraging naar geluk zo betrouwbaar mogelijk te maken. Deze suggesties zijn vrij
algemeen te noemen, en worden in andere onderzoeken met zelfrapportages ook gebruikt
(Goodwin, 2002). Ten eerste is het beter om personen zelf te vragen naar hun geluksbeleving,
dan dit door anderen te laten beoordelen. Vervolgens geven anonieme vragenlijsten
betrouwbaardere resultaten dan interviews. Ten derde dienen de vragen in de lijst, de
instructie en de context van de meting eenduidig te wijzen op de juiste definitie van geluk
(hier dus: duurzame tevredenheid met het gehele leven). Als laatste behoren mogelijkheden
als ‘ik weet het niet’ of ‘geen antwoord’ in de antwoordcategorieën thuis (Veenhoven, 1984).
Op het moment is de directe ondervraging naar geluk de best mogelijke optie. De validiteit
en betrouwbaarheid hiervan is, als specifieke regels in acht genomen worden, voldoende om
steekhoudende conclusies te trekken over hoe gelukkig iemand is.

2.3 Begripsbepaling geluk
Duurzame tevredenheid met het leven als geheel wordt beschouwd als de definitie van geluk.
In het literatuuronderzoek zal deze definitie aangehouden worden, om de verschillende
studies met elkaar te kunnen vergelijken. Geluk kan via diverse methoden onderzocht
worden. De studies, die gebruik maken van directe vragenmethodes om duurzame
tevredenheid

met

literatuuronderzoek.

het

leven

als

geheel

te

meten,

worden

opgenomen

in

het

Leuk Leven

10

3. Levensstijl
Levensstijl lijkt een minder abstract begrip dan geluk, maar het is verre van concreet te
noemen. Bij levensstijl of ‘lifestyle’ komen vooral gedachten aan reclames boven, waarin een
ideale manier van leven wordt uitgebeeld. Maar een persoonlijke levensstijl gaat verder dan
het dragen van de juiste hippe spijkerbroek, of het gebruik van een volprezen
multifunctioneel huishouddoekje.
De vraag is wat er dan allemaal hoort bij levensstijl. Levensstijl is als concept op diverse
manieren uit te leggen. Algemeen kan gezegd worden dat levensstijl terugslaat op hoe men
het dagelijkse leven indeelt. De keuzes voor de activiteiten zijn hierbij belangrijk (Veal,
2000).
Levensstijl is geen glashelder beschreven concept in de literatuur. Met ‘style of life’,
‘lifestyle’, ‘way of life’ en soms (sub)cultuur wordt vaak verwezen naar hetzelfde begrip. Naast
de verschillende namen voor (min of meer) hetzelfde concept, zijn er binnen de wetenschap
verschillende benaderingen gehanteerd om levensstijl te onderzoeken. De psycholoog Adler
(1929; zoals beschreven in Veal, 2000) gebruikte het begrip style of life waarschijnlijk als één
van de eersten. Het begrip dook af en toe op in de psychologische, sociologische en
economische literatuur, maar in de jaren ’70 en ’80 raakte het begrip levensstijl meer in
zwang in de verschillende disciplines, bijvoorbeeld in marktonderzoek en vrijetijdsstudies.
Naast en wellicht vanwege de verschillen in benadering, zijn er vooral veel verschillende
definities van levensstijl te vinden in de literatuur.
Zo zijn er in de literatuur grofweg drie interpretaties van levensstijl terug te vinden. Ten
eerste wordt levensstijl geïnterpreteerd als patronen van dagelijkse activiteiten (bijv.
Havighurst, 1969). Dit zijn de bezigheden van alledag, waar vaak een samenhang in te
ontdekken valt. De tweede interpretatiewijze hangt samen met de eerste. Levensstijl wordt
namelijk gezien als een cluster van activiteitenpatronen, die uiting geven aan een identiteit of
type. Vaak hangt deze levensstijl samen met een cultuur, subcultuur of andere sociale groep
(bijv. Ganzenboom, 1981). Binnen deze interpretatie worden vaak levensstijltypologieën
beschreven. De laatste interpretatie beziet levensstijl als levenskunst. De kunst bestaat hierbij
uit het vermogen om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden (Veenhoven, 2000b).
In de volgende paragrafen zullen drie manieren, waarop levensstijl geïnterpreteerd wordt,
besproken worden. Aan de hand van de wetenschappelijke benadering die achter de
interpretatiewijze ligt en de daarmee samenhangende definities zal steeds een beschrijving
van de verschillende aspecten van de besproken levensstijl gegeven worden.

3.1 Patronen van dagelijkse activiteiten
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In de literatuur worden vanuit verschillende benaderingen het begrip levensstijl onderzocht.
De psychologische benadering van levensstijl valt samen met de eerste interpretatie van het
begrip levensstijl. De psychologische benadering startte vermoedelijk met de ideeën van
Adler (1929; zoals beschreven in Veal, 2000). Adler zag, in tegenstelling tot de Freudiaanse
theorieën, een persoon als één geheel zonder splitsing in onbewust en bewuste driften. Hij
noemde de verzameling richtlijnen van een persoon diens ‘style of life’, dat de basis vormt
voor de gehele persoon.
Een andere benadering richt zich op vrijetijdsstijl. Levensstijl staat hierbinnen synoniem
aan de wijze waarop de vrije tijd ingedeeld wordt.
Bij deze benaderingen horen een aantal definities van levensstijl. Sobel (1981) formuleert
levensstijl als ‘elke onderscheidende modus van leven, die herkenbaar is door observeerbaar
gedrag’. Roos (1991) vindt levensstijl verwijzen naar ‘regelmatige, significante activiteiten en
keuzes omtrent het dagelijks leven’, zoals werk, consumptie, behuizing, familieleven en vrije
tijd. Andere definities zijn ‘een manier waarop men zijn tijd, energie en egobetrokkenheid
verdeelt over de verschillende mogelijke activiteiten van het leven’ (Havighurst, 1969), en ‘de
algemene manier waarop mensen leven en tijd en geld spenderen’ (Wind & Green, 1974;
zoals beschreven in Roos, 1991).
Uit al deze definities komt levensstijl vooral naar voren als (een patroon van) activiteiten
en gedragingen in het dagelijks leven.
Om deze interpretatie van levensstijl te onderzoeken, kan de dagelijkse gang van zaken
bekeken worden. Welke gedragingen komen steeds terug in het dagelijkse leven? Voor welke
activiteiten kiest men in het dagelijkse leven en hoeveel tijd wordt aan deze activiteiten
besteed? De activiteiten, die veelvuldig terugkomen in het dagelijks leven, zijn onderdeel van
de levensstijl. Van deze activiteiten zou eventueel te meten zijn, of er een relatie bestaat met
een geluksstemming of met geluk.
Er zijn verschillende activiteiten of gedragingen te noemen, die deel uit maken van
levensstijl. Waarschijnlijk is vrijetijdsbesteding een belangrijk activiteitenpatroon. In de vrije
tijd worden allerlei activiteiten ondernomen, zoals sport, uitgaan (bezoek aan theater,
concerten, horeca, musea, bioscopen e.d.), mediagebruik (zoals televisie, internet, krant),
reizen, muziek (maken en luisteren) en artistieke bezigheden.
Daarnaast is het sociale verkeer een groot onderdeel van de dagelijkse activiteiten. De
kwaliteit en kwantiteit van de sociale omgang met familie, vrienden, kennissen en collega’s
zou kunnen samenhangen met de geluksbeleving. Het houden van huisdieren verdient hierbij
wellicht een aparte vermelding. Andere patronen van dagelijkse activiteiten zouden kunnen
liggen

op

het

gebied

van

werkgedrag,

huishoudelijk

leven,

consumentengedrag,
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gezondheidsgedrag, en dagindeling (o.a. Argyle, 1987; Veenhoven, 1984; Heady en Wearing,
1992).

3.2 Levensstijltypologieën (clusters van activiteitenpatronen
en identiteit)
Levensstijl kan evengoed opgevat worden als een clusters van activiteitenpatronen, waarbij
een identiteit geuit wordt. Onder de definities van levensstijl in deze interpretatie is die van
Horley, Carroll en Little (1998). Zij definiëren levensstijl als de onderscheidende
gedragsmatige uiting van een karakteristiek patroon van waarden en attitudes. Een andere
definities is ‘gedragskeuzes die een sociale positie herkenbaar maken en waarin vaste
patronen te ontdekken zijn’ (Ganzeboom, 1988). Binnen deze interpretatiewijze kunnen
levenstijltypes onderscheiden worden.
Er is een aantal benaderingen in de menswetenschappen, die het begrip levensstijl
opvatten als uitingen van een identiteit, een sociale klasse of een (sub)cultuur (Veal, 2000).
Zo is er de Weberiaanse benadering, waarbij levensstijl de uitingsvorm is van de klasse en de
status van een maatschappelijke groep. Ook studies naar subculturen hebben zich evenzo
bezig gehouden met levensstijl. Ook hier gaat het om maatschappelijke groepen, vooral
minderheden, die zich onderscheiden door hun manier van leven. Levensstijl wordt
hierbinnen gezien als een systeem van subculturen of communicatie, waardoor verschillende
groepen de eigen symbolen en betekenissen kunnen uiten.
Dan is er de psychologische benadering, waar diverse theoretische stukken over
levensstijltypologieën vallen. De VALS typologie van Mitchell (1983) is hier een voorbeeld
van, waarbij negen verschillende levensstijltypes werden onderscheiden in de Amerikaanse
samenleving.
Met de gewaarwording dat koopgedrag verschilt binnen en tussen sociale klassen, werd
veel marketingonderzoek gedaan naar levensstijltypes. Deze benadering richt zich i.p.v.
verschil in sociale status op verschillen in waarden om consumentengroepen te
onderscheiden. Veel onderzoek leverde allerlei empirisch materiaal op, zonder dat een
grondige theorie werd gevormd. Ook binnen deze benadering worden in sommige
onderzoeken levensstijltypes beschreven (Veal, 2000).
Om consumentengedrag te voorspellen zijn vooral in de marketing onderzoeken gedaan
naar consumentenstijlen. Een consumentenstijl is in deze onderzoeken synoniem aan
levensstijl. Met de keuze voor een specifieke levensstijl kan een persoon (en dus de
consument) zijn identiteit uiten. In de Nederlandse samenleving is het Mentality-model van
Motivaction te noemen (2005), wat later nog aan bod zal komen.

Leuk Leven

13

3.3 Levenskunst
Levenskunst is de derde interpretatie van het concept levensstijl. Deze opvatting is nog
weinig onderzocht vanuit welke benadering dan ook. In een theoretische uiteenzetting
definieert Veenhoven (2002) levenskunst als ‘het vermogen een vorm aan het bestaan te
geven waarbij men zich prettig voelt’. De nadruk ligt op een passende levenstijl om een lang
en gelukkig leven te hebben. Dit vereist specifieke vermogens om het eigen bestaan zo in te
richten dat men zich er duurzaam tevreden in voelt. In deze opvatting is levensstijl de
ritualisering van het gewone, de optimalisering van dagelijkse dingen, het positief in balans
houden van prettige en minder prettige ervaringen, of het leven in het hier en nu. Niet iedere
levensstijl is perse levenskunst, maar het gaat erom de meest passende levensstijl te vinden
om zo prettig mogelijk te leven.
Veenhoven (2000b) geeft drie stappen aan, die zouden kunnen helpen bij het kiezen van
een passende levensstijl, oftewel bij het beoefenen van levenskunst. De eerste stap is het
weten wat er allemaal kan in het leven. Vervolgens dient men te analyseren welke
levenswijzen meer of minder bij het eigen karakter passen. De laatste stap is het
daadwerkelijk uitproberen van de levensstijl.
Voor het beoefenen van levenskunst is een aantal vermogens essentieel. Een aantal
daarvan vloeit logischerwijze voort uit de drie stappen. Ten eerste is er een bepaalde mate
van intellectuele ontwikkeling onmisbaar. Zonder een redelijk brede algemene ontwikkeling
is het lastig te weten, wat er allemaal mogelijk is in het leven.

Zelfinzicht en

verbeeldingskracht zijn vereist voor de tweede stap. Het kunnen en durven kiezen is in dit
verband waarschijnlijk ook geen overbodige luxe. Bij de derde stap zijn vaardigheden
denkbaar als moed, doorzettingsvermogen, en andere praktische bekwaamheden. Wie niet
waagt, wie niet wint.
Om het bestaan zo in te richten dat men zich er gelukkig bij voelt, zijn nog andere
vermogens denkbaar. Voorbeelden hiervan zijn rituelen, dagindeling, bezinning, en
zelfontwikkeling. Rituelen zijn specifieke

handelingen rondom gewone, dagelijkse

bezigheden, waardoor meer betekenis wordt gegeven aan deze bezigheden. Een voorbeeld
daarvan is een Japanse theeceremonie. Het drinken van thee is in Japan tot een kunst
verheven, waarbij de simpele handelingen in het bereiden van thee zijn geritualiseerd tot een
aantal vaststaande bewegingen. Aandacht voor de schoonheid in een alledaags iets, maakt
dat men er meer plezier en betekenis uithaalt.
Met vermogens met betrekking tot dagindeling wordt bedoeld, dat een dag bewust zo goed
mogelijk ingepland wordt naar de eigen behoeften. Het gaat dan vooral om timemanagement.
Bij een goede dagindeling heeft men een bepaalde mate van zelfkennis en aandacht voor de
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eigen fysieke, mentale en sociale gesteldheid nodig. Een goede levenskunstenaar zou
bijvoorbeeld niet aan slaapgebrek leiden (als hij dit zelf zou kunnen voorkomen).
Bezinning verwijst naar zelfreflectie en het bewust bezig zijn met zingeving van het eigen
leven. Hier hangt het begrip zelfontwikkeling mee samen. Door het ontwikkelen van o.a.
eigen talenten, het psychologische inzicht, en spirituele bewustzijn, probeert de
levenskunstenaar het eigen bestaan en het zelf maximaal te vormen. Meditatie kan hierbij
bijvoorbeeld een hulpmiddel zijn, dat de levenskunstenaar gebruikt.

3.4 Begripsbepaling levensstijl
Voor dit literatuuronderzoek naar de relatie tussen geluk en levensstijl, is in de voorgaande
paragrafen het concept levensstijl uitgepluisd. In plaats van één definitie kies ik drie
interpretaties van levensstijl:
1) Patronen van dagelijkse activiteiten. Levensstijl is in deze interpretatie op te vatten als
alle dagelijkse activiteiten en patronen daarin, waarin men tijd, energie en eigen
betrokkenheid investeert. Er zijn hierbij verschillende activiteiten(patronen) denkbaar,
die een samenhang met geluk kunnen hebben:
a) Vrijetijdsbesteding.
b) Consumentengedrag.
c) Sociaal gedrag.
d) Werkgedrag.
e) Gezondheidsgedrag.
f) Dagindeling.
g) Huishoudelijke bezigheden.
2) Levensstijltypologiën (clusters van activiteitenpatronen en identiteit). Deze interpretatie
van levensstijl hangt voor een deel samen met de eerste interpretatie. Het verschil is, dat
levensstijl hier verwijst naar een herkenbaar cluster van activiteitenpatronen, dat
samenhangt met een identiteit. Deze identiteit kan voortkomen uit de (sub)cultuur,
sociale klasse of andere groepsvorm, waarvan het individu deel uit maakt. In de literatuur
wordt een aantal van dit soort clusters (of typologieën of identiteiten) genoemd, waarvan
de samenhang met geluk interessant is voor de doelstelling van dit literatuuronderzoek.
Oftewel: Welke levenstijltypes maken het meest gelukkig?
3) Levenskunst. De laatste interpretatie van levensstijl laat zich beschrijven als het
vermogen om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. Aspecten, die met deze levensstijl
samenhangen, zijn:
a) Intellectuele ontwikkeling.
b) Zelfinzicht, bezinning en zelfontplooiing.
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c) Verbeeldingskracht.
d) Moed, doorzettingsvermogen en relevante praktische vaardigheden.
e) Kunnen kiezen.
f) Ritualisering.
g) Dagindeling.
De drie beschrijvingen van levensstijl verschillen genoeg van elkaar om als aparte
interpretatie beschouwd te worden. Op enkele aspecten overlappen de drie interpretaties
elkaar echter. De verschillende interpretaties van levensstijl zullen onderzocht worden op
hun samenhang met geluk. De overlappende gedeelten verdienen hierbij wellicht speciale
aandacht.

4. Samenhang tussen levensstijl en geluk
In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen levensstijl en geluk beschreven. Door middel
van literatuuronderzoek zijn correlaties gevonden tussen geluk en (aspecten van) levensstijl.
De volgende paragrafen zullen deze correlaties blootleggen. Het gaat bij deze resultaten
meestal puur om correlaties, zonder dat er in de onderzoeken uitsluitsel gegeven is over de
causaliteit van de samenhang. Het is dus in de regel niet onderzocht of levensstijl de oorzaak
is van het geluk, of vice versa.
In de eerste paragraaf wordt de gevonden correlaties tussen geluk en patronen van
dagelijkse activiteiten beschreven; in de tweede paragraaf tussen geluk en clusters van
activiteitenpatronen; en in de derde paragraaf tussen geluk en levenskunst.

4.1 Geluk en patronen van dagelijkse activiteiten
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen geluk en een complete stijl van alle
mogelijke activiteitenpatronen. De oorzaak hiervan is misschien het probleem van de
onvolledige inventarisatie. Gelukkig zijn er wel onderzoeken gedaan naar de relatie tussen
geluk en diverse aspecten van levensstijl, zoals vrijetijdsbesteding. Per aspect zal ik de al dan
niet gevonden samenhang met geluk bespreken.
4.1.1 Vrijetijdsbesteding
Mensen vertonen een actiever vrijetijdsgedrag als ze gelukkig zijn, dan wanneer ze niet
gelukkig zijn (Veenhoven, 1984). Actief zijn in de vrije tijd onderhoudt bovendien de
gezondheid. Hoewel het een onderzoek met een kleine steekproef van ongeveer 50
proefpersonen betreft, onderschrijven de resultaten van Cameron en Persinger (1983) het
voorgaande. Vrouwen van gepensioneerde mannen en weduwen van mannen, die overleden
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waren binnen vijf jaar na het met pensioen gaan, vulden vragenlijsten in over het gedrag van
hun echtgenoten na hun 65e. De mannen die waren overleden spendeerden minder tijd met
vrienden, aan hobby’s en aan reizen, dan degenen die nog leefden.
Maar wordt men ook gelukkig van de vrije tijd? In de ‘Victorian Quality of Life panel study’
(1987, zoals beschreven in Heady, 1992) werd vrijetijdsbesteding als domeinsatisfactie
meegenomen. De vrije tijd correleerde in deze studie stevig met levenssatisfactie, gemeten
met de Satisfaction with Life scale (Diener e.a., 1985). De correlatie bedroeg .48, en vrije tijd
had daarmee een sterkere relatie met levenstevredenheid dan het familieleven, de baan, het
inkomen, vriendschappen of gezondheid (Heady, 1992).
Een Amerikaanse enquete (Andrews en Withey, 1976; zoals beschreven in Argyle, 1987) vroeg
eveneens naar de tevredenheid met de vrije tijd. Hier bleek dat men wat minder tevreden was
met vrije tijd dan met de eigen baan of in het huwelijk. Toch blijkt dat vrije tijd, wanneer het
gefomuleerd wordt als ‘het leven naast werk’ één van de beste voorspellers is van algemeen
welzijn (Campbell, Converse en Rodgers, 1976; zoals beschreven in Argyle, 1987). Spreitzer
en Snyder (1987) vonden in hun onderzoek naar de fit tussen opleiding en beroep een extra
aspect van vrijetijdsbesteding in relatie tot geluk. De betrokkenheid bij vrijetijdsbesteding
blijkt namelijk gedeeltelijke compensatie te dienen voor een gebrekkige baantevredenheid.
Tevredenheid met de vrije tijd is een grotere voorspeller van geluk, dan de frequentie van
het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (Lloyd en Auld, 2002). Het gaat er niet om hoe vaak
men bijvoorbeeld tennist, maar hoe tevreden men is met tennis als onderdeel van de
vrijetijdsbesteding. Andere onderzoeken ondersteunen deze uitkomst (Lu en Argyle, 1994;
Tinsley en Tinsley, 1986).
Vrijetijd is een bron van tevredenheid, omdat de besteding ervan intrinsiek motiverend
wordt. Dit gebeurt doordat men in de vrije tijd talenten ontwikkelt en gebruikt, zich veel
sociaal beweegt, de eigen identiteit kan uiten en zich men ontspant (Argyle, 1987).
Kabanoff (1982, zoals beschreven in Argyle, 1987) vroeg zich ook af waarom mensen
vrijetijdsactiviteiten ondernemen. De belangrijkste redenen, die 210 personen in het
onderzoek in Adelaide opgaven, waren: persoonlijk belangrijke dingen kunnen doen;
genieten van het familieleven; uit de dagelijkse routine en de daarbij behorende
verantwoordelijkheden kunnen stappen; een uitdaging aangaan; en het gebruiken van
talenten en vaardigheden.
Csikszentmihalyi (1975) heeft het onderwerp van intrinsieke motivatie grondig onderzocht.
Hij vond dat de meeste bevredigende elementen van vrije tijd bestonden uit de activiteit zelf,
en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.
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Wat doet men vooral in de vrije tijd? Argyle (1987) vindt in zijn review van grootschalige
nationale onderzoeken (vooral in Amerika en Groot-Britannie), dat de vrijetijdsbesteding
vooral bestaat uit televisiekijken. Ook het gebruik van andere media, het doen aan sport,
activiteiten die in huis gedaan worden en sociale activiteiten zijn belangrijke onderdelen van
de vrijetijd.
Televisie kijken
In de vrije tijd wordt er veel televisie gekeken (Argyle, 1987). Men raakt ontspannen en blij
van het kijken naar televisie, maar tegelijkhertijd wordt men er suffer en passiever van dat
van welke andere activiteit dan ook (Graef, Csikszentmihalyi en McManama, 1983).
Duitse televisiekijkers, die weinig tot helemaal niet tevreden waren met hun leven, keken
meer televisie dan degenen die gelukkiger waren. Bovendien maakte het hen niet veel uit,
naar welke programma’s ze keken (Espe en Seiwert, 1987). Mogelijk biedt de televisie een
middel tot het vluchten uit de (minder gelukkige) werkelijkheid.
Ook Amerikaanse studies wijzen erop dat gelukkige en sociaal actieve personen eerder
televisie kijken als ontspanning, maar niet voor escapistische redenen zoals ongelukkige
personen doen (Rubin en Rubin, 1982; Rubin, 1985). Televisie kijken kan er zelfs voor zorgen
dat mensen ongelukkig zijn met hun leven (Sirgy, Lee, Kosenko en Meadow, 1998). De
reclames, die op televisie vertoond worden, zouden namelijk leiden tot terminaal
materialisme (materialisme vanwege materialisme), wat op zijn beurt ontevredenheid met
het leven als gevolg kan hebben. Men kan immers op deze manier nooit meer tevreden raken
met wat men (materieel) bezit. Dit fenomeen speelt volgens de resultaten van dit onderzoek
eerder in Amerika, dan in Canada, Australië, Turkije en China.
Hobby’s en uitgaan
In een onderzoek bij 315 volwassenen in Brits-Columbië naar artistieke activiteiten
(Michalos, 2005) komen sterke relaties met geluk en levenssatisfactie naar voren. Zo zullen
mensen die in hun element zijn als ze gourmet koken (r=.39) of handvaardigheden als breien,
haken of borduren (r=.32) positieve invloed ondervinden op hun geluksbeleving.
Zweedse personen, die regelmatig concerten, theater, kunst en andere culturele
evenementen bezoeken, hadden 2.38 meer kans om in leven te zijn na negen jaar (Bygren,
Konlaan en Johansson, 1996).
4.1.2 Gezondheidsgedrag
Hoe gezonder men is, hoe gelukkiger (Veenhoven, 1984; Heady & Wearing, ). In een studie
van Cornelisse-Vermaat (2005) bij autochtonen en niet-Westerse immigramnten in
Nederland blijkt gezondheid positief te correleren met geluk (r=.44 voor vrouwen en r=.54
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voor mannen). Naast de gezondheidsstatus lijkt gezondheidsgedrag ook positief te correleren
met gepercipieerde kwaliteit van leven (Woodruff en Conway, 1992). In een studie naar de
relaties tussen gezondheidsstatus, gezondheidsgedrag en kwaliteit van leven van 5000
mariniers in Amerika verklaarde gezondheidsgedrag 6 tot 11% van de kwaliteit van leven
nadat

gecontroleerd

was

voor

gezondheidsstatus.

Van

de

onderzochte

gezondheidsgedragingen droegen het vermijden van ongelukken en onderhoud van het
welzijn het meeste bij aan de kwaliteit van leven.
Voeding
Voedingspatronen zijn een onderdeel van gezondheidsgedrag. Het idee, dat medisch
overgewicht een risico is voor gezondheid is bekend. Maar dat de geluksbeleving van mensen
met overgewicht ook lager is, wordt ook bevestigd door onderzoek. Gewichtsverlies bij 60
obesitaspatiënten leidde tot significant hogere scores op kwaliteit van leven (Wamsteker,
Geenen, Iestra en van Staveren, 2003). Een vervolgstudie zou kunnen aantonen of dit effect
ook op de lange termijn aanblijft.
Verschillende voedingssoorten in het eetpatroon hebben waarschijnlijk ook invloed op
geluksbeleving. Weinstein (1980) vond dat personen, die groente aten als ontbijt, zichzelf
gelukkiger beoordeelden, dan degenen, die vlees bij het ontbijt aten.
In een onderzoek naar de relatie tussen geluk en gezondheid van Blakeslee en Grossarth –
Maticek (1999) komt een bijzonder feit naar voren. Het matig drinken van alcohol maakt
gelukkig. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat alcohol de zelfcontrole vermindert en
gevoelens van plezier en welzijn bevrijdt. Drinken voor je plezier maakt significant gezonder
dan helemaal niet drinken. Natuurlijk ondervinden personen, die vanuit er onvrede veel
drinken, de grootste problemen voor hun gezondheid. Eerder onderzoek van Baum-Baicker
(1985) laat ook zien dat matige alcoholconsumptie effectief is in het verminderen van
stressgevoelens, dat het de geluksbeleving positief beïnvloedt, en dat het resulteert in een
lagere score van klinische depressie.
Sport
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de positieve effecten van intensieve beweging,
zoals hardlopen (Bosscher, 1991; Dyer en Crouch, 1987), joggen (Lichtman en Poser, 1983) en
aerobic (Crews, Lochbaum en Landers, 2004; Blumenthal, Hindlle, Needels en Schocken,
1982). Zo hebben joggen, zwemmen, en hardlopen een vermindering van depressie, woede
en verwarring tot gevolg (Dyer en Crouch, 1987).
Hardlopen als therapie bij depressieve patiënten boekt een positief resultaat (Bosscher,
1991). Dit positieve resultaat gaat onder andere ook samen met een vooruitgang in het

Leuk Leven

19

algemene gevoel van welzijn. Ook verandert de beoefening van aerobic het psychologisch
functioneren van gezonde midvolwassenen (Blumenthal e.a., 1982).
Deze resultaten wijzen op een eventuele samenhang van sport, waarbij intensief bewogen
wordt, met duurzame tevredenheid met het gehele leven. Er zijn echter nog geen
onderzoeken gedaan naar de specifieke relatie tussen algemeen intensief sporten en geluk.
4.1.4 Consumentengedrag
Maken specifieke consumptiepatronen gelukkig? Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar
de precieze relatie tussen consumentengedrag en geluk. Oropesa (1995) vond wel, dat de
passie voor nieuwe ervaringen op de consumptiemarkt positief verbonden is aan subjectief
welzijn. Daarnaast lijkt de voortdurende vergaring van consumptiegoederen op zich geen
garantie te zijn voor dit welzijn. Naast passie voor nieuwe ervaringen zijn er wellicht andere
geluksbrengende consumptieaspecten.
Het energieverbruik is een consumptiepatroon. Maakt bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, die
meer energie vergt, gelukkiger of ongelukkiger dan vrijetijdsbesteding die weinig energie
verbruikt? Deze vraag probeerden Graef, McManama Gianinno en Csikszentmihalyi te
beantwoorden in hun studie (1981). Participanten werden via de experience sampling
method steeds gevraagd wat ze deden gedurende de dag, en hoe gelukkig ze waren.
De vrijetijdsactiviteiten werden verdeeld in drie maten van energieconsumptie (Fritsch,
1974; zoals beschreven in Graef e.a., 1981). Televisiekijken, een krant lezen, winkelen of
uitgaan (naar een restaurant, disco, enz.) golden als hoge energieconsumptie. Activiteiten als
naarde bioscoop gaan, een boek lezen, naar muziek luisteren of een bezoek brengen aan een
sportwedstrijd,

een

clubvergadering

of

een

concert

scoren

middelmatig

in

energieconsumptie. Bij dagdromen, sociale omgang met anderen, hobby’s, sporten, en
seksuele activiteiten wordt weinig energie verbruikt.
De resultaten lieten zien dat er geen positieve relatie bestaat tussen energieverbruik tijdens
vrijetijdsbesteding en geluk. Voor de vrouwen in de steekproef gold eerder dat een
hoogenergieverbruik tegengesteld gerelateerd was aan geluk. De uitkomsten wijzen erop , dat
bij activiteiten met een hoog energieverbruik het geluk significant lager is. Mensen lijken
minder gelukkig als ze vrijetijdsactiviteiten ondernemen, die veel energie verbruiken.
Een reden voor deze samenhang tussen geluk en energieverbruik in vrijetijdsbesteding ligt
in de persoonlijke betrokkenheid bij de activiteiten (Graef e.a., 1981). Veel energie
verbruikende activiteiten, zoals televisiekijken, kenmerken zich door passieve participatie in
het proces van de activiteit. Aan de andere kant vragen activiteiten die laag in
energieverbruik zijn, zoals sporten, veel meer actieve deelneming aan de activiteit. De actieve
deelneming en betrokkenheid bij de activiteit zouden meer bijdragen aan de intrinsieke
beloning van een activiteit (Csikszentmihaly, 1975). Het zou kunnen zijn, dat de pogingen om
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het leven makkelijker te maken door hoge energieverbruikende activiteiten eigenlijk het
plezier voor een gedeelte uit de activiteiten halen.
Gatersleben (2000) deed ook onderzoek naar het consumentengedrag, dat energie
verbruikt. In haar studie met ca. 700 proefpersonen zette zij ondermeer de relatie tussen
satisfactie met 15 verschillende aspecten het van leven af tegen de ‘absolute levenssatisfactie’.
De resultaten lieten zien dat 40% van de gehele levenstevredenheid verklaard kon worden uit
de satisfactie met de 15 diverse aspecten (gezondheid, sociale relaties, werk, vrijheid,
inkomen, opleiding, natuur, veiligheid, sociale herkenning, vrijetijdsbesteding, comfort, de
auto, de wasmachine, de televisie en de computer). Van deze aspecten waren gezondheid,
sociale relaties, werk, inkomen, sociale erkenning en de auto het meest belangrijk voor de
absolute levenssatisfactie.
Een op zich staand consumptiepatroon is de voedingsconsumptie. Het kiezen voor bepaald
voedsel en levensmiddelen is als consumptiegedrag ook onderdeel van levensstijl. Diebschlag
(1991) concludeert in haar artikel over voeding en geluk, dat de levenskwaliteit verbeterd kan
worden door bepaalde voeding. Ook al zijn hier nog geen modellen voor; Diebschlag
suggereert dat gezonde voeding, zonder al te veel toevoegingen en giftige stoffen, het
algemene welzijn onderhoudt en waarschijnlijk ook bevordert.
4.1.5 Dagindeling
Van de gedragspatronen en activiteiten rondom dagindeling valt nog weinig te zeggen in
relatie tot geluk. De enige uitzondering daarop betreft de slaap. Slaapgewoonten als de tijd
waarop men naar bed gaat, de uren slaap, onderbrekingen in de slaap, dromen, tijd waarop
men wakker wordt en slaaphygiëne, zijn namelijk onderzocht op hun samenhang met
gezondheid (Wingard en Berkman, 1983), psychologisch welzijn (Brown en Doneri, 1986),
psychologisch functioneren (Curtis en Fogel, 1972) en depressie (Rudolf en Tolle, 1978). De
specifieke samenhang tussen slaapgewoonten en duurzame tevredenheid met het gehele
leven is echter nog niet onderzocht.
4.1.6 Sociaal verkeer
In elk onderzoek naar tevredenheid met vrijetijdsbesteding duikt het sociale verkeer als
belangrijke component op (Argyle, 1987). Het gaat dan om contact met familie, vrienden,
partners en anderen. Zo wordt er televisie gekeken met de familie, men gaat op vakantie met
de partner, familie of vrienden. Men eet en drinkt samen, thuis of buitenshuis.
Natuurlijk is tevredenheid met het sociale netwerk zeer van belang voor de geluksbeleving
(Veenhoven, 1984; Heady en Wearing, 1992). Maar specifieke activiteiten in de sociale
omgang hebben nog geen plaats gekregen in het geluksonderzoek. Een aantal onderzoeken
vermelden wel wat losse feiten hieromtrent.
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Zo heeft de omgang met huisdieren voor sommigen een belangrijke plek in het dagelijks
leven. In een enquête van Psychology Today rapporteren huisdiereigenaren meer
tevredenheid met hun leven dan degenen zonder een hond, kat of ander huisdier (Horn,
1984). Het kan natuurlijk zijn, dat gelukkige personen eerder huisdieren aanschaffen dan
ongelukkigen.
Verder wordt er in de sociale omgang met anderen graag veel gelachen. Lachen is gezond,
en humor draagt daarnaast ook bij aan geluk (Chapman en Foot, 1976; zoals beschreven in
Mannell en McMahon, 1982). Humor duikt op tijdens allerlei activiteiten. In een studie naar
de relatie tussen humor en psychologisch welzijn in de loop van een dag, concluderen
Mannell & McMahon (1982) dat hoe meer humorincidenten voorkomen, hoe vaker
proefpersonen in een positieve bui zijn. Het blijkt dat daarnaast dat sociale interactie het
vaakst zorgt voor humor gedurende de dag. Hoewel geluk niet gemeten wordt in dit
onderzoek, is deze conclusie een aanwijzing voor een eventueel belang van humor voor geluk.
Een bijzonder onderdeel van de sociale omgang met anderen is seksueel contact. Het blijkt,
dat seksueel actieve mensen gelukkiger zijn (Ventegodt, 1998).

4.2 Geluk en levensstijltypologieën
Mensen baseren hun oordeel de eigen levensstandaard vergeleken met anderen op hoe
tevreden zij zijn met hun inkomen, gezondheid, opleiding, sociale relaties en de auto
(Gatersleben, 2000). Deze levensstandaard heeft invloed op hoe gelukkig men is. Het
inkomen, de gezondheid, opleiding, sociale relaties en de auto zijn wellicht belangrijk in de
levensstijl. In een studie met mannen en vrouwen in de late midvolwassenheid werd duidelijk
dat de tijd die gespendeerd werd aan identiteiten die uiting gaven aan de verschillende
aspecten van de eigen persoonlijkheid gelukkig maakte (Ogilvie, 1987).
Er is echter nog geen uitgebreid systematisch onderzoek verricht naar welke
levensstijltypes het meest gelukkig zijn (Horley, Carroll en Little, 1988). Dit kan als reden
hebben, dat het een lastig karwei is om een levensstijltype te ontdekken uit de veelheid van
activiteiten en gedragingen van een persoon. Aan de hand van diverse gevonden typologieën
kan hier toch het een en ander gezegd worden over welke levensstijl het meeste geluk
oplevert. Een overzicht van vijf typologieën volgt.
4.2.1 Typologie via de Personal Project Analysis
In hun onderzoek beschrijven Horley e.a. (1988) een hulpmiddel bij het identificeren van
levensstijltypes. Dit hulpmiddel is de Personal Project Analysis (Little, 1983; zoals
beschreven in Horley e.a., 1988). Bij de PPA wordt proefpersonen gevraagd een aantal
persoonlijke projecten op een rij te zetten, waarin ze op dat moment betrokken zijn.
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Vervolgens wordt deze lijst genoteerd in een matrix, net als in de Repertory Grid methode
van Kelly (1955). De laatste stap in de PPA is, dat de proefpersonen elk project scoren op
theoretisch of pragmatisch relevante dimensies, bijvoorbeeld ‘de hoeveelheid plezier’.
De PPA werd toegepast bij 52 proefpersonen om levensstijltypes te identificeren (Horley
e.a., 1988). De daarbij gebruikte PPA besloeg eerst 16 dimensies, nl. importantie, plezier,
moeilijkheid, zichtbaarheid, controle, initiatie, stress, adequaatheid in tijd, uitkomst,
zelfidentiteit, importantie volgens anderen, waardecongruentie, positieve impact, negatieve
impact, vooruitgang en uitdaging.
Drie types van levensstijl werden gevonden, nl. de ‘pressured’, de ‘relaxed’ en de ‘wishful
thinking’ levensstijl. De laatste levensstijl is niet eenduidig beschreven, maar typeert zich
vooral door het alleen willen werken aan de persoonlijk projecten. De eerste twee
levensstijlen lijken respectievelijk op type A en type B gedragspatronen. Type A
gedragspatronen worden gekarakteriseerd door tijdsdruk en stress, terwijl type B
gedragspatronen een meer ontspannen, ongehaaste, tevreden stijl laten zien (Jenkins, 1979;
zoals beschreven in Horley e.a., 1987).
Hoewel er geen relatie onderzocht is tussen deze levensstijlen en geluk, lijkt de
beschrijving van Jenkins erop te wijzen dat type B gedragspatronen, en dus de ‘relaxed’
levensstijl, meer voor zullen komen onder gelukkige individuen.
In het tweede deel van de studie werd een replicatie gedaan van het eerste deel. Weer
werden levensstijlen geïdentificeerd door de methode van de PPM. Hier werden drie
dimensies aan toegevoegd, nl. absorptie, satisfactie en assistentie. Bovendien werden de
gevonden levensstijlen in dit gedeelte wel onderzocht op hun samenhang met geluk.
De uitkomsten lieten nu vier levensstijltypes zien, nl. de hedonistische, de avontuurlijke,
de individualistische en de ‘promethean’ levensstijl. Het beeld dat bij de hedonistische
levensstijl ontstaat, is dat van een plezier najagend persoon, dat niet teveel moeite doet in
diverse activiteiten. De avonturier, of zoals in deze studie iemand die uitdaging en stress
nodig heeft, hoort bij de avonturistische levenstijl. De derde levenstijl komt waarschijnlijk
voor bij personen die in hun eentje vooruitstreven en succes ervaren. De ‘promethean’
levensstijl lijkt sterk op de eerder gevonden ‘pressured’ stijl of de type A gedragspatronen.
Alle levensstijlen scoorden min of meer hetzelfde op geluk.
Resultaten uit deze tweeledige studie zullen misschien niet goed gerepliceerd kunnen
worden. Een reden daarvoor is de kleine steekproef. Daarnaast hangt de identificatie van de
levensstijltypes blijkbaar ook af van wijzigingen in de PPA methode. Dit blijkt uit het grotere
aantal aan levensstijlen dat gevonden werd, nadat er drie extra dimensies aan de PPA
toegevoegd waren. Dit resultaat wijst erop, dat ‘je eruit krijgt, wat je erin stopt’.
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4.2.2 Typologie volgens levensstructuren
Andere levensstijlen komen naar voren in het onderzoek van Lee (1985a). Deze studie is
opgebouwd rondom de wijze van structuur, die iedereen aanbrengt in het dagelijks leven. Lee
beschrijft deze structuren in tien dimensies: tijd, ruimte, andere mensen en bezigheden. Ze
vindt vier uitgebreid geteste levensstijlrichtingen: thuisgericht, werkgericht, gecombineerd
thuis- en werkgericht en diffuus (buiten het werk of thuis gericht). Deze levensstijlrichtingen
onderzoekt Lee (1985b) vervolgens op de samenhang met geluk.
Met de thuisgerichte levensstijl is het leven voornamelijk thuis gecentreerd. Thuis besteedt
men dan de meeste tijd en energie. Dit betekent overigens niet, dat deze personen geen baan
hebben waar ze eveneens tijd en energie in steken. Binnen de thuisgerichte levensstijl vallen
de twee subtypes van ‘homesteaders’ (thuisblijvers) en ‘architects’ (thuisbouwers). De
thuisblijvers zijn vaak getrouwd en hebben kinderen. Thuis staat centraal in hun leven. Het
levenstempo ligt vrij laag en er is weinig sociale interactie met andere mensen dan de
gezinsleden. De thuisbouwers ondernemen thuis allerlei creatieve activiteiten. Ze hebben veel
keuzemogelijkheden in hun activiteiten.
Bij de werkgerichte levensstijl is het werk het centrum. De subtypes van deze levensstijl
zijn ‘work horses’ (werkpaarden) en ‘work revelers’ (werkbijen). Werkpaarden zijn vaak
single mannen, die veel kenmerken vertonen van workaholics. Ze hebben weinig keuze in
hun activiteiten, wat niet wegneemt dat ze hun baan heel belangrijk vinden. De sociale
interactie spitst zich bij werkpaarden vooral toe op collega’s. De werkbijen zijn vaak mannen
met niet werkende partners. Ze hebben meer keuzemogelijkheden dan werkpaarden, en het
levenstempo ligt hoog. Buiten het gezin en werk ontmoeten ze veel andere personen. Het
inkomen van werkbijen is vaak hoog.
Personen met een gecombineerde huis-werk-levensstijl verdelen hun tijd en energie
evenredig. De subtypes binnen deze stijl zijn ‘straddlers’ (forensen) en ‘jugglers’ (jongleurs).
Forensen zijn vaak getrouwd, en hebben kinderen. Hoewel ze weinig keuzemogelijkheden
hebben, hebben ze veel aandacht voor zowel thuis als werk. De jongleurs zijn zowel
getrouwde mensen als single personen. Ze hebben veel keuzemogelijkheden in hun
activiteiten en hebben veel sociale contacten.
Er is eigenlijk geen centrale plaats in het leven van mensen met een diffuus gerichte
levensstijl. De ‘gypsies’ (zigeuners) en ‘satelites’ (satellieten) steken hun tijd en energie in
allerlei bezigheden. Zigeuners hebben vaak geen partner en geen kinderen. In het sociale
verkeer en het uitgaansleven ondernemen zij de meeste activiteiten in een hoog levenstempo.
De satellieten hebben vaak wel een gezin, maar toch zijn ze veel buitenshuis. Hun
belangrijkste activiteiten liggen niet op het werk. Satellieten gaan veel met familie om.
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De levensstijltypes worden in het onderzoek van Lee (1985b) bekeken op de samenhang met
geluk. Het blijkt dat de thuisgerichte levensstijl meer geluk oplevert dan de andere drie types.
De werkgerichte levensstijl levert relatief gezien het minst geluk op.
Van de subtypes scoren vooral zigeuners en werkpaarden het laagst op geluk. Dit zou onder
andere veroorzaakt kunnen worden door het single leven van personen binnen deze subtypes.
Volgens Veenhoven (1984) zijn gehuwde mensen inderdaad gelukkiger dan alleenstaanden.
Verder zijn van de subtypes de jongleuren het meest gelukkig. Waarschijnlijk organiseren
zij hun tijd goed over de vele gekozen activiteiten op het werk, in het thuisleven en
daarbuiten, en voelen zij zich daar erg tevreden mee.
4.2.3 Typologie van consumentenstijlen
In
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levensstijltypes. Dit zogeheten Mentalitymodel (Motivaction, 2005) past binnen de traditie
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consumentenwaarden, zoals bezitten, beleven en ontplooien, worden acht levensstijlen
onderscheiden: de traditionele burgerij (18%), de moderne burgerij (22%), de nieuwe
conservatieven (8%), de gemaksgeoriënteerden (9%), de opwaarts mobielen (13%), de
kosmopolieten (10%), de post-materialisten (10%) en de postmoderne hedonisten (10%).
De levensstijltypes zal ik kort beschrijven. De traditionele burgers zijn moralistisch en
plichtsgetrouw en houden vast aan tradities en materiële bezittingen. In Nederland zijn de
traditionele burgers en de moderne burgers de grootste sociale groepen. De moderne burgerij
lijkt voor een deel op de traditionele burgerij, maar moderne burgers proberen naast tradities
en plichten ook te consumeren en te genieten.
De gemaksgeoriënteerde mens is een impulsieve en passieve consument, die streeft naar
een zorgeloos, makkelijk en prettig leven. De nieuwe conservatieven maken deel uit van de
sociaal-economische bovenlaag en zij staan van harte achter technologische vooruitgang.
Sociale en cutlurele vernieuwing dragen ze een minder warm hart toe. Kosmopolieten zijn
wereldburgers, die kritisch zijn, maar een ‘open mind’ hebben. De opwaarts mobielen zijn
carrièregericht en individualistisch ingesteld. Ze worden aangetrokken tot statusvergaring,
nieuwe technische snufjes, risico en spanning.
De postmaterialisten zijn kritisch op de samenleving en daarbij komen ze op voor sociaal
onrecht en het milieu. Postmaterialisten willen zichzelf graag ontwikkelen. Als laatste
dompelen de postmoderne hedonisten zich onder in de beleveniscultuur, waarbij ze graag
breken met sociale en morele regels.
Divers consumentengedrag van de acht levensstijlen is onderzocht. Het kopen van kanten-klaar-maaltijden
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‘maatschappelijk verantwoorde bedrijven’ zijn hier voorbeelden van. Helaas is er nog geen
onderzoek uitgevoerd naar de geluksbeleving binnen de levensstijlen.
Er valt desondanks wel wat te zeggen over de materialistische types binnen de typologie van
Motivaction en hun geluksbeleving. Het blijkt uit onderzoek dat materialisme een negatieve
correlatie heeft met geluk (o.a. Csikszentmihalyi, 1999).
Sirgy (1998) ging op zoek naar de verklaring voor de gevonden negatieve correlatie tussen
materialisme en geluk. Een aantal verklaringen vindt hij daarbij. Zo hebben materialisten
waarschijnlijk een grotere ontevredenheid met de eigen levensstandaard dan nonmaterialisten. Deze ontevredenheid kan dan overslaan naar de tevredenheid (of liever
ontevredenheid) met het gehele leven.
De ontevredenheid wordt veroorzaakt door een aantal redenen. Zo vergelijken
materialisten zich meer dan anderen met een onrealistisch ideaal. Daarnaast vergelijken ze
zich vaker met anderen, die meer hebben maar minder doen. Bovendien neigen ze naar meer
consumptie van materiele goederen en diensten dan waar ze geld voor hebben. Dit najagen
van consumptie leidt ook nog eens tot verlies van interpersoonlijke beloningen en relaties,
omdat materialisten daar gewoon geen tijd meer voor hebben.
De bevindingen van Sirgy worden ook onderschreven door Csikszentmihalyi (1999). In zijn
artikel ziet hij als oorzaken voor de negatieve relatie tussen geluk en materialisme, dat
materiele beloningen niet genoeg zijn om ons gelukkig te maken. Er moet genoeg tijd
overblijven voor andere dingen des levens, zoals najagen van persoonlijke interesses of het
familieleven.
Blijkbaar correleert een materialistische levensstijl naar verwachting dus zeker niet met
geluk. Verder onderzoek moet dit echter definitief uitwijzen.
4.3.4 VALS typologie
In een grootschalig onderzoek in Amerika vindt Mittchell negen verschillende levensstijlen
onder de bevolking (1983). Via een vragenlijst beantwoordden de Amerikaanse inwoners
vragen over hun attitudes ten opzichte van verschillende levensaspecten. De gebruikte Life
Styles Inventory bepaalde echter alleen attituden of waarden, maar geen gedragingen of
persoonlijke doelen. De typologie, die Mittchell hiermee blootlegde, is dus gebaseerd op
waarden en attitudes over het leven.
De negen gevonden levensstijlen noemt hij samen de VALS typologie. Deze levenstijlen
kunnen onderverdeeld worden in vier groepen (behoeftegericht, intern gericht, extern gericht
en geïntegreerd gericht). Een korte beschrijving van de levensstijlen is hier op zijn plaats.
Onder de behoeftegerichte groepen vallen de levensstijlen ‘overlevers’ en de ‘ volhouders’.
In de extern gerichte groep krijgen de behorende, de kopiërende, en de prestatiegerichte
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levensstijlen een plek. Intern gerichte groepen zijn de ‘ik ben ik’-levensstijl, de
ervaringsgerichte levensstijl en de maatschappelijk bewuste levensstijl. Als laatste valt de
geïntegreerde levensstijl in de combinatiegroep.
De relatie met zelfgerapporteerde levenstevredenheid en levensstijltype wordt door
Mittchell beschreven. De personen met een behorende levensstijl en een ervaringsgerichte
levensstijl rapporteren overall het meest gelukkig te zijn, terwijl de overlevers het minst
gelukkig zeggen te zijn. Voor de Amerikaanse inwoners in dit onderzoek zijn het behoren tot
een groep en het opdoen van veel ervaringen levensstijlen, die gelukkig maken.
4.2.5 Alternatieve levensstijlen
Onderzoek naar alternatieve levensstijlen is hier en daar terug te vinden in de literatuur.
Brinkerhof en Jacob (1985; 1987) voerden studies uit naar kwaliteit van leven en de
‘smallholding lifestyle’ of de ‘Back-to-the-Land movement’. Deze alternatieve levensstijl is
een poging van sommige Amerikaanse inwoners om het eenvoudige leven van een
geïdealiseerd landbouwverleden na te bootsen. De ‘back-to-the-landers’ houden er een
eenvoudige en arbeidsintensieve levensstijl op na. De levensstijl wordt geoperationaliseerd
door zes waardeschalen. Deze waarden blijken geen significante voorspellers van geluk. De
uitzondering hierop was de tevredenheid met het vooruitzicht om de rest van het leven op
een ‘smallholding’ te blijven leven (Brinkerhoff & Jacob, 1985). Ook wanneer de religieuze
aspecten van deze alternatieve levensstijl bekeken werden op hun samenhang met geluk,
resulteerde dit in lage correlaties.

4.3 Geluk en levenskunst
De literatuur biedt niet veel informatie over de relatie tussen levenskunst en geluk. De drie
genoemde stappen van Veenhoven (2000b) om een passende levenstijl te kiezen, zijn niet als
zodanig teruggevonden in de literatuur op hun relatie met geluk.
Het blijft bij de beschrijving van een aantal aanverwante zaken van levenskunst. Deze
gevonden kenmerken kunnen gecategoriseerd worden in kwaliteiten die bevorderlijk zijn
voor geluk en praktijken om geluk te bevorderen. De kwaliteiten verwijzen naar
eigenschappen, die personen al bezitten of eventueel zouden kunnen ontwikkelen. De
praktijken beschrijven acties, die personen kunnen ondernemen, om levenskunst te
beoefenen. Vooral de praktijken hangen min of meer samen met de verschillende praktijken,
die genoemd werden in de drie stappen tot het kiezen van een passende levensstijl
(Veenhoven, 2000b). In deze paragraaf bespreek ik puntsgewijs de gevonden kenmerken van
levenskunst, en hun eventuele relatie met geluk.
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4.3.1 Kwaliteiten
Openstaan voor nieuwe ervaringen
Eerder zagen we al dat de passie voor nieuwe ervaringen op de consumptiemarkt kunnen
bijdragen aan geluk (Oropesa, 1995). Boone (1974) toont in zijn studie naar persoonlijkheid
en

vernieuwend

koopgedrag

aan

dat

vernieuwende

kopers

hoger

scoren

op

leiderschapspotentie, sociale mobiliteit, zelfvertrouwen en openstaan om nieuwigheid te
accepteren. In dit stukje informatie liggen misschien een aantal eigenschappen van
levenskunstenaars verborgen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het openstaan voor
nieuwe ervaringen inderdaad een gelukkig makend onderdeel is van levenskunst.
Wijsheid
Wijsheid zou ook een factor kunnen zijn, die geluk vergroot. In een artikel over wijsheid,
concluderen Baltes en Staudinger (2000) dat er een aantal condities is voor wijsheid.
Natuurlijk bestaat wijsheid uit uitgebreide feitelijke en procedurele kennis over de
fundamentele eigenschappen van het leven. Daarnaast is het kunnen begrijpen van en
omgaan met allerlei thema’s en contexten van het leven (zoals opleiding, familie, vrienden,
vrijetijdsbesteding en werk) belangrijk. Vervolgens is relativeringsvermogen van waarden en
levensprioriteiten een vereiste. De laatste conditie is het herkennen en omgaan met
onzekerheid in het leven.
Baltes & Staudinger (2005) voegen daaraan toe, dat wijsheid bedoeld is voor het eigen
geluk en dat van anderen. Deze ‘intentieverklaring’ tot geluk is nog niet uitgedrukt in een
correlatie. Verder onderzoek van de relatie tussen wijsheid en geluk is daartoe gewenst.
4.3.2 Praktijken
Meditatie
Meditatie kan wel eens een bron van puur geluk te zijn (Aron en Aron, 1987). In onderzoeken
naar de invloed van meditatie op zelfgerapporteerd geluk, wordt vaak de ‘transcendental
meditation’ (Bloomfield, Cain en Jaffe, 1975, zoals beschreven in Aron & Aron, 1987)
beoefend. Door deze meditatie wordt een ervaring gegenereerd, waarin het bewustzijn in de
minst geactiveerde staat wordt gebracht. Gedachten zijn afwezig, terwijl men bewust en
geconctreerd blijft.
Divers onderzoek laat zien, dat proefpersonen een bijzonder EEG-patroon vertonen tijdens
de meditatie, dat onder volwassenen bij geen enkele andere acticiteit wordt waargenomen.
Daarnaast rapporteert men deze ervaring als ‘puur geluk’ (Orme-Johnson, 1977). Een intens
gevoel van geluk is natuurlijk niet hetzelfde als duurzame tevredenheid met het hele leven.
Aron & Aron (1987) suggereren dat de achtergrond of de neutrale stand van het menselijke
zenuwstelsel wel eens geluk zou kunnen zijn. Als deze achtergrond ‘gelukkig zijn’ blijkt, en als
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meditatie mensen helpt deze achtergrond naar de voorgrond te brengen, dan zou meditatie
inderdaad duurzame tevredenheid met het leven kunnen vergroten.
Timemanagement
Uit de eerder beschreven studie van Lee (1985a) valt ten aanzien van dagindeling en
timemanagement het een en ander te concluderen. Lee gaat ervan uit dat de doelmatigheid
van een levensstijl afhangt van drie dimensies. Ten eerste is het belangrijk dat de dagindeling
genoeg gelegenheid geeft om belangrijke taken thuis en op het werk goed te vervullen. Ten
tweede dient de levensstijl iemand voldoende plezier en tevredenheid te geven. Als laatste
dient de dagindeling te beschermen tegen onnodige stress.
Het blijkt dat personen, die een doelmatige levensstijl hebben, gelukkiger zijn dan
anderen. Blijkbaar is het voor ons eigen geluk belangrijk om de tijd die we hebben op een dag
goed te organiseren (Lee, 1985b).
Flow
Flow is een ervaring die alle aandacht opeist en plezierig is, zodat de ervaring ‘autotelic’
wordt (Csikszentmihalyi, 1990). Dit betekent, dat de ervaring op zichzelf de moeite waard is,
zonder dat deze eventuele gevolgen heeft. Het doel van de ervaring is dus die ervaring zelf.
Een eerste voorwaarde voor het ervaren van flow is het ondernemen van een uitdagende
activiteit, die vaardigheden vereist. De activiteit moet niet te lastig of te makkelijk zijn.
Verder is het belangrijk dat de activiteit duidelijke doelen heeft en dat er directe feedback is
na de ervaring.
Autotelic’ personen hebben relatief veel flow-ervaringen, ongeacht wat ze aan het doen
zijn. Flow blijkt gelukkig te maken (Csikszentmihalyi, 1990), waardoor het wellicht aan te
bevelen is om er zoveel mogelijk een ‘autotelic’ levensstijl erop na te houden. In deze zin zou
flow, of de optimalisering van het dagelijkse, kunnen bijdragen aan levenskunst.
Zelfontwikkeling
In een studie naar lezers van zelfhulpboeken vonden Wilson en Cash (2000) een samenhang
met geluk. 264 studenten vulden de ‘Self-Help Reading Attitudes Survey’ die uit 40 items
bestaat in. Het bleek dat studenten met gunstigere attitudes ten opzichte van het lezen van
dit soort boeken grotere levenstevredenheid rapporteerden.

5. Conclusies
In dit literatuuronderzoek stond de vraag ‘Is er een samenhang tussen levensstijl en geluk, en
zo ja, hoe ziet deze samenhang eruit?’ centraal. In dit hoofdstuk zal aan de hand van een
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discussie van de resultaten en de beperkingen van het literatuuronderzoek een algemene
conclusie getrokken worden. Uiteindelijk worden aanbevelingen tot verder onderzoek
gedaan.

5.1 Discussie resultaten
Over het algemeen kan gezegd worden, dat er nog niet genoeg onderzoek is gedaan naar de
samenhang tussen geluk en levensstijl. De resultaten blijven daarom beperkt tot een tweetal
zaken. Ten eerste bestaan de resultaten uit een opsomming van fragmenten van levensstijl en
hun relatie met geluk. Ten tweede worden verbanden tussen deze fragmenten beschreven.
Voor een compleet beeld is verder onderzoek wenselijk.
In deze paragraaf zullen de resultaten per interpretatie van levensstijl beschreven worden.
5.1.1 Geluk en dagelijkse activiteitenpatronen
Er bestaat geen studie naar de relatie tussen geluk en een complete levensstijl, d.w.z. een
compleet geheel aan activiteitenpatronen en gedrag. Bepaalde aspecten van de levensstijl in
deze interpretatie zijn wel onderzocht.
Zo blijkt de vrijetijdsbesteding een belangrijk activiteitenpatroon te zijn dat bijdraagt aan
geluk. Vrije tijd correleert hoog met duurzame tevredenheid van het gehele leven. Daarnaast
vinden de meeste mensen vrije tijd een belangrijk levensgebied. Het gaat in dit verband dan
eerder om de tevredenheid met de invulling van de vrije tijd, dan om de frequentie van het
gebruik van vrijetijdsvoorzieningen.
Een actieve levensstijl lijkt het meest gelukkig te maken. In ieder geval zijn gelukkige
mensen actiever in de vrije tijd dan ongelukkige mensen.
Niet alle (vrijetijds)activiteiten maken even gelukkig. Als men intrinsiek gemotiveerd raakt
door activiteiten, is er de meeste kans op geluk. Passief televisiekijken is minder zalig makend
dan het beoefenen van een sport.
Sporten maakt gezond en gezondheid maakt gelukkig. Zo is het aan te bevelen om gezonde
voeding en intensieve beweging toe te voegen aan de levensstijl. Er is echter wel meer
onderzoek nodig om de precieze relatie tussen gezondheidsgedrag en geluk aan te tonen.
Het veel en intensief consumeren van allerlei producten op de markt, is geen garantie voor
een gelukkig leven. Hier geldt ook weer, hoe actiever men betrokken is bij de consumptie, hoe
beter men zich voelt. Intrinsieke motivatie speelt bij consumptiegedrag in relatie tot geluk
waarschijnlijk ook een rol.
Sociale omgang met anderen in de vrije tijd of in werktijd zou belangrijk kunnen zijn voor
de geluksbeleving. De relatie is echter nog niet aangetoond door onderzoek. Wel is
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tevredenheid met het sociale netwerk een geluksbepaler. Veel lachen in de sociale omgang
zou hier best wel eens bij kunnen helpen.
5.1.2 Geluk en de typologieën
Uit de review van de verschillende typologieën en geluk, kunnen alleen voorzichtig conclusies
getrokken worden. Ook hier geldt, dat er niet genoeg onderzoek is gedaan. Elke typologie is
steeds slechts in een enkel onderzoek bekeken op de relatie met geluk. Herhaling van dit
soort onderzoeken zou meer zekerheid kunnen geven.
Desalniettemin lijkt een ontspannen levensstijl geluk eerder te bevorderen dan een
gehaaste levensstijl, waarbij een persoon steeds onder druk staat. Het goed verdelen van de
tijd rondom de levensstructuren, die belangrijk voor ons zijn, is ook een goede stap in de
richting van het levensgeluk. Het leven is gecentraliseerd rondom thuis, het werk, rondom
beide levensruimten of geheel daarbuiten. Hiervan zijn mensen met een thuisgerichte
levensstijl vaak het meest gelukkig.
Een materialistische levensstijl kan onvrede betekenen. Materialisten zijn vaker
ontevreden met hun levensstandaard dan anderen. Daarnaast maken ze in hun jacht ‘naar
meer en beter’ wellicht niet genoeg tijd voor interpersoonlijke relaties en persoonlijke
interesses. Deze jacht zorgt bovendien voor overconsumptie, of meer uitgeven dan waar geld
voor is. Deze diverse redenen voor ontevredenheid kunnen overslaan naar ontevredenheid
met het gehele leven.
Verder valt op te merken dat levensstijlen, waarbij veel ervaringen op worden gedaan of die
gericht zijn op het behoren tot een bepaalde omgeving of groep (zoals het gezin of een
vriendengroep), geluk in de hand kunnen werken. Personen die met hun levensstijl alleen
maar aan het overleven zijn (bijvoorbeeld financieel), zijn minder gelukkig.
5.1.3 Geluk en levenskunst
Levenskunst is een nieuw begrip in de literatuur. Dit zorgt er waarschijnlijk voor, dat het
begrip nog niet ver uitgedifferentieerd is. De relatie met geluk en levenskunst is niet terug te
vinden in de literatuur. Een aantal verwante begrippen lijkt een zeker verband te hebben met
geluk. Deze begrippen zijn verdeeld in kwaliteiten en praktijken, waarvan de praktijken de
meeste relevantie hebben voor de relatie tussen geluk en levenskunst. De praktijken zijn te
verbinden aan de drie eerder beschreven stappen om een passende levensstijl te kiezen.
Flow en timemanagement hebben de meest duidelijke samenhang met geluk. Een
levenskunstenaar, een persoon met een levensstijl die de meeste perspectieven biedt op een
gelukkig leven, doet er goed aan voor flow te zorgen in zoveel mogelijk ervaringen. Een goede
tijdsindeling van de dag is ook van eminent belang. Andere zaken, die met levenskunst
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samenhangen, zijn meditatie, wijsheid en zelfontwikkeling (bijvoorbeeld door het lezen van
zelfhulpboeken).

5.2 Beperkingen literatuuronderzoek
5.2.1 Het verband tussen levensstijl en geluk
De grootste beperking van het literatuuronderzoek is dat er nog niet genoeg onderzoek
uitgevoerd is naar de samenhang tussen geluk en levensstijl. Er zijn, zoals beschreven, wel
allerlei correlaties gevonden tussen onderdelen van levensstijl en geluk. Er mist echter nog
veel. Zo zijn in deze literatuurstudie onderdelen van activiteitenpatronen zoals werkgedrag
en huishoudelijke bezigheden niet beschreven. Daarnaast is levenskunst slechts een aantal
aspecten bestudeerd op de relatie met geluk. Ook wat betreft de typologieën zullen er nog
allerlei typologieën bestaan, die verder geluksonderzoek verdienen.
Een andere beperking van dit literatuuronderzoek is wellicht, dat er gekozen is om drie
interpretaties van het begrip levensstijl te bekijken op de relatie met geluk. De uitkomsten
van het literatuuronderzoek geven misschien onder ander daarom een versnipperd beeld van
levensstijl(aspecten) en geluk. Een meer geïntegreerde begripsbepaling van levensstijl zou
een completer beeld kunnen opleveren van de relatie met geluk.
Bij de statistische verbanden tussen levensstijl(aspecten) en geluk zou daarnaast sprake
kunnen zijn van schijnverband of contingent verband. Bij een contingent verband rolt er
toevallig een bepaalde correlatie uit een experiment. Om dit uit te sluiten zouden de
beschreven experimenten herhaald moeten worden. In het geval van een schijnverband lijkt
er een samenhang te zijn tussen levensstijl en geluk, maar speelt er een andere factor (of
meerdere factoren) mee in de correlatie.
Interveniërende variablen
Er zijn diverse factoren te noemen, die een rol zouden kunnen spelen in de samenhang
tussen levensstijl en geluk. Wellicht zijn deze factoren interne en externe eigenschappen van
het individu, die de persoonlijke levensstijl bepalen. Een gevonden verband tussen levensstijl
en geluk zou dan eventueel terug te voeren zijn op een samenhang tussen deze onderliggende
variabelen en geluk. Factoren zoals persoonlijkheid en sociologische kenmerken zouden
mogelijk voor een schijnverband kunnen zorgen. In de literatuur lijkt een aantal van deze
interveniërende variabelen al beschreven zijn.
Persoonlijkheid is zo’n variabele. Levensstijl kan opgevat worden als de neiging van een
persoon om het leven op een specifieke manier in te delen, om steeds dezelfde soort keuzes te
maken in verschillende situaties of bij verschillende levensvraagstukken. Deze neiging hangt
per definitie samen met persoonlijkheidstrekken.
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Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar de relatie tussen persoonlijkheid en geluk. Geluk
en persoonlijkheidstrekken correleren sterk met elkaar. Vooral extraverte persoonlijkheden
hebben een grotere kans op geluk (Heady & Wearing, 1992; Veenhoven, 1984). Een extravert
persoon zal een andere levensstijl hebben dan een introvert persoon. Van een extravert
persoon valt bijvoorbeeld meer ‘socialising’ of uitgaan in de vrije tijd te verwachten.
Persoonlijkheid zou daarom als een interveniërende variabele bij de samenhang tussen
levensstijl en geluk opgevat kunnen worden, en zou daarmee voor een schijnverband kunnen
zorgen.
Hierbij valt op te merken, dat de gevonden correlaties tussen levensstijl en geluk in dit
literatuuronderzoek niet heel sterk zijn. Persoonlijkheid en geluk hangen wel sterk met elkaar
samen. De correlaties tussen levensstijl en geluk zouden naar verwachting hoger zijn
uitgevallen, als persoonlijkheid inderdaad een schijnverband op zou leveren.
Familiegrootte zou een volgende interveniërende variabele kunnen zijn. Familiegrootte zou
een effect op levensstijl hebben, doordat het de verdeling van het familie-inkomen beperkt
(Sobel, 1981). Verschillen in inkomen en economische status hangen samen met autobezit,
woningomvang,

en

consumptie

van

luxe

goederen

(Ganzeboom,

1988).

Deze

consumptiepatronen kunnen als onderdeel van een bepaalde levensstijl gezien worden. Bij
een gevonden correlatie tussen geluk en levensstijl, zou de onderliggende economische status
een groot deel van de correlatie kunnen veroorzaken.
Er bestaan klassenverschillen in de besteding van de vrije tijd volgens Birch (1979, zoals
beschreven in Argyle, 1987). Klassenverschillen zouden eventueel een schijnverband tussen
levensstijl en geluk op kunnen leveren. Birch vergelijkt verschillende sociaal-economische
groepen, zoals handenarbeiders, werknemers, managers en zelfstandige ondernemers. Deze
vergelijking laat zien dat niet-handenarbeiders meer activiteiten ondernemen in hun vrije
tijd. Meer beschikking over geld kan hiervoor een reden zijn. De werkende klasse kijkt meer
televisie dan de middenklasse.
Ook kenmerken als leeftijd, levensfase en sekse zouden interveniërende variabelen kunnen
zijn in de relatie tussen geluk en levensstijl. Vooral als je bedenkt, dat levensstijlen
waarschijnlijk dynamisch zijn. Een specifieke levensstijl in de adolescentie, bijvoorbeeld die
van hippies, hoeft niet te betekenen dat dezelfde persoon in het bejaardentehuis er nog steeds
een ‘make love, not war’ stijl van leven op na houdt.
Bij dit alles kan aangemerkt worden, dat verschillen in vrijetijdsbesteding tussen mensen
gemiddeld maar voor 5 tot 10% verklaard kunnen worden door sociologische variabelen.
Deze variabelen bestaan vooral uit sekse, leeftijd, beroep of economische klassen,
arbeidsomstandigheden, huwelijkse staat, familiefase, religie, mate van urbanisatie,
levensomstandigheden en beschikbaarheid van recreatievoorzieningen. Blijkbaar zijn
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variaties in vrijetijdsgedrag groter binnen sociale groepen dan tussen sociale groepen
(Kamphorst, 1987).
5.2.2 Richting van de causaliteit
Er is een aantal verbanden gevonden tussen aspecten van levensstijl en geluk. Er is
onduidelijkheid over de richting van de causaliteit. Het is niet helder wat de oorzaak is en wat
het gevolg is. Zo kan het zijn dat een actieve levensstijl gelukkig maakt, maar het kan ook zo
zijn dat gelukkige personen vanzelfsprekend actiever zijn. De gevonden correlaties lijken
erop te wijzen, dat bepaalde activiteitenpatronen of levensstijltypes geluk inderdaad kunnen
bevorderen. Om de richting van de causaliteit met zekerheid vast te kunnen stellen, is echter
meer onderzoek wenselijk.

5.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek
In de conclusies zijn al diverse aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Deze laten zich
samenvatten onder de aanbeveling ‘meer onderzoek gewenst’ naar het verband tussen geluk
en levensstijl. De samenhang tussen geluk en levensstijl, die tot nu toe is aangetoond,
overtuigt nog niet erg. Bij verder onderzoek zou bekeken moeten worden hoe sterk de
samenhang precies is, en of hier verschillen in zijn (bijvoorbeeld m.b.t. de drie formuleringen
van levensstijl).
De verschillende experimenten, die beschreven zijn, zouden ten eerste herhaald kunnen
worden. Met follow-up onderzoek zou in ieder geval blijken of de gevonden samenhang
tussen geluk en levensstijl(aspecten) geverifieerd kan worden.
Daarnaast dient de relatie tussen levensstijl en geluk op lange termijn bekeken te worden.
Levensstijl lijkt een dynamisch patroon te zijn. Veranderingen in de levensstijl zouden
eventuele veranderingen in geluksbeleving kunnen betekenen. Resultaten hiervan zouden
bovendien de richting van de causaliteit nader ontvouwen.
Experimenteel onderzoek met geluk om de causaliteit te bepalen is niet haalbaar. Het is
praktisch gezien niet makkelijk en in ieder geval niet ethisch om de geluksbeleving van
proefpersonen te beïnvloeden. Er valt wel te denken aan longitudinaal onderzoek, waarin
personen met verschillende scores in de geluksbeleving geselecteerd worden. De levensstijlen
(en veranderingen daarin) van deze personen zouden dan gedurende een bepaalde periode
vergeleken kunnen worden.
Bovendien verdienen eventuele interveniërende variabelen meer aandacht in verder
onderzoek. De identificatie van deze interveniërende variabelen bij de relatie tussen
levensstijl en geluk, en daarna het controleren van deze variabelen, geven waarschijnlijk een
beter inzicht in gevonden correlaties tussen geluk en aspecten van levensstijl. Zo zouden
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persoonlijkheidsvariabelen gemeten kunnen worden in onderzoek naar levensstijl en geluk,
om te bekijken of persoonlijkheid wel of geen schijnverband oplevert.
In verder onderzoek naar levensstijl en geluk verdient de begripsbepaling van levensstijl
meer aandacht. De drie interpretatiewijzen kunnen wellicht gecombineerd worden om tot
een meer sluitende definitie van levensstijl te komen. De dagelijkse activiteitenpatronen van
de eerste interpretatie zijn daarbij belangrijk. Het lijkt erop, dat de Personal Projects Analysis
een methode is om een levensstijl te ontdekken aan de hand van dagelijkse projecten, waar
men betrokken bij is. De dimensies, die aan de PPA toegevoegd worden, zullen echter een
grote invloed hebben op hoe de levensstijltypes eruit zien. Meer onderzoek naar welke
dimensies wel of niet toegevoegd moeten worden aan zo’n analyse is belangrijk.
Met de relevante dimensies in een PPA zou vervolgens een typologie ontdekt kunnen
worden in een bepaalde populatie (bijvoorbeeld: de adolescenten in Nederland). Via followup onderzoek zou kunnen blijken of de specifieke typologie standhoudt.
Een specifieke aanbeveling is empirisch onderzoek naar de relatie tussen levenskunst en
geluk. Als duidelijk wordt, welke eigenschappen de levenskunstenaar bezit, kan het totaal aan
correlaties tussen deze eigenschappen en geluk, wellicht meer inzicht verschaffen in hoe een
ieder via levenskunst gelukkiger wordt. Om empirisch onderzoek naar levenskunst en geluk
te bewerkstelligen zouden de drie stappen tot het kiezen van een passende manier van leven
verder ontleed kunnen worden. Van de specifieke praktijken en kwaliteiten, die hierbij
komen kijken, kan de correlatie met geluk onderzocht worden.

5.4 Algemene conclusie
Alles in ogenschouw genomen, kan gezegd worden dat de relatie tussen geluk en levensstijl
nog onvoldoende en incompleet onderzocht is. De gevonden correlaties tussen geluk en
aspecten van levensstijl, zoals geformuleerd volgens de drie interpretaties, geven de indruk
dat er wel sprake is van een bepaalde samenhang. Naast dat deze correlaties zijn niet
overtuigend sterk zijn, is de richting van causaliteit tussen geluk en levensstijl nog niet
afdoende bepaald. Kan een specifieke levensstijl gelukkig maken of hebben gelukkige mensen
andere levensstijlen dan minder gelukkige mensen? De gevonden correlaties dienen nog
verder onderzocht en met elkaar in verband gebracht te worden om een totaalbeeld van de
veronderstelde samenhang tussen geluk en levensstijl te vormen.
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