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5

Hot: mindfulness en positieve psychologie

Het moderne leven is jachtig. En dus lijkt iedereen op zoek naar rust, 
naar minder stress en naar geluk. Herkenbaar? Of je nu in de boek-
winkel bent of op een verjaardagsfeestje: al snel krijg je het advies om 
eens aan mindfulness te doen. Op internet vind je talloze varianten 
van ‘10 manieren om écht gelukkig te worden’ en allerlei andere ge-
luksadviezen. Je moet op je werk ‘in je kracht staan’. Werkt dat alle-
maal echt? Wat is mindfulness nou precies? Hoe word je gelukkig?
 Dit boekje geeft je in zes hoofdstukken een snelle introductie tot de 
hypes van onder meer geluk, mindfulness en in je kracht staan. Elk 
hoofdstuk sluit af met een oefening, zodat je op een praktische manier 
nader kennis kunt maken met het onderwerp. We beginnen met de 
positieve psychologie (zie p. 7), de relatief nieuwe maar degelijke we-
tenschappelijke stroming waar de hypes op zijn gebaseerd. Mindful-
ness (zie p. 12) gaat weliswaar terug op eeuwenoude wijsheden, voor 
eenentwintigste-eeuwers blijkt ze uitstekend toepasbaar bij het leren 
omgaan met de onvermijdelijke tegenspoed in het leven. Wanneer je 
jouw sterke kanten weet te benutten (p. 16) ga je goed in je vel zitten 
en zul je beter functioneren. Je kunt wel degelijk werken aan je eigen 
geluk (p. 22), maar te hard je best doen werkt averechts. En beter 
omgaan met tegenslagen kun je leren door te werken aan je veerkracht 
en psychologisch kapitaal (p. 25). Daarnaast vind je in dit boekje een 
primeur in Nederland: de combinatie van mindfulness en sterke kan-
ten (p. 19).
 Ik wens je veel leesplezier – en vooral veel oefenen!

Dit boek is gebaseerd op eerdere publicaties, waaronder mijn boek 
Op timisme – Hoop –Veerkracht – Zelfvertrouwen (2017), blogs die ik 
de afgelopen jaren heb geschreven1 en het werk van Ryan Niemiec 
over Mindfulness Based Strengths Practice.2
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1

Positieve psychologie: van klacht naar kracht

Stel je voor: je komt binnen op een verjaardagsfeestje waar je je niet zo 
op je gemak voelt omdat je maar weinig andere gasten kent. Na enige 
tijd stapt er iemand op je af die je vraagt of er misschien iets mis is. Je 
geeft aan dat je nog niets te drinken hebt gehad. Je gesprekspartner 
vraagt je hoe dat komt. Je antwoordt dat het niet is aangeboden, iets 
wat je gesprekspartner, die ook zonder drankje zit, herkent. Jullie pra-
ten verder over de onattente gastheer en je voelt je er langzaam steeds 
chagrijniger over worden dat je niets te drinken hebt gekregen.
 Stel je nu opnieuw voor dat je op dat verjaardagsfeestje bent en de 
gesprekspartner van daarnet weer op je afkomt. Nu is de vraag an-
ders: vind je dit ook zo’n goed nummer? Je knikt en antwoordt dat het 
echt van die muziek is om de feestsfeer er flink in te krijgen. Je ge-
sprekspartner beaamt dat. Jullie praten verder over leuke feestjes en 
goede muziek. Je merkt dat je steeds meer in een feeststemming komt.

Sinds het ontstaan van de psychologie als wetenschappelijke discipline 
is datgene wat er mis is een belangrijke focus. Zeker in de geestelijke 
gezondheidszorg is dat goed zichtbaar. Er is een heel handboek van 
mogelijke psychische stoornissen en klachten, de DSM-5. Ook de be-
handeling richt zich vaak op herstellen wat er mis is. Door problema-
tische gedachten en gevoelens goed te onderzoeken, kun je misschien 
leren die te veranderen. Dit werkt voor veel mensen goed, maar het 
kan er ook voor zorgen dat je steeds bezig bent met die negatieve ge-
dachten en gevoelens. Door de aandacht op het probleem te richten, 
kan het voelen alsof het probleem groter of meer aanwezig is. Net als 
in het voorbeeld van het verjaardagsfeestje kan het probleem extra 
overheersend worden doordat dat het enige is waarover je het hebt. 
Vooral als er sprake is van problemen die zich niet zo eenvoudig laten 
oplossen, betekent dat soms dat er in therapie langdurig gewerkt 
wordt met een focus op het negatieve.
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8

 Wij mensen zijn geneigd om problemen te analyseren, dat zie je 
bijna overal terug. Of het nou op school, op het werk of in de politiek 
is: we geloven dat we het probleem kunnen oplossen als we het maar 
goed genoeg snappen. Helaas werkt dat niet altijd zo. Allereerst zijn 
bepaalde problemen te complex om helemaal te begrijpen. Daarnaast 
merk je dat focussen op het probleem, ook al is het oplosbaar, vaak 
gepaard gaat met het verschijnsel dat we zojuist zagen: je wordt je 
extra bewust van alles wat er mis is. Loop maar eens door je huis met 
de vraag: wat is er allemaal mis met mijn huis? Waarschijnlijk maakt 
dat je minder tevreden over je woning. De probleemgerichte analyse-
rende benadering heeft de psychologie geweldige successen opgele-
verd, maar ze heeft dus ook een schaduwzijde. Je zou kunnen zeggen 
dat de psychologie in de twintigste eeuw de balans is kwijtgeraakt 
doordat er vooral werd gekeken naar wat er mis was.3 Rond de eeuw-
wisseling kwam daar verandering in: de positieve psychologie was 
geboren.
 Hoe logisch het ook is om eerst te kijken naar wat er mis is, je kunt 
het ook omdraaien. Neem een klas waarin gepest wordt. In plaats van 
te onderzoeken waarom dat zo is, kun je je richten op situaties waarin 
de kinderen wél goed met elkaar omgaan. Hoewel je het gevoel kunt 
krijgen of de indruk kan ontstaan dat het probleem op deze manier 
niet serieus wordt genomen, kan het toch een zinvolle benadering zijn. 
Het zou namelijk best kunnen dat een succesvolle oplossing besloten 
ligt in de momenten dat er in de klas een prettige onderlinge sfeer heerst. 
Als kinderen bijvoorbeeld goed contact hebben als je ze laat vragen 
naar elkaars mening, dan is dat al nuttige informatie. Loop nu maar 
eens door je huis met de vraag: wat vind ik allemaal fijn aan mijn huis? 
Waarschijnlijk geeft dat een groter gevoel van tevredenheid dan wan-
neer je je afvraagt waar het je huis zoal aan schort. Veel mensen mer-
ken dat ze van een probleemgerichte aanpak misschien wel leren hoe 
het probleem in elkaar zit, maar dat ze er weinig motivatie van  krijgen. 
Een positieve, oplossingsgerichte aanpak die uitgaat van wat al ís ge-
lukt stimuleert juist tot actie. Zo’n aanpak geeft je meer zelfvertrou-
wen omdat je beseft dat dit iets oplevert, dat het werkt.
 De positieve psychologie bestudeert wanneer mensen optimaal func-
tioneren, wat geluk is en hoe gelukkig mensen zijn (in hoofdstuk 5 
meer daarover). Je hebt vast weleens de lijstjes gezien van landen waar 
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mensen het gelukkigst zijn.4 Een ander belangrijk onderwerp waar de 
positieve psychologie zich mee bezighoudt zijn de sterke kanten en 
positieve karaktereigenschappen van mensen (daarover in hoofdstuk 
3 en 4 meer). Uit al het onderzoek dat tot nu toe is gedaan in de posi-
tieve psychologie blijkt dat we onszelf kunnen ontwikkelen en geluk-
kiger kunnen worden door aandacht te geven aan wat al – nu al – goed 
is, maar dat we problemen niet moeten negeren. Positieve psychologie 
heeft in de praktijk dan ook drie vaste ingrediënten: erkennen wat er 
niet goed gaat, bekrachtigen van wat wel goed gaat en onderzoeken 
waar je naartoe wilt.

Erken wat er niet goed gaat
Positieve psychologie is geen mooie naam voor de tegeltjeswijsheid 
‘als je maar positief denkt, dan komt alles goed’. Je erkent wel degelijk 
wat er mis is of dat er iets mis is. Er is één belangrijk verschil met de 
traditionele psychologie: je stopt de meeste energie níét in het onder-
zoeken, begrijpen en wegwerken van het probleem. Erkennen bete-
kent niet dat je de negatieve kanten van de situatie wegdrukt. Je mag 
zeker stilstaan bij het probleem. Je hebt er last van en dat is vervelend. 
Je kunt bijvoorbeeld erkennen dat je je baan kwijt bent en dat dat je 
bang, verdrietig en onzeker maakt. Natuurlijk zou het leuk zijn om 
direct nieuw werk te vinden, maar allereerst mag je gewoon bang, 
verdrietig en onzeker zijn. Mindfulness is een aanpak die hierbij goed 
kan werken, daarover in hoofdstuk 2 meer. Kort gezegd: als er iets 
vervelends gebeurt dan baal je, en dat is logisch. Vervolgens richt je je 
energie met positieve psychologie op de volgende twee punten.

Bekrachtig wat goed gaat
We hebben eerder vastgesteld dat onze aandacht vaak uitgaat naar dat 
wat er niet goed gaat. Wat er wél goed gaat zien we over het hoofd. 
Vanuit de evolutie is dat logisch te verklaren. Als een van onze poten-
tiële voorouders over de savanne liep en op een probleem stuitte, een 
leeuw bijvoorbeeld, dan moest hij/zij daar alert op zijn. Iedere poten-
tiële voorouder die daar niet direct op reageerde, zou weinig kans ma-
ken om zich succesvol voort te planten – of voorouder te worden. Als 
diezelfde potentiële voorouder iets positiefs, zoals een struikje rijpe 
bessen, over het hoofd zag, zou dat niet betekenen dat hij of zij zich 
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niet zou kunnen voortplanten. Zodoende hebben mensen dus een be-
vooroordeelde kijk ontwikkeld: ze zien het negatieve beter dan het 
positieve, omdat het directe gevaar belangrijker is dan het voordeel op 
lange termijn. Tegenwoordig is die focus op het negatieve echter pro-
blematisch: we leven in een maatschappij waarin er veel meer infor-
matie beschikbaar is dan voorheen het geval was. De media confronte-
ren ons continu met dreigingen en problemen van over de hele wereld. 
Het lijkt alsof we omringd worden door direct gevaar, ook al zullen 
we die leeuw niet meer zomaar tegenkomen.
 Het tweede ingrediënt van de positieve psychologie is dan ook de 
tegenhanger van deze negatieve kijk: bekrachtig wat al goed gaat. Veel 
positieve dingen zien we niet vanzelf omdat we er niet de directe voor-
delen van ervaren. We gaan er gemakkelijk aan voorbij, en juist daar-
om is het zo belangrijk om regelmatig stil te staan bij wat al goed gaat 
of goed is. Wanneer ben je (een beetje) gelukkig? Wat is er al mooi aan 
je huis? Wat zijn jouw sterke kanten en positieve eigenschappen? Hoe 
helpen die eigenschappen jou om met obstakels om te gaan? Je ont-
wikkelen vanuit wat wel goed gaat, blijkt vaak effectiever en leuker 
dan je ontwikkelen vanuit wat niet goed gaat. Juist doordat je weet 
wat jouw sterke kanten zijn, kun je ze gebruiken om jouw doelen te 
bereiken.

Onderzoek waar je naartoe wilt
Vaak weten we heel goed wat we niet willen. We willen geen stress meer, 
geen gezeur, geen pijn en geen gedoe. Dat noemen we vermijdingsdoe-
len. Alleen is het heel moeilijk om iets te onderdrukken wat op dit 
moment in je gedachten zit. Voorbeeldje: probeer eens een minuut 
lang niet aan een ijsbeer te denken.
 En? Is het gelukt? Waarschijnlijk niet. De Russische schrijver Fjo-
dor Dostojevski bedacht dit al in 1863: het menselijk brein kan niet 
goed overweg met het woordje ‘niet’. Om niet aan de ijsbeer te den-
ken, moet je eerst bedenken wat die ijsbeer nou precies is en vorm je je 
een beeld van de beer. En dan is het alweer te laat: het witte monster 
zit al in je gedachten. Met al die vermijdingsdoelen is dat hetzelfde.
 Veel mensen gaan pas veranderen als ze merken dat ze iets niet leuk 
vinden of als ze iets vervelends willen voorkomen. Je begint verande-
ring dus vaak met een vermijdingsdoel, met iets wat je niet wilt. Als je 
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niet weet wat je wél wilt, is het echter moeilijk om dat wat je wilt 
vermijden achter je te laten. Daarom is het goed om (ook) te bepalen 
wat je wél wilt. Bepaal je toenaderingsdoel. Wat wil je in plaats van 
stress? Waar wil je meer van? Waaraan merk je dat je al op de goede 
weg bent? Misschien weet je het antwoord niet direct, maar door te 
zoeken naar wat je wel wilt en je daarop te richten, ontwikkel je jezelf 
ongemerkt al in die richting.

Zelf doen: positieve psychologie

Met deze oefening kun je direct aan de slag met positieve psy-
chologie. Neem iets in gedachten waar je de laatste tijd mee 
worstelt. Misschien wil je meer sporten of heb je het te druk. 
Iets anders mag ook. Denk vervolgens na over de volgende 
vragen. Het kan helpen om je antwoorden op te schrijven of 
met iemand te bespreken.
1. Waar hoop je op? Wat zou je graag willen?
2.  Welk verschil zou die verandering maken in je leven? Waar-

aan zou je dat merken?
3.  Welke stapjes heb je al in de goede richting gezet? Of mis-

schien lukt het soms al of gaat het soms al zoals je wilt; 
wanneer is dat, waar komt dat door?

4.  Wat zou een volgend teken van vooruitgang kunnen zijn? 
Zou je het gemakkelijk herkennen?

5.  Wat zou je eerstvolgende stapje kunnen zijn om de situatie 
prettiger of beter te maken?
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2

Mindfulness: van boeddhistische wijsheden naar  
pijnbestrijding

Op je werk moet je binnenkort een presentatie houden. Daar zie je 
flink tegen op. Je denkt over wat er mis kan gaan en merkt dat je on-
rustig wordt. Je gaat maar snel wat anders doen en schuift de voorbe-
reiding voor de presentatie voor je uit. Als je deadline dichterbij komt, 
merk je dat je in tijdnood raakt. Je wordt boos op jezelf dat je er niet 
eerder aan begonnen bent. En vervolgens raak je geïrriteerd over jezelf 
omdat je je nu niet kunt concentreren omdat je boos bent. Het wordt 
nooit wat met die presentatie…

Herkenbaar? Vaak gaan onze gedachten en emoties met ons op de 
loop. Ze eisen al onze aandacht op en soms hebben we zelfs niet door 
dat we al een tijd aan het piekeren zijn of blijven we maar bezig met 
die hoofdpijn. De moderne mindfulness is ontwikkeld om je juist meer 
bewust te zijn van wat je doet zonder er zo onder te lijden. Het lijkt 
tegenwoordig een hype die de oplossing voor van alles is. Zo kun je 
mindfulness toepassen op je eetpatroon, wanneer je gaat sporten, in je 
ouderschap en als je wilt stoppen met roken. Of mindfulness werkt 
voor jou moet je zelf uitproberen. Wat uit uitgebreid onderzoek in elk 
geval wel blijkt is dat mindfulness nut heeft bij bepaalde zaken, bij-
voorbeeld om beter met chronische rugpijn5 of psychische klachten6 
om te gaan. Daarnaast biedt mindfulness veel mensen ook meer ont-
spanning en welbevinden.

Mindfulness in het kort
Mindfulness bestaat uit twee onderdelen.7 De eerste component is een 
houding waarbij je je aandacht richt op wat er nu is. Als je bewust 
voelt dat je voeten de grond raken en waar je dat voelt, is je aandacht 
bij wat er nú is. Als je op de fiets zit en je merkt opeens op dat je alweer 
tien straten verderop bent, dan was je je niet bewust van waar je was. 
Je kunt je bewust zijn van je lichaam en zintuigen, van je emoties en 
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van je gedachten. Je bewust zijn van je gedachten is voor velen een 
uitdaging: denken gaat zo snel dat je alweer ‘in de gedachte zit’ zonder 
dat je je bewust bent van de gedachte. Wat je zal opvallen als je je meer 
bewust wordt van alles, is dat je allerlei snelle automatische reacties 
hebt op wat je ervaart. Bij de gedachte ‘ik ben iets vergeten’ komt al 
snel een gevoel van verdriet, boosheid of irritatie op. En dat voel je 
bijvoorbeeld in je buik of op je borst.
 De tweede component is dat je je aandacht steeds opnieuw kunt 
richten met een vriendelijke, open en nieuwsgierige houding. Als je 
tijdens die presentatie opeens gaat piekeren over of het wel goed gaat, 
roept dat al snel een negatieve reactie op: wat stom dat ik me hier nu 
druk over maak, waarom kan ik niet rustig zijn! Zo gaat het vaak: we 
ervaren spanning omdat een situatie anders is dan we zouden willen. 
Voorbeelden zijn de rugpijn die je niet wilt, de broodnodige ontspan-
ning die je mist, de angst die je niet wilt voelen. De paradox is dat hoe 
meer je bezig bent met wat je niet wilt, hoe sterker het niet-gewenste 
aanwezig is. Mindfulness leert je om te erkennen dat het soms niet is 
zoals je wilt. Dat mag je jammer vinden, maar het is nu eenmaal wel 
zo. Dat erkennen is een grote overeenkomst met positieve psychologie. 
Belangrijk verschil is dat je met mindfulness vervolgens je aandacht weer 
vriendelijk richt op wat er nú is (en niet per se op wat al goed gaat of 
wat je wel wilt, wat de focus is van positieve psychologie).
 Doordat je je aandacht vriendelijk kunt richten, kun je beter om-
gaan met ongemak. Als je toch weer gaat piekeren of weer die stress 
of pijn ervaart, dan levert dat niet direct nog meer ongemak op. De 
metafoor die vaak gebruikt wordt is die van de pijlen. Soms word je 
geraakt door een ‘pijl’ (iets vervelends). Dat is onvermijdelijk en dat 
is onprettig. Maar alle pijlen die we vervolgens op onszelf afschieten 
(‘hoe kon ik nou zo stom zijn om me te laten raken!’, ‘waarom over-
komt mij dit steeds?’, ‘het wordt ook nooit beter’) vergroten ons lij-
den. Mindfulness helpt je om dat afschieten van pijlen op jezelf te 
verminderen.
 Mindfulness oefen je meestal door te mediteren. Eigenlijk is een 
meditatie een training in het richten van je aandacht en het oefenen 
met een vriendelijke houding als je weer afdwaalt. De meeste mindful-
nesstrainingen bestaan uit acht wekelijkse sessies waarbij je elke dag 
thuis mediteert. Die meditatie-oefeningen zijn geen ontspanningsoefe-
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ningen. Het gaat er juist om dat je steeds opnieuw oefent met het 
richten van je aandacht met een vriendelijke houding. De oefening is 
dus niet ‘gelukt’ als je lekker ontspannen raakt.
 Misschien klinkt het als heel veel oefenen, maar vergelijk het met 
hardlooptraining. Om je conditie te verbeteren moet je niet één keer 
naar een training gaan en dan heel hard gaan rennen, je zult juist regel-
matig moeten trainen (waarbij je soms ook spierpijn hebt). Door mind-
fulness te oefenen verbetert op de lange termijn de ‘conditie’ van je 
aandacht. Mensen die een mindfulnesstraining hebben gedaan geven 
aan dat ze minder in beslag worden genomen door gepieker.

Korte geschiedenis van mindfulness
Mindfulness heeft haar oorsprong in het boeddhisme, hoewel eigenlijk 
elke cultuur en godsdienst bepaalde kenmerken van mindfulness heeft. 
Denk aan mediteren, een vriendelijke houding tegenover jezelf en je 
bewust zijn van wat je ervaart. In het Westen is mindfulness vooral 
bekend geworden door Jon Kabat-Zinn.8 In het ziekenhuis waar hij 
werkte zag hij dat mensen met chronische pijnklachten geen verdere 
medische behandeling kregen. Hij begon in 1979 met een groep deel-
nemers een zelfontwikkelde achtweekse training gebaseerd op medita-
tie. In de jaren negentig werd een variatie op deze training ontwikkeld 
speciaal voor mensen met psychische klachten. Beide trainingen zijn 
dus ontwikkeld voor mensen met klachten, waarbij het doel is om 
beter met de klachten om te kunnen gaan.

Zelf doen: mindfulness

Er is nog veel meer te vertellen over wat mindfulness is. Mind-
fulness is echter vooral iets dat je moet ervaren. Mindfulness-
trainers zeggen vaak: ‘Als je veel weet dan word je een mind-
fulnesskenner. Als je veel oefent word je mindful.’
 Met deze oefening kun je in de praktijk kennismaken met 
mindfulness. Houd in gedachten dat het er niet om gaat dat 
je je aandacht perfect kunt richten of dat je ontspannen raakt. 
Zie de oefening als een training in het richten van je aan-
dacht en in het je bewuster worden van wat je ervaart. Een  
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ingesproken variant van deze meditatie (de bodyscan) vind je 
op www.psychologischkapitaal.nl/boek onder het kopje ‘inter-
mezzo mindfulness’.
 Ga ergens zitten of liggen en neem in elk geval tien minuten 
de tijd. Stel op een wekker of je telefoon eventueel een eindsig-
naal in. Het is prettig als je niet gestoord wordt. Als je merkt dat 
je erg slaperig bent of wordt, is het handig om rechtop te gaan 
zitten. Probeer steeds zo goed mogelijk je aandacht te richten 
op één plek in je lichaam. Als je merkt dat je aandacht is afge-
dwaald, merk dan even op waar die aandacht is. Misschien 
heb je allerlei gedachten, voel je bepaalde emoties (zoals ver-
veling of juist een prettig gevoel), hoor je iets of zit je aandacht 
bij andere plekken in je lichaam. Merk dat op en breng je aan-
dacht weer naar de plek in je lichaam waar je was. Je oefent 
hiermee het richten van je aandacht en het erkennen en toela-
ten van wat er is.
 Begin met het richten van je aandacht op je tenen en voe-
ten. Voel wat je fysiek waarneemt: bijvoorbeeld warmte of 
kou, tintelingen, gespannen spieren of helemaal niks. Het gaat 
er niet om wát je voelt, het gaat er alleen om dat je probeert zo 
goed mogelijk je aandacht te richten op die fysieke ervaringen. 
En als je afdwaalt: merk het op en ga weer verder. Ga van je 
voeten met je aandacht omhoog, je hele lichaam langs – benen, 
bekken, rug en buik, borstkas, armen, schouders, nek en hoofd.
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In je kracht staan: wat zijn jouw sterke kanten?

Een vriend heeft je gevraagd om zijn sollicitatiebrief na te kijken. Jij 
bent namelijk nauwkeurig en kritisch: bij uitstek iemand die kan be-
oordelen of de brief goed in elkaar zit en een goede hulp bij het puntjes 
op de i zetten. Je vond de brief origineel en getuigen van creativiteit, 
maar ook wat rommelig, dus je hebt de nodige suggesties. Je vriend en 
jij hebben een afspraak gemaakt om de brief te bespreken. Nu zit je al 
een tijdje op hem te wachten. Hij is wel vaker te laat, alleen deze keer 
heeft hij ook helemaal niks van zich laten horen. Je bent ietwat geïr-
riteerd: jij stelt prijs op nauwkeurigheid en die vriend is ook altijd 
laks!

Tegenwoordig moet iedereen maar ‘in zijn kracht staan’. Hoewel dat 
veel mensen onzinnig in de oren klinkt, is het wel wetenschappelijk te 
onderbouwen. Meer aandacht voor ‘je kracht’ is ontstaan als tegen-
wicht voor de enorme hoeveelheid kennis over wat er mis kan zijn met 
mensen. Toen de positieve psychologie werd ontwikkeld, werd direct 
besloten dat er een overzicht van de positieve karakter eigenschappen 
van mensen moest komen. Dit noemen we in het Neder lands je ‘sterke 
kanten’.9 Met behulp van uitgebreid onderzoek zijn 24 sterke kanten 
geselecteerd die universeel gezien worden als positieve karaktereigen-
schappen.10 Deze 24 eigenschappen werden ingedeeld in zes cate gorieën 
van ‘waarden’ of deugden. Eigenlijk heeft iedereen die eigenschappen, 
maar iedereen heeft zijn persoonlijke top van meest kenmerkende ster-
ke kanten.
 Sterke kanten karakteriseren je in hoe je denkt, hoe je voelt en hoe 
je je gedraagt. Het voorbeeld hierboven laat dat duidelijk zien: kri-
tisch kijken is een goede eigenschap die je kan helpen om een brief 
te verbeteren. Het beïnvloedt ook hoe je denkt over anderen. Dat de 
vriend van de brief te laat komt ervaar jij als laksheid omdat je zelf 
precies en stipt bent. De 24 geselecteerde karaktereigenschappen 
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zijn positief maar ze pakken niet altijd even goed uit. In het voor-
beeld is de vriend een beetje doorgeslagen in zijn creativiteit, waar-
door de brief wat rommelig is geworden. In de basis is creativiteit 
echter een waardevolle eigenschap: het duidt op een bepaalde ruim-
denkendheid en het vermogen om open te staan voor nieuwe, onver-
wachte zaken.
 Uit onderzoek blijkt dat als je je sterke kanten goed kent en veel 
gebruikt, je gelukkiger bent en beter functioneert. Mensen die hun 
positieve eigenschappen in hun baan kunnen gebruiken, werken met 
meer plezier. Relaties waarin beide partners hun sterke kanten inzet-
ten, doen het beter dan relaties waarin dat niet zo is. Die positieve 
eigenschappen helpen je ook om beter om te gaan met stress en uit-
dagingen. Eén van mijn kenmerkende sterke kanten is vergevingsge-
zindheid. Dat helpt me in lastige situaties. Als ik eigenlijk boos op 
mezelf ben (bijvoorbeeld omdat ik iets niet goed heb gedaan of iets 
ben vergeten) dan kan ik mezelf snel vergeven. Vervolgens kan ik ook 
veel sneller mijn fout herstellen en excuses maken.
 Je herkent jouw kenmerkende sterke kanten aan een aantal aspec-
ten. Allereerst voelen ze aan als een natuurlijk onderdeel van je ka-
rakter. Je hoeft niet je best te doen om bijvoorbeeld creatief te zijn, 
en iets creatief aanpakken is de voor jou logische manier om iets te 
doen. Een ander aspect van sterke kanten is dat ze je energie geven 
als je ze gebruikt. En als anderen jouw sterke kanten niet gebruiken, 
dan valt je dat snel op. Zo valt het in het voorbeeld direct op als die 
vriend rommelig is en niet ‘zoals het hoort’ kritisch en zorgvuldig. 
Tot slot is een sterke kant vaak iets wat anderen duidelijk in ons 
zien. Je kunt familie, vrienden en collega’s dus eens vragen om te 
omcirkelen welke van de 24 sterke kanten (zie tabel) ze bij jou her-
kennen.
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Wijsheid Moed Medemense- Rechtvaar- Gematigd- Spirituali-
  lijkheid digheid heid teit en zin-
     geving

Creativiteit Moed Liefde Teamwerk Vergevings- Waarderen
    gezindheid van schoon-
     heid en uit-
     blinken
Nieuws- Doorzet- Vriendelijk- Rechtvaar- Bescheiden- Dankbaar-
gierigheid tingsver- heid digheid heid heid
 mogen
Kritisch Oprecht- Sociale Leiderschap Voorzichtig- Hoopvolheid
denken heid intelli-  heid
  gentie
Leergierig- Enthou-     Zelfregulatie Humor
heid siasme
Levens-         Spiritualiteit
wijsheid

De 24 sterke kanten, verdeeld in 6 categorieën van waarden.

Zelf doen: sterke kanten

Wil je meer leren over je sterke kanten? Dé test waarmee je 
jouw sterke kanten kunt onderzoeken is gratis beschikbaar in 
het Nederlands en te vinden via www.sterkekanten.nl/test. De 
testuitslag is een lijst van de 24 sterke kanten, gerangschikt van 
meest bij jou passend tot minst bij jou passend. Natuurlijk is 
het maar een test: het is niet dé waarheid.
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De combinatie: mindfulness en sterke kanten

Om de een of andere reden worden positieve psychologie en mindfulness 
vaak met elkaar in verband gebracht. Eigenlijk vreemd, omdat mindful-
ness zich zo duidelijk richt op negatieve zaken, zoals rugpijn of gepieker. 
De overeenkomst is dat je bij allebei niet zo sterk bezig bent met het ver-
anderen van de negatieve ervaring. Bij positieve psychologie ben je vooral 
bezig met het versterken van de positieve ervaring. Bij mindfulness ben 
je vooral bezig met het ‘oké zijn’ met de negatieve ervaring: je er niet te 
veel door op laten vreten (denk aan de metafoor van de pijlen).
 De afgelopen jaren zijn positieve psychologie en mindfulness ook écht 
samengevoegd tot één aanpak: mindfulness en sterke kanten. Deze derde 
benadering combineert dus hoofdstuk 2 en 3 van dit boek en richt zich op 
wat goed is in plaats van wat er mis is. Door mindfulness en sterke kanten 
samen te voegen, oefen je twee zaken. Ten eerste helpt mindfulness je 
om je bewust te zijn van je sterke kanten. Ten tweede helpen je sterke 
kanten ook om je mindfulness vol te houden en bewuster te leven.

Mindful je sterke kanten gebruiken
Weet jij wat jouw sterke kanten zijn? En lukt het je die sterke kanten 
goed te gebruiken? Weten wat je sterke kanten zijn is één ding, ze altijd 
goed gebruiken is een tweede. Ik ben bijvoorbeeld een kritische denker, 
maar ik schiet soms door in inflexibiliteit. Mijn vrouw is juist creatief 
maar schiet soms door in impulsiviteit. We hebben het niet altijd door 
als we doorschieten in onze positieve eigenschappen. Ons kritisch den-
ken wordt doorgeslagen perfectionisme. Ons doorzettingsvermogen 
maakt dat we onze grenzen niet bewaken. Ons gevoel van rechtvaar-
digheid maakt dat we constant boos zijn om onrechtvaardige zaken die 
we om ons heen zien. Zo kunnen alle positieve eigenschappen door-
schieten in een storende variant zonder dat we er erg in hebben.
 Sommige sterke kanten gebruiken we juist te weinig. Onze goede ei-
genschappen beschrijven ook een stukje van ons karakter, dat maakt het 

Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes 1-32.indd   19 24-01-18   13:50



20

lastig om ze op te merken en ons er bewust van te zijn. Ook kan het zijn 
dat we hebben geleerd om bijvoorbeeld onze humor of enthousiasme in 
te houden, omdat we niemand willen storen. Mindfulness kan helpen 
om bewuster je goede eigenschappen in te zetten en de balans te bewaren.

Met je sterke kanten je mindfulness versterken
Door je sterke kanten in te zetten, kun je je bewuste aandacht ontwik-
kelen. Dat is handig, want we leven vaak op de automatische piloot. 
We rijden naar ons werk zonder er echt erg in te hebben. Terwijl we 
met een collega praten, denken we na over wat we vanavond gaan 
eten. Terwijl we met onze kinderen spelen, kijken we met een schuin 
oog tv. Ook deelnemers van mindfulnesstrainingen hebben er vaak 
moeite mee om elke dag te mediteren. Ze zijn afgeleid of vinden het 
onprettig en stoppen dan.
 Jouw kenmerkende sterke kanten kunnen je helpen om bewuster te 
leven. Doorzettingsvermogen helpt je om steeds weer je aandacht erbij 
te halen. Als je kritisch bent, kun je juist snel opmerken als je af-
dwaalt. Ik merk dat mijn vergevingsgezindheid mij helpt om er niet te 
zwaar aan te tillen als ik er even niet bij was met mijn aandacht. Daar-
door kan ik gewoon weer mijn aandacht gaan richten in plaats van 
boos op mezelf te worden.

Zelf doen: gebruik mindfulness om je bewust te zijn van je 
sterke kanten

De volgende oefening kun je gebruiken om je bewuster te wor-
den van je sterke kanten. Je vindt de meditatie ook via www.
sterkekanten.nl/mindfulness. Je kunt de oefening alleen doen, 
maar samen met iemand anders praten over ‘jij op je best’ is 
een krachtige manier om je bewuster te worden van jouw ster-
ke kanten.
 Zorg voor een rustige plek waar je de komende tien minuten 
niet wordt gestoord. Je hoeft niet ontspannen te zijn voor deze 
oefening en er hoeft ook niet iets te ‘lukken’. Het is een onder-
zoek naar jouw sterke kanten, probeer met een nieuwsgierige 
blik te kijken naar wat er opkomt.
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‘Jij op je best’-meditatie
Richt allereerst je aandacht op een moment waarop jij op je 
best was. Dat kan lang geleden of recent zijn, en het kan kort 
of langer hebben geduurd. Een tijd waarin je je goed voelde, 
waarop je lekker bezig was en je je echt betrokken voelde bij 
wat je deed. Misschien was je succesvol in je werk of in rela-
ties. Of was je gelukkig en speelde jij zelf een rol in dat geluk. 
Waarschijnlijk was het een moment waarop je je authentiek 
voelde, echt jezelf.
 Haal dit moment of deze tijd op in je verbeelding. Misschien 
kun je het zelfs als een filmpje in je hoofd afspelen. Beleef het 
verhaal opnieuw en ga na hoe het toen was. Waar was je, met 
wie? Wat deed je? Hoe voelde je je toen? Neem de tijd om dit 
moment echt levendig voor de geest te halen.
 Waarschijnlijk ben je in dit verhaal erg betrokken, verbon-
den met wat je op dat moment aan het doen was. Waarschijn-
lijk droeg jij bij aan het goede van het moment. Waarschijnlijk 
gebruikte je je sterke kanten en was je authentiek. Herken je 
dat?
 Terwijl je deze positieve ervaring weer meemaakt: geniet 
ervan. Waardeer dit mooie moment, haal het gevoel op.
 Na het herbeleven van het moment waarop jij op je best 
was, kun je erop terugkijken. Kijk of je je sterke kanten kunt 
opmerken in dit verhaal (je kunt de tabel met sterke kanten er-
bij houden). Het kan goed zijn dat je veel sterke kanten in je 
verhaal ziet, maar sommige daarvan zul je herkennen als echt 
kenmerkend voor jou. Andere sterke kanten zijn minder ken-
merkend voor jou. Beide groepen zijn belangrijk.
 Momenten waarop we het goed hebben, gelukkig zijn, op 
ons best zijn, zijn momenten waarop veel van onze sterke kan-
ten naar voren komen. Terwijl je hierop terugkijkt, kun je wel-
licht ook kijken naar hoe je deze sterke kanten vaker, sterker of 
effectiever kunt gebruiken.
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Gelukkig zijn kun je leren?

Van de planken met zelfhulpboeken vliegt het woord ‘geluk’ je in gro-
te letters tegemoet. Blijkbaar streven veel mensen ernaar om gelukkig 
te zijn. Een wetenschapper noemde geluk ooit ‘de ultieme valuta’:11 
volgens hem doe je alles wat je doet omdat je er uiteindelijk gelukkiger 
van hoopt te worden. ’s Avonds studeren voor een opleiding, overwer-
ken op je werk, je huis opknappen en ruzies uitpraten: vaak doen we 
dat omdat we hopen dat een nieuwe carrière, promotie, een mooier 
huis en een goede relatie ons geluk brengen.
 Kun je gelukkig zijn ook leren? Daarover verschillen de meningen. 
Enerzijds krijgt de soms obsessieve zoektocht naar geluk en mooie 
momenten de schuld van ontevredenheid. Op social media zien we de 
mooiste momenten van onze vrienden en we vergelijken onszelf daar-
mee. We hebben hoge verwachtingen van dat concert, want we heb-
ben online gelezen dat het geweldig wordt. Soms zorgen al die verge-
lijkingen en verwachtingen ervoor dat we niet meer genieten van wat 
we meemaken. Het najagen van geluk is er dan de oorzaak van dat we 
niet meer gelukkig zijn.
 Anderzijds blijkt dat veel mensen die geluksoefeningen en -technie-
ken toepassen, aangeven gelukkiger te zijn. Mensen hebben dus wel 
degelijk invloed op hun geluksgevoel.
 Dat klinkt tegenstrijdig. Hoe zit het nu precies? De kunst is om wél 
tijd en moeite te stoppen in de activiteiten die jou gelukkig maken, 
maar níét te sterk te verwachten dat je daardoor direct gelukkig wordt. 
Als je weet dat je geniet van met vrienden afspreken: maak daar tijd 
voor. Maar verwacht niet dat elke keer dat je afspreekt met je beste 
vriend of vriendin je zielsgelukkig terugkomt. Dan raak je al snel te-
leurgesteld. Hetzelfde geldt voor die geluksoefeningen: als je ze doet, 
kun je daar zeker gelukkiger van worden. Maar als je ze doet met de 
verwachting (of zelfs de eis) dat je je daardoor goed gaat voelen, dan 
is dat een recept voor teleurstelling. Methodes die je beloven dat je in 
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tien stappen of acht weken gelukkig bent, kun je daarom beter met een 
korreltje zout nemen.
 Geluk is dus een beetje te beïnvloeden. Maar wat is geluk nou pre-
cies? Alle wetenschappelijke definities en filosofische discussies komen 
uiteindelijk neer op twee belangrijke kenmerken. Geluk is enerzijds 
het ervaren van positieve emoties: plezier, genieten, vrolijkheid. An-
derzijds is geluk het ervaren van zinvolheid of betekenis, het gevoel 
dat wat je doet van waarde is. Als je wilt werken aan je eigen geluk, 
kun je allereerst kijken of je tevreden bent met de mate van plezier en 
de mate van betekenisvolheid die je in je leven ervaart. Wellicht wil je 
een van de twee meer aandacht geven, of beide.
 Wat maakt gelukkig? Geluk wordt door van alles beïnvloed. Voor 
veel mensen zijn relaties en contact met anderen het belangrijkste in-
grediënt om je gelukkig te voelen. We zijn sociale wezens en bloeien 
op in contact met anderen. Het helpen van anderen zorgt nog eens 
voor extra geluksgevoel. Geld maakt niet zozeer gelukkig, maar te 
weinig geld maakt wel óngelukkig. Mensen worden vooral gelukkig 
van activiteiten en ervaringen, meer dan van spullen. Voor materiële 
bezittingen geldt vaak dat je er snel aan went. Die nieuwe auto of tele-
foon is mooi, maar na enkele weken zijn we vaak al gewend aan dat 
plezier. Die gewenning maakt dat we niet echt langdurig gelukkig 
worden van meer bezit. Uitzondering: spullen waarvan je echt blijft 
genieten. Ik houd bijvoorbeeld van muziek maken en daarom is de 
mooie gitaar die ik ooit kocht een blijvend geluksbezit.
 Om je geluk te vergroten is het sowieso een aanrader om te oefenen 
met genieten en dankbaarheid. Dit kun je bijvoorbeeld trainen met de 
volgende oefening.

Zelf doen: positief dagboek

Ga ‘op jacht’ naar mooie momenten om er meer van te kunnen 
genieten. Neem een mooi notitieboekje en schrijf aan het ein-
de van elke dag drie positieve gebeurtenissen van die dag op. 
Elke gebeurtenis die je even een glimlach bezorgde, een ge-
luksgevoel of een andere positieve emotie is goed. Je mag ook 
elke dag hetzelfde opschrijven als er dingen zijn waar je dage-  
 

Mindfulness, in je kracht staan en andere hypes 1-32.indd   23 24-01-18   13:50



24

 
lijks van geniet. Het gaat er niet om hoe ‘goed’ of groot de 
gebeurte nissen zijn, maar dat je oefent met je bewust zijn van 
die positieve gebeurtenissen.
 Schrijf bij elke gebeurtenis ook op wat jij hebt gedaan om 
die positieve gebeurtenis te ervaren. Op z’n minst stond je er-
voor open, maar misschien ben je ook actief naar buiten ge-
gaan om van het mooie weer te genieten of heb je lekker ge-
kookt voor het gezellige avondje met vrienden. Ook hier geldt: 
het gaat er niet om of je het ‘goed’ hebt gedaan. Het is een 
oefening om in te zien dat je altijd een bijdrage levert aan  zulke 
positieve momenten, hoe klein die ook is.
 Zie deze oefening dus ook echt als een oefening: het hoeft 
niet te lukken. Vergelijk het met hardlopen: zonder training 
kun je niet in één keer een lange afstand gaan rennen. En ook 
al ben je getraind, dan nog heb je soms een slechte dag. Wat je 
wél weet, is dat je beter wordt als je regelmatig traint. Dat blijkt 
met een positieve blik ook zo te zijn: oefening baart echt kunst! 
Dus doe deze oefening minimaal twee weken dagelijks zonder 
te verwachten dat er opeens iets ‘lukt’. Je hoeft niet opeens 
gelukkig of dankbaar te worden, het is voldoende om elke dag 
gewoon de oefening te doen. Kijk na twee weken wat het je 
heeft gebracht.
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Veerkracht: nooit meer last van tegenslag?

Soms lijkt het alsof we alleen maar bezig zijn met problemen oplossen. 
Als er eentje is opgelost, zijn er alweer tien nieuwe. Maar hoe zorg je 
nou dat je beter omgaat met tegenslagen, zonder dat je steeds maar 
brandjes moet blijven blussen? Het blijkt dat ieder mens al positieve 
eigenschappen in huis heeft om beter om te gaan met uitdagingen, 
stress en tegenslag. Door deze eigenschappen verder te ontwikkelen 
bouw je duurzaam aan je vermogen om al die uitdagingen veerkrach-
tig het hoofd te bieden. Maar betekent dat dan dat je nooit meer last 
van tegenslagen hebt? Natuurlijk niet. Helaas is tegenslag onvermijde-
lijk. Het is ook niet zo dat iemand met grote veerkracht fluitend bij 
haar baas wegloopt nadat ze is ontslagen. Het betekent wél dat je er 
het beste van kunt maken. Je blijft niet te lang bij de pakken neerzitten 
en je kijkt wat jij kunt doen om de situatie ietsje beter te maken.
 Die positieve eigenschappen noemen we psychologisch kapitaal. 
Het zijn er vier: optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen. Op-
timisme is het besef dat je invloed kunt uitoefenen op wat er gebeurt. 
Daardoor heb je er ook meer vertrouwen in dat je altijd een (zij het 
soms bescheiden) positieve verandering kunt bewerkstelligen. Voor-
beeld: Als het mooi weer is, ga je naar buiten om van de zon te genie-
ten. Je hebt dan bijgedragen aan een leuke dag voor jezelf door te ge-
nieten van het mooie weer.
 Hoop is de vaardigheid om te zien waar je naartoe wilt. Wat wil jij 
bereiken? Daarnaast gaat het om het hebben van ideeën over hoe je 
dat doel kunt bereiken en over hoe je met obstakels kunt omgaan. 
Voorbeeld: Je wilt graag een belangrijke certificering of registratie be-
halen. Vervolgens heb je allerlei ideeën over hoe je dat doel kunt berei-
ken. Je beseft dat je de cursus intensief kunt volgen, een boek kunt 
lezen of een mentor kunt zoeken die je begeleidt. Je verwacht ook een 
obstakel: tijdnood. Dat zou je kunnen oplossen door vakantiedagen 
op te nemen of je ouders te vragen om een dag op de kinderen te  passen.
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 Veerkracht is het vermogen om bij tegenslag weer op te staan of er 
zelfs door te groeien. Je kunt leren van een tegenslag, zodat je er de vol-
gende keer beter mee kunt omgaan of hem zelfs kunt voorkomen. Voor-
beeld: Als je contract is opgezegd dan is dat een flinke tegenslag. Vanzelf-
sprekend ben je daardoor van streek. Door erover te praten met mensen 
in je omgeving, door de tijd te nemen om te bepalen wat je volgende stap 
wordt en door in de periode dat je geen werk hebt wel actief te blijven, 
kun je beter met de tegenslag omgaan. Door je ontslag ga je misschien 
ook nadenken over wat je graag wilt in je werk of begin je een nieuwe 
opleiding of carrière. Zo brengt de tegenslag je misschien ook groei.
 Zelfvertrouwen (in het Engels ‘self-efficacy’) betekent dat je er ver-
trouwen in hebt dat je een specifieke taak goed kunt uitvoeren. Dat 
vertrouwen kun je bijvoorbeeld ontlenen aan het feit dat je ervaring 
hebt met de taak, aan een goede voorbereiding of aan de steun die je 
krijgt van anderen. Voorbeeld: Als jij een presentatie moet geven over 
de jaarplannen, dan heb je daar meer vertrouwen in als je dat elk jaar 
doet. Als je het voor het eerst doet, kun je er vertrouwen in krijgen 
door je goed voor te bereiden.
 In het vorige hoofdstuk las je al over het positieve dagboek. Dat is 
een goede oefening om je optimisme te versterken! Met de volgende 
oefening kun je je veerkracht versterken.

Zelf doen: vergroot je veerkracht

Je hoeft veerkracht niet uit het niets te halen, ieder mens heeft 
wel momenten gehad waarop hij of zij (een beetje) veerkracht 
heeft laten zien. Helaas herinneren we ons die momenten niet 
altijd. Zoek iemand op om mee te praten over jouw veerkracht 
en over die van hem/haar.
 Begin met de volgende vraag: Kun je me een verhaal vertel-
len over een moment waarop jij succesvol veerkrachtig omging 
met tegenslag? Probeer echt te kijken naar het succesverhaal. 
Als je te veel bezig bent met wat er misging, kan je gespreks-
partner je helpen om weer te focussen door verder te vragen. 
Hoe heb je toen veerkracht getoond? Wat hielp je daarbij? Wat 
deed je precies?
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 Als je een beeld hebt van jouw veerkracht toen, kun je ver-
volgens bedenken of er op dit moment iets is waar je tegen 
aanloopt. Kijk dan weer terug naar het verhaal dat je zojuist 
vertelde. Wat deed je toen wat je nu ook kunt gebruiken? Wat 
zou je dan precies doen? Wat helpt jou nu om veerkrachtig om 
te gaan met tegenslag of obstakels?
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Tot slot

Positieve psychologie en mindfulness zijn nieuwe vormen voor iets dat 
we al een eeuwigheid kennen: de zoektocht naar een waardevol en 
plezierig leven waarbij we op een gezonde manier om kunnen gaan 
met de onvermijdelijke tegenslagen. De wetenschap laat zien dat deze 
nieuwe vormen goed kunnen werken. Wat helpt jou om een mooi, 
betekenisvol leven te leiden? Gun jezelf je eigen ontwikkeling en geniet 
van wat er al lukt!
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Noten

1 Mijn blogs vind je via www.msteeneveld.nl/leesvoer.
2 Mindfulness Based Strengths Practice, de integratie van mindfulness 
en sterke kanten, wordt verder besproken in hoofdstuk 4. Ryan Nie-
miec heeft hier een zeer heldere en uitgebreide handleiding over ge-
schreven: Niemiec, R. M. (2014). Mindfulness and character strengths: 
A practical guide to flourishing. Cambridge, ma: Hogrefe.
3 Bij de introductie van de positieve psychologie gaf Martin Seligman, 
grondlegger van de nieuwe stroming, zelf aan dat de balans was kwijt-
geraakt. Dat deed hij als voorzitter van de American Psychological 
Association (en als psycholoog met tientallen jaren ervaring) in zijn 
President’s Address. Seligman, M.E.P. (1999). The President’s Address 
(Annual Report). American Psychologist, 54, 559-562.
4 De Nederlandse socioloog Ruut Veenhoven is wereldberoemd gewor-
den met de World Database of Happiness die hij heeft ontwikkeld. Dit 
onderzoeksproject wordt tegenwoordig beheerd door een afdeling van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, ehero. www.eur.nl/english/ehero/.
5 Uit een meta-analyse uit 2014 over mindfulness bij chronische pijn 
bleek dat Mindfulness Based Stress Reduction (een achtweekse mind-
fulnesstraining voor mensen met pijnklachten) een positief effect heeft 
op pijnmanagement en klinisch relevante resultaten kan hebben voor 
patiënten. Cour, P. la, Petersen, M. (2015). Effects of mindfulness me-
ditation on chronic pain: A randomized controlled trial. Pain Medici-
ne, 16(4), 641-652.
6 Een meta-analyse uit 2011 heeft het effect van mindfulness op psy-
chologische gezondheid onderzocht. De conclusie: mindfulness brengt 
verschillende positieve psychologische effecten, waaronder toename 
van welbevinden en minder psychologische symptomen. Keng, S. L., 
Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psy-
chological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology 
Review, 31, 1041-1056.
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7 Een groep wetenschappers en mindfulnessdeskundigen heeft deze 
 definitie samen opgesteld. Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, 
L., Anderson, N. C., Carmody, J., et al. (2004). Mindfulness: A pro-
posed operational definition. Clinical Psychololgy: Science and Prac-
tice, 11, 230-241.
8 Jon Kabat-Zinn kan gezien worden als dé grondlegger van de mo-
derne mindfulness in de westerse wereld. Hij heeft een groot aantal 
boeken over mindfulness geschreven.
9 In het Engels worden sterke kanten aangeduid met de term ‘Characer 
Strengths’.
10 Het onderzoeksproject is opgezet door het via Institute on Charac-
ter. Op de website van via vind je enorm veel informatie: www.via 
character.org.
11 Tal Ben-Shahar gaf jarenlang een cursus aan Harvard University 
over geluk en positieve psychologie. In zijn boeken beschrijft hij geluk 
als ‘the ultimate currency’.
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Over Boom uitgevers Amsterdam –  
Psychologie & Psychiatrie

Boom uitgevers Amsterdam is een uitgeverij van non-fictie die zich 
richt op verschillende onderwerpen en markten, waaronder psycholo-
gie en psychiatrie. Naast vakliteratuur voor professionals in de geeste-
lijke gezondheidszorg publiceren wij ook boeken over mindfulness en 
laagdrempelige zelfhulp. Zo biedt onze serie ‘Boom Hulpboeken’ u 
zelfhulp voor uiteenlopende problemen, levensvragen, stoornissen en 
ziekten, waarmee u zelfstandig aan de slag kunt gaan, of onder bege-
leiding van een therapeut. 

Lees meer op onze website: www.boompsychologie.nl en schrijf u in 
voor de nieuwsbrief!
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