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Laat er in de zoetheid van vriendschap 
gelach en het delen van genoegens zijn. 
Want in de dauw van de kleine dingen 

zal het hart zijn ochtend vinden en verfrist zijn. 

— Kahlil Gibran, De profeet
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Aanbevelingen voor 

De vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn

Vriendelijkheid is een krachtig medicijn. Door vriendelijkheid 
bewust te gaan trainen zal je leven op solide, meetbare wijze gaan 
verbeteren − een betere gezondheid, meer innerlijke vrede, dage-

lijkse overvloed, enorme vreugde en meer liefde. 
Dit inspirerende boek van dr. Hamilton laat je zien hoe.

— RobeRt Holden, auteuR van life loves you en shift happens!

Een mooie, hart-openende herinnering aan het belang 
van vriendelijkheid op ieder niveau.

— bRonnie WaRe, auteuR van Het boek 
the top five reGrets of the DyinG

Ik heb altijd al het gevoel gehad dat vriendelijkheid 
zichtbaar gemaakte liefde was. Dit bemoedigende boek van 
David Hamilton wijst ons erop dat het ook de veroudering 

vertraagt, de gezondheid van het hart verbetert en ook 
nog eens een beetje besmettelijk is!

— MicHael neill, bestselleRauteuR van de boeken 
the insiDe-out revolution en the space Within
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Ik hou van David Hamilton. En iedereen (zelfs als het Darth Vader 
zelf was) die over vriendelijkheid schrijft krijgt mijn goedkeuring, 

mijn complimenten en mijn eerstgeboren kind. 
Ik maak natuurlijk een grapje over het eerstgeboren kind, maar 
ik wil iedereen aanmoedigen die eventueel naar me wil luisteren 

(jullie alle drie) om dit boek te gaan halen! 
En wees aardig. Altijd. En voor eeuwig. 

— PaM GRout, #1 neW yorK times-bestselleRauteuR van 18 boeken, 
inclusief e-squareD, e-cubeD en thanK & GroW rich

Dit boek is een daad van vriendelijkheid. Het staat vol met 
praktische, inspirerende en wetenschappelijk bewezen 

technieken om meer vriendelijkheid in onze levens 
te brengen, en het zorgt ervoor dat je aardig wilt zijn!

— cHaRlie MoRley, auteuR van Het boek Dreams of aWaKeninG

Dit is het boek voor jou als je ooit een wat eenvoudiger leven 
hebt gewenst. David weet als geen ander van iets complex 

iets eenvoudigs en iets heel voor de hand liggends te maken. 
Ik had tijdens het lezen van dit boek heel veel aha-ervaringen 

en ik ben ervan overtuigd dat jij die ook zult hebben. 
Wees aardig voor jezelf en open deze bladzijden terwijl 

je tegelijkertijd je geest openzet. Laat David zachtjes 
je hart openen naar een wereld vol mogelijkheden 

en het leven dat je werkelijk verdient.

— ali caMPbell, auteuR van 
Just Get on With it! en more than Just sex
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Als je denkt dat dit een eigenaardig boek over 
vriendelijkheid is, dan heb je het mis. 

David Hamilton zou geen boek schrijven met suikerzoete 
verhaaltjes, ook al is hij de placebo expert! 

Niemand op deze planeet heeft de verbinding tussen 
de geest en het lichaam op zo’n manier onderzocht 

als David dat heeft gedaan. Hij leeft het en hij belichaamt het! 
Zijn laatste boek I Heart Me nam ons mee op een 

reis van ‘zelfliefde’; dit boek gaat over ‘sociale-liefde’ 
en de briljante bijwerkingen die vriendelijkheid heeft 

op ons eigen welzijn. David laat zien dat vriendelijkheid 
verre van eigenaardig is − het is machtig en krachtig. 

Het zal je leven en je wereld verbeteren.

— becky WalsH, auteuR, oMRoePsteR en tv-PResentatRice

Vriendelijkheid is een elektrische vonk van leven 
die door alle koninkrijken stroomt en een wederzijdse 
actie heeft wanneer het getoond wordt aan anderen. 

David heeft een opmerkelijk vermogen om vanuit 
het hart te schrijven, vanuit zijn eigen ervaringen, 
wat dit boek, in combinatie met wetenschappelijk 

bewijs, werkelijk uniek maakt. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat er 

fysieke veranderingen in de hersenen optreden 
wanneer men vriendelijk is. 

David legt uit hoe deze vriendelijkheid gebruikt 
kan worden om stress, angst en depressie te overwinnen 

en hoe we met vriendelijkheid het hart 
kunnen versterken. 

Naar mijn mening is dit boek fascinerend en 
verhelderend voor de lezer van alle leeftijden. 
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Ik persoonlijk vond het 
een rijkdom aan inzichten en praktische toepassingen.

— Joe Hayes, b.MPH., b.es.astRol., b.es.PsycH, 
vooRzitteR van tHe claReGate tRust

Dit boek heeft een krachtig effect op mijn lichaam, 
geest en hart gehad. Terwijl ik het las voelde ik 
dat iedere cel in mijn lichaam zich oplichtte met 

warmte, vreugde, plezier en geluk. Dit heerlijke boek 
zal miljoenen levens gaan transformeren.

— Gosia GoRna, auteuR van the expansion Game

Dr. David Hamilton bezit het zeldzame talent om van 
complexe wetenschap voor iedereen begrijpelijke kost te maken. 

Gebruik makend van toonaangevend wetenschappelijk 
onderzoek, dat hij tot leven weet te brengen met 

persoonlijke verhalen, leert hij ons hoe vriendelijkheid, 
gegeven of ontvangen, een direct meetbaar effect 

op ons heeft en dat vriendelijkheid de capaciteit heeft 
om onze gezondheid, ons geluk, onze relaties en zelfs 

ons verouderingsproces te beïnvloeden. 
In de context van de huidige wereldwijde cultuur is 
dit boek broodnodig, briljant, uniek en potentieel 

levensveranderend. Iedereen kan een goudklompje 
uit dit boek halen door vriendelijkheid te 

gebruiken als een alchemist.

— dR ann HutcHison, bvMs MRcvs
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Dit is een zeldzaam boek. Ik heb 20 jaar lang geprobeerd 
het ‘individu’ te verbinden met het ‘bedrijf’. 

Ik heb iedere talentmanagement techniek die er bestaat 
geprobeerd. In De vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn heb ik 

de antwoorden gevonden. Wanneer vriendelijkheid en 
compassie je drijfveer zijn, zul je een rimpeleffect creëren 

dat evenredig zowel het individu als het bedrijf ten goede komt. 
Dit is een boek dat je kunt gebruiken om, zoals David het noemt,
‘de geest van vriendelijkheid’ te omarmen, een wetenschappelijk 

bewezen fenomeen dat een echt verschil kan maken 
voor je gezondheid en geluk en voor degenen die in aanraking 
komen met deze vriendelijkheid. Het is echt een inspirerend en 

opbeurend boek. Ik raad het iedereen ten zeerste aan.

— Glen Hall, ceo van GosfoRtH 22 en 
auteuR van the last DruiD

David Hamilton is niet alleen een man met een visie voor 
de gehele mensheid, maar heeft ook de unieke 

wetenschappelijke achtergrond om zijn boodschap met grote 
geloofwaardigheid en helderheid over te brengen. 

Wanneer dit wordt gecombineerd met de uiting van zijn diepe 
gevoel van nederigheid en menselijkheid, zoals in dit boek, 

dan hebben we het geschenk van verdere verlichting dat
ons zal helpen voorwaarts te gaan met een vernieuwd 
gevoel van moed, zorgzaamheid, toewijding en hoop.

— dReW PRyde, vooRzitteR van 
tHe scottisH institute of business leadeRs (sibl cic)
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aan alle mensen die hun verhalen over vriendelijkheid deelden, zowel 
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verhalen waar simpelweg geen ruimte meer voor te vinden was in dit 
boek.
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Introductie

Mijn vierde boek, Why Kindness is Good for You, is gepubliceerd 
in februari 2010. Ongeveer een jaar later, schreef ik een blog voor mijn 
website die was gebaseerd op een deel van de inhoud van dat boek, 
genaamd De vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn.

Zoals met alle blogs die ik schrijf, heb ik hem gepost en er daarna 
niet meer naar gekeken. Maar een paar jaar later begon ik mijn web-
statistieken eens te bekijken − hoeveel mensen bezoeken mijn site 
iedere maand, welke pagina’s worden er bekeken etc. − en ik merkte 
dat wanneer ik een blog postte het aantal keren dat de website werd 
bekeken die dag een piek zou bereiken om vervolgens geleidelijk aan 
af te nemen in de dagen die daarop volgden. 

Maar dat gebeurde niet met de blog van De vijf bijwerkingen van 
vriendelijk zijn. Deze blog werd nog steeds heel veel bezocht. Boven-
dien had hij in veel van de maanden sinds ik hem had gepost meer 
bezoekers gehad dan toen ik hem voor het eerst had gepost. Gemid-
deld werd deze blog zo’n 1000 keer per maand bezocht en in de laatste 
vijf jaar was het de meest bezochte blog op mijn website geworden. 

De blog werd bezocht in meer dan 150 landen en mensen waren 
zelfs begonnen met het maken van kleine infographics met de bijwer-
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kingen erop en hadden deze online gepost. Dus ik besloot er een boek 
van te maken. Er was veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan 
op het gebied van vriendelijkheid sinds ik Why Kindness is Good for 
You had geschreven, dus er was een schat aan nieuwe informatie om 
uit te putten. Ik nam ongeveer 10% van de inhoud van het boek Why 
Kindness is Good for You over, herschreef het, herstructureerde het, 
kortte het in en voegde er 90% nieuwe inhoud aan toe. 

Dit is het resultaat.

In dit boek leer je hoe vriendelijkheid de hersenen verandert en hoe 
het je slagaders verwijdt en je bloeddruk verlaagt. Je zult leren dat 
het een middel tegen depressie is en dat het de zeven grote proces-
sen van veroudering en zelfs veroudering op cellulair niveau vertraagt. 
En je gaat leren dat we allemaal gemaakt zijn om vriendelijk te zijn. 
Ondanks wat je misschien is verteld, zijn wij niet inherent egoïstisch. 
De waarheid is, dat we inherent vriendelijk zijn.

Iemand vroeg me: “Waarom bijwerkingen? Waarom niet gewoon de 
vijf voordelen van vriendelijk zijn?” 

Het antwoord daarop is dat ik het gevoel heb dat het woord ‘bijwer-
kingen’ een term is die sneller de aandacht van mensen trekt. Ook 
denken we vaak aan bijwerkingen in de context van de negatieve kant 
van de effecten van medicijnen. Als voormalig wetenschapper uit de 
farmaceutische industrie voelt het goed om de term bijwerkingen te 
‘rebranden’.

Een bijwerking treedt op naast dat wat is bedoeld. Wanneer we als 
doel hebben aardig te zijn, verwachten we verder waarschijnlijk niet 
dat er iets gaat gebeuren, maar er gebeuren juist veel dingen.

Dus wat zijn de vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn? Nu wil ik niet 
hier al teveel prijsgeven en je het plezier van verder lezen ontnemen, 
maar in een notendop maakt vriendelijkheid je gelukkiger, is het goed 
voor je hart, wordt het verouderingsproces erdoor vertraagd, verbetert 
het onze relaties met anderen en is het besmettelijk. Dat zijn de vijf 
dingen die zij aan zij gaan met vriendelijkheid.
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Er is aan ieder van deze bijwerkingen een hoofdstuk gewijd, waarin 
je leert hoe en waarom het gebeurt, de wetenschap die het bewijst, hoe 
het zich afspeelt in onze levens en hoe het kinderen, volwassenen en 
ouderen beïnvloedt.

Er zijn ook enkele verhalen van daden van vriendelijkheid, gedaan 
door gewone mensen en 50 suggesties voor vriendelijke daden die je 
zelf kunt doen.

Evenals meerdere parels van wijsheid en advies om je leven te ver-
beteren, is er zelfs wat relatieadvies te vinden dat voortkomt uit een 
onderzoek waarbij wetenschappers mensen slechts 15 minuten obser-
veerden terwijl ze interactie met elkaar hadden, en die daarna met een 
nauwkeurigheidspercentage van 90% konden voorspellen of een rela-
tie de tand des tijds kon doorstaan of niet. 

Er zijn bepaalde dingen die je kunt doen waarmee je ongeveer kunt 
garanderen dat de relatie stand houdt. En natuurlijk gaat het om vrien-
delijk zijn!

Maar voordat we in de materie van de vijf bijwerkingen van vriende-
lijk zijn duiken, zijn er een paar vragen die vaak opkomen wanneer ik 
over de voordelen van vriendelijk zijn praat. Ze zijn allemaal in de trant 
van: “Waarom zouden we willen profiteren van een vriendelijke daad? 
Maakt dat het niet eerder egoïstisch dan vriendelijk?”

Dat is een belangrijke kwestie, gezien het feit dat dit boek juist gaat 
over de voordelen die er voor jezelf inzitten door vriendelijk te zijn. Is 
vriendelijkheid egoïstisch wanneer je weet dat je ervan zult profiteren?

Ik heb ontdekt dat hier geen duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ antwoord op te 
geven is. Het hangt er echt vanaf! Wat ben je aan het doen? 

Ben je a) aan het proberen te profiteren van het aardig zijn voor ande-
ren of b) je ervan bewust dat je profiteert van vriendelijkheid, maar je 
bent hoe dan ook vriendelijk omdat dat het juiste is om te doen?

De meeste mensen vinden dat a) egoïstisch is. Misschien wel! Maar 
ik denk niet dat we de dingen zo zwart-wit moeten beoordelen. Ik denk 
dat we er goed aan zouden doen niet zoveel te oordelen.

Introductie
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Laten we eerst eens naar enkele scenario’s kijken voordat we con-
clusies gaan trekken. Vriendelijk zijn voor mensen helpt bij het verlich-
ten van depressies, dus wat als jij aan een depressie lijdt en je besluit 
je aan te melden als vrijwilliger bij een goed doel, wetende dat jij je 
hierdoor beter zult gaan voelen? Betekent dat dat je egoïstisch bent of 
betekent het dat je zelf om hulp vraagt?

En wat als je ervoor kiest om naar iemand te luisteren omdat je weet 
dat empathie beter is voor je hart dan iemand te veroordelen? Is dat 
dan een egoïstische keuze?

Of, je weerhoudt jezelf ervan iemand te helpen omdat je weet dat 
het goed voelt en omdat connecties het hart verwarmen en je vindt dat 
dit de zuiverheid van je motieven aantast? 

Niet zo gemakkelijk, wel?

Dankbaarheid maakt ons ook gelukkiger. Is het dan egoïstisch om 
je zegeningen te tellen of om ‘dank je’ te zeggen, wetende dat je je hier-
door beter zult voelen?

Dit onderwerp kan vrij complex worden, maar we kunnen het ook 
verbazingwekkend eenvoudig maken door gewoon toch vriendelijk te 
zijn en anderen op hun eigen manier ermee om te laten gaan. Dat is 
mijn filosofie geworden. Ik denk dat we teveel kunnen gaan verzanden 
in de vraag of we egoïstisch bezig zijn of niet, en dat we de tijd die we 
daarmee verspillen beter kunnen gebruiken om anderen te helpen.

Mijn motief voor het schrijven van dit boek is om een dialoog te cre-
eren over vriendelijk zijn, om er op manieren over na te gaan denken 
die we nog niet eerder hebben overwogen. Praten over vriendelijkheid 
motiveert ons om vriendelijk te zijn. Maar soms is het gewoon het 
beste er helemaal niet over te praten, maar er gewoon op uit te gaan 
en aardig te zijn!

Ik kan me nog goed herinneren dat toen mijn hond Oscar nog 
leefde ik me er absoluut van bewust was dat wanneer ik met mijn hond 
speelde, ik verhoogde niveaus van het hormoon oxytocine kreeg en 
dat dat erg goed voor mijn hart was. Speelde ik met hem omdat ik dat 
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wist? Had ik dat in gedachte wanneer hij me zijn bal bracht en zijn neus 
tegen me aandrukte alsof hij vroeg: “Kom je met me spelen, papa?” 
Wat denk jij? 

Op het moment dat je vriendelijk bent, neemt ‘iets’ het over. We zijn 
vriendelijk omdat er iets binnenin ons weet dat dat het juiste is om 
te doen. Alle gedachten aan voordeel voor onszelf of andere redenen 
verdwijnen en worden vervangen door een gevoel van connectie, een 
gevoel van compassie, een verlangen om verlichting, opluchting of 
een glimlach op iemands gezicht te zien verschijnen (of de staart van 
een hond die begint te kwispelen) en een wens om te weten dat het 
goed komt met de persoon die we helpen.

Vriendelijkheid is veel groter dan alle woorden en vragen die we 
eromheen kunnen zetten. Het is veel groter dan onze filosofieën, veel 
groter dan onze debatten over de vraag of we wel echt altruïstisch 
zijn of juist egoïstisch. Vriendelijkheid is niet zwart-wit − het is veel-
kleurig.

Bovendien is vriendelijkheid gewoon wat het is. Het heeft zijn eigen 
soort geest. We putten uit deze geest op het moment dat we iemand 
helpen, of we nu de deur voor iemand open houden, of ‘Dank je, ik 
waardeer je’ tegen iemand zeggen, of een cadeau voor iemand kopen 
waarvan we denken dat deze persoon daar blij van wordt of de werk-
last van iemand delen om zijn stress te verlichten.

Sommigen zeggen dat vriendelijkheid een vorm van zelfbehoud 
is. Op een bepaalde manier is het dat ook − het bouwt relaties met 
anderen op en versterkt zo de samenleving. Dus door uitbreiding zorgt 
het voor onze bescherming en overleving. Maar het is niet alleen de 
bescherming en overleving van het individu, maar van het geheel.

Ik denk dat onze wereld − van de persoonlijke werelden van onze 
huishoudens tot onze werkplekken en gemeenschappen tot de rest 
van de wereld − altijd baat heeft bij vriendelijkheid.

Enkele jaren geleden, terwijl ik ervoer hoe mijn moeder iedereen de 
helpende hand aanbood en ik getuige was van de vriendelijkheid die 

Introductie
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ze iedereen in het gezin toonde, realiseerde ik me dat vriendelijk zijn 
mensen samenbracht.

De Amerikaanse culturele antropologe Margaret Mead heeft ooit 
gezegd: “Twijfel er nooit aan dat een kleine groep attente, toegewijde 
burgers de wereld kan veranderen; want precies zo’n kleine groep 
mensen, is het enige dat dat ooit heeft kunnen bereiken.”

Geïnspireerd door deze woorden, heb ik mijn leidende filosofie 
gevormd: dat een kleine groep mensen met medeleven en vriendelijk-
heid in hun hart de wereld zou kunnen veranderen. 

In deze moderne, onderling met elkaar verbonden wereld, zijn er 
geen geïsoleerde daden van vriendelijkheid. Vriendelijk zijn creëert 
rimpelingen in de structuur van menselijke relaties en de menselijke 
samenleving. Deze rimpelingen beïnvloeden het hart en de geest van 
andere mensen, die op hun beurt weer eigen rimpelingen creëren. 
Iedere schijnbaar geïsoleerde daad van vriendelijkheid is belangrijker 
dan we denken.

Boeddha zei ooit: “Duizenden kaarsen kunnen worden aangestoken 
met een enkele kaars, en het leven van deze kaars zal daardoor niet 
worden ingekort. Geluk neemt nooit af wanneer het wordt gedeeld.”

Het is hetzelfde met vriendelijkheid. Het idee van geven suggereert 
dat we daarna minder hebben. Maar met vriendelijkheid hebben we 
niet minder wanneer we deze geven, we hebben meer. Het is de ‘vrien-
delijkheidsparadox’.

We worden ook verheven door de geest van vriendelijkheid − ten-
minste, wanneer het geven ervan geen stress veroorzaakt. Maar wat 
als het dat wel doet?

‘Het stoort me echt wanneer ze me niet bedanken.’
‘Ze doen nou nooit eens iets voor mij.’

Dit zijn zeer typerende gevoelens. We moeten hier twee dingen over-
wegen.
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Ten eerste moeten we onszelf niet uitputten door maar te geven en 
te geven en te geven, alleen maar om aan de verwachting van onze 
vriendelijkheid te voldoen, of erger nog, ondankbaarheid over ons 
heen te krijgen. Iedereen verdient het om gewaardeerd te worden. 
We kunnen ons terecht afvragen of er op andere plaatsen misschien 
andere mensen zijn die ons wel zullen waarderen, omdat we recht 
hebben op die waardering.

Een ander ding om op dergelijke momenten te overwegen is dat 
vriendelijkheid minder stressvol is wanneer er geen verplichtingen aan 
verbonden zijn. Stress ontstaat wanneer we iets terug verwachten en 
het vervolgens niet krijgen. Maar het is niet meer stressvol wanneer we 
geen verwachtingen hebben, als we simpelweg besluiten: ‘Dit is wie ik 
ben: ik ben vriendelijk’ en we laten het daarbij.

Deze twee overwegingen zijn voor sommige mensen niet relevant, 
omdat ze dankbare mensen om zich heen hebben en mensen die hun 
vriendelijkheid tonen, maar ze zijn zeer relevant voor diegenen wiens 
directe familieleden, vrienden, collega’s, enz. gewoon blijven nemen, 
zonder überhaupt enige waardering te tonen.

We moeten allemaal ons eigen evenwicht zien te bereiken zodat ook 
aan onze behoeften wordt voldaan, en dit hangt echt af van de context 
van ons eigen leven − de mensen om ons heen, onze omgeving, wat 
we doen, waar we werken, onze mentale en emotionele gezondheid en 
onze lichamelijke gezondheid. 

En wanneer we overbelast zijn en niet gewaardeerd worden, moeten 
we beslissen of we blij zijn meer van hetzelfde te accepteren of dat het 
tijd is voor verandering. We moeten aardig zijn voor onszelf.

De wereld is niet een plek waar iedereen gelukkig is, een plek waar 
iedere dag aan ieders behoeften wordt voldaan. Dus we hebben vrien-
delijkheid nodig. We moeten vriendelijk zijn voor onszelf en voor ande-
ren. We zijn van elkaar afhankelijk. Vriendelijkheid is de structuur die 
de menselijke samenleving bij elkaar houdt.

Introductie
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De vijf bijwerkingen van vriendelijk zijn

Ik ben opgegroeid in een kleine gemeenschap in Centraal-Schot-
land. Iedereen hielp elkaar. Iedereen paste op elkaar. Het was niet 
ongewoon dat een buurman op onze deur klopte en vroeg of hij een 
kopje suiker, een paar sneetjes brood of wat melk kon lenen. Het was 
dit delen dat onze gemeenschap verbond.

Vriendelijkheid komt ons allemaal ten goede. Dat is een onvermij-
delijk feit. Het maakt ons gelukkiger. Dat is directe winst. Het is ook 
goed voor het hart en het verbetert onze relaties. Als we een leven lang 
vriendelijk zijn, kunnen duizenden mensen daarvan profiteren en ons 
eigen leven zal er niet door worden verkort. Je zult er in essentie langer 
door leven.

Mijn advies is om aardig te zijn omdat dat het juiste is om te doen, 
omdat iemand die je kent lijdt en hulp nodig heeft, omdat er zich gedu-
rende de dag een willekeurige gelegenheid voordoet, omdat het leuk is 
om te doen en omdat er iets in de menselijke natuur is dat geniet van 
de connecties die we creëren door elkaar te helpen.

Dus laten we gewoon vriendelijk zijn en genieten van de bijwerkin-
gen.
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Vriendelijk zijn maakt 
ons gelukkiger

Hoe mooi kan een dag zijn wanneer 
deze wordt beroerd door vriendelijkheid. 

— GeorGe elliston

DE EERstE 
BIJWERKING
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Vriendelijkheid [vrin-də-lək-hɛɪt]: iets waaruit zorg en aandacht 
voor anderen blijkt.

Andere betekenissen: sympathie, zachtaardigheid, goedhartigheid, 
genegenheid, welwillendheid, bedachtzaamheid, menselijkheid, reke-
ning houden met, behulpzaamheid, liefdadigheid, menselijke goed-
heid, zorgzaamheid, mededogen, van goede wil zijn, vrijgevigheid, 
barmhartigheid, het goede doen. 

Vriendelijkheden (meervoud): meer dan één vriendelijke daad.

Toen ik in Edinburgh uit de trein stapte, zag ik een jonge 
vrouw die aan het worstelen was om uit te stappen met 
twee grote, zware koffers en een grote tas. Ik nam een van 
de koffers van haar over en zei tegen haar dat ik wel even 
met haar mee zou lopen naar het volgende perron. Toen we 
daar aankwamen bleek het perron vele trappen naar bene-
den te zijn (en de koffer was topzwaar), dus de man die op 
het station werkte nam de koffer voor mij mee de trappen af.

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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De vrouw was zo dankbaar en bleef maar zeggen hoe 
vriendelijk iedereen was, alsof ze verrast was vriendelijk-
heid te ondervinden, dus ik was erg blij dat ze een hele 
goede ervaring met vreemden had!

Ik hielp haar de trein in en ze gaf me een hele dikke knuf-
fel en bleef maar zeggen: “Moge God je zegenen!”

Ik was daar super door geraakt. Twee vreemden in een 
lege trein, die elkaar knuffelen en niet kunnen stoppen met 
glimlachen. Voor mij is er geen sterkere ‘high’ dan iemand 
helpen.

Ik liep daar zelf als geluksvogel weg!

ems

“Waarom kunnen ze niet gewoon op hun beurt wachten 
zoals iedereen?!” schreeuwde ik toen er weer een auto via 
de binnenbaan voor mij glipte.

Ik werd altijd zo furieus. Het was steeds op hetzelfde 
stukje weg. Iedere keer wanneer ik vooraan in de rij stond 
en ik verwachtte dat er een auto voor zou gaan voordringen, 
had ik mijn voet alvast op het gaspedaal om direct gas te 
kunnen geven zodat ik ze voor zou zijn en ze ‘een lesje zou 
leren’.

“Ha! Daar had ik ze mooi te pakken!” riep ik dan, met een 
racend hart en uitpuilende ogen.

Maar op een dag, terwijl ik in de rij stond met nog twee 
auto’s voor mij, was er een auto op de binnenbaan met de 
richtingaanwijzers uit in de hoop dat iemand hem ertussen 
zou laten. Toen het licht op groen sprong, lieten de twee 
auto’s voor mij hem er opzettelijk niet tussen en spoten weg.

Maar net toen ik van plan was hetzelfde te doen, haalde 
ik mijn voet van het gaspedaal. Ik realiseerde me dat ik niet 
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gestrest wilde zijn. Ik was het zat. Ik was kalm en dat wilde 
ik blijven. Ik wilde niet dat mijn bloeddruk omhoog ging en 
dat mijn woede ten top zou stijgen. Dus ik gebaarde naar de 
bestuurder dat het oké was en hij ging voor me staan.

En weet je wat? Het voelde goed − direct! Het was veel 
beter dan het gevoel dat mijn hoofd zou gaan ontploffen van 
ergernis. Toen knipperde de man met zijn alarmlichten als 
bedankje. Daardoor voelde ik me nog briljanter!

Sindsdien laat ik iedereen voor me gaan op die rotonde. 
Het maakt niets uit als je het goed bekijkt, en ik voel me er 
onnoemelijk beter bij.

elisa

De meesten van ons kunnen zichzelf vast herkennen in deze verha-
len. Woede zorgt voor stress. Maar vriendelijk zijn zorgt ervoor dat we 
ons goed voelen.

snel rijk worden

Een van de meest wijze dingen die mijn partner, Elizabeth, ooit tegen 
me heeft gezegd is: “Vriendelijk zijn maakt je rijk − in geluk.”

Het is waar!
Het is een bijwerking.
En de gevoelens die in ons opkomen wanneer we getuige zijn van 

vriendelijkheid of een andere daad van morele schoonheid, of wan-
neer we vriendelijk zijn voor een ander of iemand aardig is voor ons, 
leiden tot een hele reeks positieve gezondheidsvoordelen. Hierover 
later meer. Laten we ons nu concentreren op hoe en waarom vriende-
lijkheid ons gelukkiger maakt.

Dat vriendelijkheid ons gelukkiger maakt, is de dagelijkse ervaring 

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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van mensen zoals jij en ik, maar het is ook de conclusie van een zeer 
grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek.

In een onderzoek onder leiding van Sonja Lyubomirsky, een pro-
fessor in de psychologie aan de Riverside University van Californië, 
werden vrijwilligers bijvoorbeeld gevraagd om zes weken lang vijf 
goede daden per week uit te voeren. Ze werden vergeleken met een 
controlegroep, die een groep mensen was die niet opzettelijk vriende-
lijk hoefde te zijn.

De vele verschillende goede daden die de vrijwilligers meldden 
bestonden uit het doneren van bloed, de parkeermeter bijvullen voor 
iemand, een vriend helpen met huiswerk, een bejaard familielid bezoe-
ken en een bedankbrief schrijven.

Lyubomirsky ontdekte dat de mensen die de goede daden uit-
voerden gelukkiger werden. Degenen die dat niet deden werden niet 
gelukkiger. En het bleek dat de grootste winst in geluk te behalen was 
wanneer de vijf goede daden op dezelfde dag werden verricht.1

In een ander onderzoek dat zes weken duurde, deden bijna 500 
mensen verdeeld over vier groepen mee. Twee van de groepen werden 
gevraagd om goede daden te verrichten − één groep moest goede 
daden voor anderen verrichten en de andere groep voor de wereld (ze 
zouden bijvoorbeeld zwerfafval kunnen gaan opruimen). 

Een derde groep werd gevraagd om aardige dingen voor zichzelf te 
doen (bijvoorbeeld zichzelf een beloning te geven). 

EEN GOEDE DAAD
Bied aan om de boodschappen van een bejaard persoon te dragen.
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De vierde groep heeft ter vergelijking helemaal geen goede daden 
verricht.

Alle deelnemers lieten hun psychologische en emotionele welzijn 
meten vóór het onderzoek en na de zes weken.

Na de zes weken waren degenen die vriendelijk tegen anderen en 
de wereld waren geweest gelukkiger. Anderzijds, meldden diegenen 
die aardig voor zichzelf waren geweest geen significante verandering 
in geluk, wat voor sommigen misschien een beetje een verrassing zou 
kunnen zijn.2

Een soortgelijk onderzoek wees uit dat mensen die, in antwoord 
op algemene vragen over verschillende scenario’s dingen opnoem-
den als: ‘ik heb vrijwilligerswerk gedaan’, ‘ik heb geld gegeven aan 
iemand in nood’ of ‘ik heb aandachtig geluisterd naar iemand anders 
zijn standpunt’, gelukkiger en tevredener waren met hun leven en een 
groter gevoel van welzijn hadden in vergelijking met mensen die meer 
op zichzelf gericht waren.3

En toen wetenschappers aan de universiteit van British Columbia in 
Canada aan 632 mensen hadden gevraagd om dagelijks bij te houden 
hoe ze hun geld gedurende een periode van een maand uitgaven, 
waarbij ze alles opschreven; van het betalen van rekeningen tot bood-
schappen doen, lunchen, het geven van donaties aan goede doelen en 
cadeautjes kopen voor anderen, ontdekten ze dat de mensen die het 
gelukkigst waren, de mensen waren die hadden aangegeven dat ze 
geld aan anderen uitgaven.

In een ander gedeelte van hetzelfde onderzoek kregen de vrijwilli-
gers 5 of 20 dollar. De helft werd gevraagd om het geld aan het einde 
van de dag aan anderen uit te geven en de andere helft werd gevraagd 
om het geld aan zichzelf uit te geven. Uiteindelijk waren degenen die 
het geld aan anderen uit hadden gegeven het gelukkigst, ongeacht 
hoeveel geld ze hadden gekregen.4

Het is vrij natuurlijk om je op jezelf te concentreren en misschien 
zelfs jezelf te verwennen wanneer je je ‘down’ voelt. Door dit te doen 
hopen we dat we ons beter gaan voelen. En terwijl dit vaak ook wel 

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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helpt, en het ook belangrijk is voor het opbouwen van je eigenwaarde, 
laten deze onderzoeken zien dat het feitelijk beter is om anderen te 
helpen of te werken aan een betere wereld.

Dit voert ons terug naar de morele kwestie die ik in de introductie al 
heb besproken. Is het verkeerd om behulpzaam te zijn als een deel van 
je reden hiervoor is om je beter te voelen?

Ik zou zeggen dat als iemand baat heeft bij jouw hulp, dit niet ver-
keerd is. Een deel van je reden om te helpen is dat je contact maakt 
omdat je zelf ook hulp nodig hebt, dus help je elkaar.

Wanneer we anderen helpen, is het soms de connectie met die ander 
waar we naar verlangen, en het is deze connectie die geluk creëert. 

Het grootste plezier dat ik ooit heb ervaren, was het helpen van 
Oscar. Hij was een blonde Labrador, vol van leven en geluk. Hij stierf in 
november 2014 op tweejarige leeftijd. Hij had botkanker en we deden 
er alles aan om hem te helpen. Het is moeilijk om het gevoel van ver-
bondenheid en geluk onder woorden te brengen − jawel geluk, hoewel 
we vreesden dat hij zou sterven − dat we ervoeren door hem te geven 
wat hij wilde, dat wat hem gelukkig maakte: speelgoed, eten, wande-
len, spelen. Wanneer hij glimlachte − ja, hij glimlachte (veel) − en wild 
kwispelde met zijn staart, dan liepen onze harten over van liefde.

Hem iedere dag opnieuw mijn liefde, vriendelijkheid en genegen-
heid tonen haalde mij uit mijn angst hem te verliezen. Het was een 
moeilijke tijd, maar het geluk dat ik voelde door van hem te houden 

EEN GOEDE DAAD
Laat iemand voorgaan in de rij van de supermarkt.
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was een beloning die in mijn hart gegrift staat en is een traktatie waar 
ik nog steeds van geniet, iedere keer dat ik aan hem denk.

Vriendelijk zijn voor onszelf

In sommige van de bovenstaande onderzoeken heeft vriendelijkheid 
mensen alleen maar gelukkiger gemaakt wanneer ze aardig waren 
voor anderen en niet voor zichzelf, of wanneer ze geld weggaven in 
plaats van het aan zichzelf uit te geven. Dit betekent niet dat we ons 
niet beter kunnen voelen wanneer we onszelf verwennen.

Mijn ervaring is dat onszelf verwennen ons op korte termijn geluk-
kiger maakt, maar alleen als we het doen als een verklaring van zelf-
liefde. Het moet een attest zijn dat onze eigen behoeften 
ertoe doen. Het is vooral krachtig wanneer we onze eigen 
behoeften al een tijdje hebben verwaarloosd.

Ik heb dit geleerd van de deelnemers aan de workshop 
die ik gaf nadat ik mijn nieuwste boek I Heart Me: The 
Science of Self-Love* had geschreven. Deelnemers die 
zichzelf expres verwenden, als een verklaring dat ze ertoe 
deden of goed genoeg waren, vertelden dat ze zich daar-
door gelukkiger voelden en hun eigenwaarde erdoor werd 
verhoogd.

Het is populair om te denken dat vriendelijk zijn voor 
onszelf egoïstisch is, wanneer we onze eigen behoeften boven die van 
een ander plaatsen. Maar het is niet zo zwart-wit.

Vriendelijk zijn voor onszelf is veel meer dan alleen cadeautjes voor 
onszelf kopen of onszelf op een andere manier verwennen. Vriendelijk 
zijn voor onszelf kan zijn dat we genoeg hebben van bepaalde omstan-
digheden en daarom het besluit nemen dingen te gaan veranderen. 
Het kan een erkenning zijn dat we iets beters verdienen en dat we ons-
zelf voldoende waarderen om er iets aan te doen. 

Vriendelijk zijn voor onszelf wordt ook getoond door voor onszelf op 

* uitgegeven door Hay House, USA, 2015, 
ISBN: 9781781801840, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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te komen, door te beslissen dat we het verdienen om met vriendelijk-
heid en respect te worden behandeld. Het kan ook gedemonstreerd 
worden met het besluit om onszelf te zijn en niet de persoon die ieder-
een verwacht dat we zijn.

Deze manieren om aardig voor onszelf te zijn maken ons, in mijn 
ervaring, gelukkiger. Ze geven ons een gevoel van controle over ons 
leven, wat een belangrijke factor is in geluk. Ze verhogen ook ons zelf-
vertrouwen.

Een stimulans voor je zelfvertrouwen

Vriendelijkheid maakt ons allemaal gelukkiger, maar het kan 
sommigen van ons heel gelukkig maken. Dit was de uitkomst van een 
onderzoek gepubliceerd in het Journal of Happiness Studies, waar 
119 Japanse vrouwen bij betrokken waren (71 in een vriendelijkheids-
groep en 48 ter vergelijking in een controlegroep).

In tegenstelling tot sommige onderzoeken over vriendelijkheid, waar 
mensen worden gevraagd om goede daden uit te gaan voeren, werden 
de vrouwen in dit onderzoek eenvoudig gevraagd om hun eigen gedrag 
te beschouwen en het aantal goede daden die ze elke dag deden en 
wat die daden precies waren, vast te leggen. In feite moesten ze hun 
vriendelijkheden tellen.

Hoe eenvoudig het ook was, het ‘tellen van goede daden’ had een 
grote impact op het leven van de vrouwen: ze werden in feite allemaal 
gelukkiger. Maar voor 20 van de vrouwen (ongeveer 30% van de 71 
in de vriendelijkheidsgroep) had de oefening een significant effect: ze 
werden veel gelukkiger.

Ik geloof dat dit kwam omdat het hun zelfvertrouwen verhoogde. 
Ik heb dit ook gemerkt wanneer ik mensen aanmoedigde om deze 
oefening te proberen. Wanneer ze hun goede daden tellen, komen veel 
mensen tot de conclusie dat ze veel vriendelijker zijn dan ze dachten 
en ze realiseren zich plotseling dat ze meer bijdragen aan het leven van 



13

andere mensen dan ze eerder hadden gedacht. Voor sommigen is dit 
gewoon de stimulans die hun zelfvertrouwen nodig heeft en ze krijgen 
hierdoor een groter gevoel van eigenwaarde en doel.

Iemand legde me uit dat toen hij jonger was, hem verteld werd dat hij 
geen aardig persoon was. Dat idee was blijven hangen. Toen hij deze 
oefening deed was hij behoorlijk overweldigd door zich te realiseren 
dat hij meer verschil maakte dan hij gedacht had.

Hij zei: “Het waren de kleine dingen die in groten getale kwamen, die 
het grootste verschil maakten.”

Wanneer we aan goede daden denken, stellen we ons misschien 
voor dat we iets groots moeten doen, iets belangrijks en opvallends, 
misschien zelfs iets dat enige planning vereist, maar voor deze man 
was het het besef dat elke dag gevuld is met tientallen kleine vriende-
lijkheden − een deur voor iemand openhouden, luisteren, een gevallen 
pen oppakken, naar iemand glimlachen, instemmend knikken zodat 
iemand zich gehoord voelt − dat het grote verschil maakte. Voor hem 
waren dit de vriendelijkheden die het meest telden.

Geven maakt jonge kinderen blij

Mijn jongste zus, Lynn, die zes jaar jonger is dan ik, inspireerde me 

EEN GOEDE DAAD
Koop een extra parkeerkaart en 

laat deze op de parkeermeter liggen, 
zodat de volgende persoon hem vindt.

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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toen ze nog een kind was. Ze ontroerde me vaak door haar bereidheid 
om mij of een van mijn andere zussen te geven wat ze maar had − 
snoep, speelgoed en zelfs geld.

Er is door wetenschappers veel onderzoek gedaan naar de vriende-
lijkheid van kinderen. Een bepaald onderzoek, uitgevoerd aan de uni-
versiteit van Brits-Columbia in Canada, onderzocht wat er gebeurde 
wanneer peuters onder de leeftijd van 2 jaar speelgoed of snoepjes 
weggaven.

Twee getrainde assistenten observeerden de peuters en gebruikten 
hun gezichtsuitdrukkingen en andere aanwijzingen om te evalueren 
hoe gelukkig ze leken te zijn. Een glimlach werd bijvoorbeeld als posi-
tief beschouwd en een frons als negatief.

De peuters waren een spelletje aan het spelen met een pop, iets dat 
vaak wordt gebruikt in onderzoek om het morele gedrag van kinderen 
onder gecontroleerde omstandigheden te bestuderen. Tijdens het spel 
kregen ze af en toe een traktatie. De vraag was, zouden ze gelukkiger 
zijn wanneer ze de traktaties zelf ontvingen of wanneer ze deze aan de 
pop konden geven?

Je hebt het al geraden! Ze waren gelukkiger wanneer ze de traktaties 
aan de pop gaven dan wanneer ze ze zelf ontvingen. En dat niet alleen; 
ze waren zelfs gelukkiger wanneer ze de kans om zelf een traktatie te 
ontvangen opgaven zodat de pop de traktatie zou kunnen ontvangen.5

Wat vertelt ons dit? Kinderen ontvangen graag. Natuurlijk doen ze 
dat. Maar ze geven ook graag.

Ik herinner me dat ik als kind met Kerstmis mijn moeder hoorde 
zeggen dat ze meer plezier had in het geven van geschenken dan in 
het ontvangen ervan. Ik kon dat maar niet begrijpen. Ik hield ervan om 
cadeautjes te krijgen met Kerstmis. Ik kon de nacht ervoor nauwelijks 
slapen van pure opwinding.

Maar tegelijkertijd is een van mijn belangrijkste jeugdherinnerin-
gen waar ik echt blij van werd, het geven van een cadeautje aan mijn 
mama en papa. Een keer gaf ik mama met Kerstmis een Cadbury’s 
Flake-chocoladereep die ik voor haar had gekocht van mijn zakgeld 
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en gaf ik papa een half dozijn van zijn eigen dominostenen, gewikkeld 
in een stukje papier. Ik was toen waarschijnlijk pas zo’n vier jaar oud.

We hebben door de jaren heen die herinnering nog vaak opgehaald, 
en mijn moeder heeft mij ook altijd op het hart gedrukt dat het ‘de 
gedachte is die telt’. Het gaat er niet zozeer om wat je geeft, maar het 
is de gedachte erachter die het belangrijkst is. En omdat je iets geeft, 
zal de gedachte erachter er altijd een van vriendelijkheid zijn.

Vriendelijkheid kan sociale-angststoornis verminderen

Sociale angst is bezorgdheid of angst om in bepaalde situaties te 
zijn. Het kan ons vertrouwen en geluk uithollen. We maken ons zorgen 
dat we misschien geen gesprek kunnen voeren, dat we nerveus 
worden, zweten, blozen, ons schamen, op een bepaalde manier verne-
derd worden of afgewezen worden. We worden acuut bezorgd over wat 
mensen over ons zouden kunnen denken. We kunnen zelfs al nerveus 
worden bij de gedachte aan bepaalde situaties.

John was een sociaal angstige vriend van mij op school. Hij leek 
gelukkig genoeg als hij bij goede vrienden was of met mensen bij wie 
hij zich veilig voelde, maar als er meer mensen in de buurt waren, 

EEN GOEDE DAAD
Betaal voor een extra paar bioscoopkaartjes en vraag 

de kaartverkoper om ze aan iemand te geven 
waarvan hij/zij het gevoel heeft dat deze persoon 

dit gebaar zeer zal waarderen.

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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vooral de incrowd, zou hij heel stil worden. Ik herinner me dat hij me 
ooit eens heeft geholpen met mijn huiswerk Engels en mij de betekenis 
heeft uitgelegd van enkele woorden die ik niet begreep. Hij was intel-
ligent. Maar zijn angst voor mensen maakte dat hij zich meer en meer 
terugtrok. Hij werd ook geplaagd − ik herinner me dat een kind hem 
‘mislukkeling’ noemde in plaats van John − en hij ging van school af 
zodra hij kon. Ik vraag me vaak af wat er van hem is geworden.

Er zijn veel mensen die sociale angst ervaren en het kan een flinke 
hap uit hun geluk nemen, a) omdat veel geluk voortkomt uit interactie 
met mensen en b) omdat ze veel tijd besteden aan het zich concen-
treren op hun angst om op bepaalde plaatsen te moeten zijn. Maar 
recent wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat vriendelijkheid een 
zeer krachtige interventie is voor mensen met sociale angst. 

In een vier weken durende studie aan de universiteit van Brits-
Columbia, werden 142 vrijwilligers met een hoog niveau van sociale 
angst gerandomiseerd om ofwel goede daden te verrichten, ofwel deel 
te nemen aan gedragsexperimenten, ofwel deel te nemen aan een 
controlegroep. Aan het begin van het onderzoek en vervolgens iedere 
week gedurende de hele periode, brachten ze een verslag uit over hun 
humeur, angstniveaus en sociale activiteiten.

Degenen die in de goede daden groep zaten ervoeren aanzienlijke 
verbeteringen in positieve emoties gedurende het onderzoek en zelfs 
nadat de vier weken waren verstreken. Ze voelden zich niet alleen 
gelukkiger, maar hun relaties verbeterden, ze werden zelfverzekerder 
en ze hadden de neiging om bepaalde sociale situaties veel minder te 
vermijden. Vriendelijkheid had hen gelukkiger en sociaal gezien meer 
op hun gemak gemaakt.6

Een remedie voor depressie

Margaret McCathie leed aan een depressie. “Het was zo erg,” zei ze, 
“dat ik een paar zelfmoordpogingen heb gedaan.”
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Ik werd ooit een maand op een gesloten afdeling gehou-
den. Het personeel was niet erg aardig. Er was weinig 
vriendelijkheid. En helemaal geen compassie! Ik denk dat 
geestelijke gezondheid over het algemeen verkeerd begre-
pen wordt.

Ik kreeg elektroconvulsietherapie. Maar het werkte niet. 
Ik denk dat het meer kwaad dan goed deed.

Op een dag besloot ik dat ik het allemaal niet meer aan 
kon. En ik sprong van een waterval in een snelstromende 
rivier. Maar toen kwam mijn achterste vast te zitten tussen 
twee stenen en daardoor verdronk ik niet!

Terugdenkend aan het incident, barst ze in lachen uit. Dit komt voort 
uit het feit dat ze zich nu compleet anders voelt dan toentertijd.

“Wat is er gebeurd?” vroeg ik haar. “Hoe ben je uit je depressie geko-
men?”

Ik had de film Patch Adams gezien waarin de, inmiddels 
overleden, acteur Robin Williams de rol van Patch speelde. 
Patch is de ‘lach-dokter’. Hij behandelt depressies met 
lachen. Dus stuurde ik hem een fax waarin ik vroeg of ik 
naar zijn ziekenhuis in de Verenigde Staten mocht komen, 
The Gesundheit! Institute.7

Patch stuurde me diezelfde dag nog een fax terug. Die-
zelfde dag! Dit was in 1999 en hij legde me uit dat zijn 
instituut nog niet was gebouwd. In plaats daarvan gaf hij 
me het advies om ‘Eropuit te gaan en mensen van dienst te 
zijn en zo je depressie te zien verdwijnen.’

Binnen een maand had ik al grote vorderingen gemaakt. 
Alleen al het idee dat hij om me gaf, zijn vriendelijkheid − 
maakte een groot verschil in hoe ik me voelde.

Ik volgde zijn advies op: ik ging eropuit en maakte 
mezelf nuttig. Mijn man Kenny en ik wijdden onszelf iedere 

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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maand meerdere uren aan liefdadigheidswerk. We deden 
aan ‘befriending’, mensen met mentale problemen helpen 
door er voor ze te zijn als vriend. We deden ook ander 
liefdadigheidswerk. En in mijn dagelijkse leven greep 
ik iedere kans aan om mensen die dat nodig hadden te 
helpen.

Het hielp! Liefde, de steun van geliefden en vriendelijk-
heid, gegeven en ontvangen, speelden allemaal een grote 
rol bij het genezen van mijn depressie. 

Nu, meerdere jaren later, is Margaret een sprankelende, sterke 
persoonlijkheid. Ze werkt een keer per week als vrijwilligster bij een 
liefdadigheidsinstelling voor kankerpatiënten en geeft workshops in 
gevangenissen. Ze geeft ook workshops voor publiek waarmee ze 
mensen helpt hun eigen prachtige persoonlijkheid te ontdekken. In 
haar ervaring staat vriendelijk zijn gelijk aan gelukkig zijn. 

De neiging die mensen met een depressie hebben is om zich terug 
te trekken in zichzelf. Ik begrijp dat heel goed, omdat ik er zelf aan heb 
geleden.

Je naar buiten richten, anderen helpen, is contra-intuïtief. Het idee 
om hulp aan anderen te geven wanneer jij degene bent die hulp nodig 
heeft is in eerste instantie niet logisch. Maar wanneer we onze blik en 
aandacht naar buiten richten, en kijken naar het lijden of de behoef-
ten van anderen, komt onze natuurlijke neiging om voor anderen te 
zorgen tot leven en de last van onze depressie kan geleidelijk aan 
verdwijnen.

Het is nu niet meer de vraag of het helpen van anderen om jezelf 
gelukkiger te maken egoïstisch is of niet. Probeer iemand die aan een 
depressie lijdt maar eens te vertellen dat ze egoïstisch zijn, omdat ze 
anderen helpen. Ze zullen het zeker niet met je eens zijn en het zal ze 
ook niet kunnen schelen! Ze zullen alles aanpakken om de weg naar 
het licht te vinden en de duisternis achter zich te laten. En vriendelijk 
voor anderen zijn is een weg.
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Een legale ‘high’

De wetenschap is het volledig met Margaret eens dat 
de vriendelijkheid van vrijwilligerswerk, van dienstbaar-
heid, van het helpen van anderen ons gelukkiger maakt. 
Veel mensen krijgen een gevoel van euforie wanneer ze 
een goede daad voor anderen verrichten. Dit wordt wel 
de ‘helper’s high’ genoemd, een term die bedacht werd 
door Allan Luks in zijn boek The Healing Power of doing 
Good* uit 1979.

Op de volgende bladzijde staan de resultaten van een groot Ameri-
kaans onderzoek dat Luks uitvoerde over de gezondheid, het geluk en 
de vrijwilligers-gewoonten van 3296 mensen.8

Hij toonde dus eigenlijk aan dat vriendelijk zijn ons gelukkiger 
maakt. 

Een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven, is dat hoewel dit 
de ervaring van de meeste mensen is, verrassend weinig mensen het 
verband hebben gelegd tussen vriendelijkheid en geluk en dat deze 
hand in hand gaan.

Ik heb aan verschillende mensen gevraagd waarom zij aardige dingen 
doen. Een van de belangrijkste antwoorden die ik daarop meestal krijg 
is (terwijl ze tegelijkertijd hun schouders ophalen) “Gewoon, daarom.” 
Vriendelijkheid resoneert bij ons op zo’n diep niveau dat we er niet  

EEN GOEDE DAAD
Laat wat geld achter bij de kassa van de coffeeshop 

en vraag de manager om iedereen op een kopje koffie 
te trakteren tot het geld op is.

* uitgegeven door iUniverse, USA, 2001 (opnieuw), 
ISBN: 9780595175918, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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eens bij nadenken waarom we het eigenlijk zouden moeten zijn. Het is 
een gevoel vanbinnen dat ons zegt: “Ja! Zo hoort het te zijn.”

Het is de ‘juistheid’ van ‘vriendelijkheid’ en de connectie die erdoor 
ontstaat waardoor het zo goed voelt. En dit is geen subjectief gevoel: 
onderzoek suggereert dat vriendelijkheid onze hersenchemie veran-
dert. Het verhoogt de niveaus van dopamine en serotonine, dit zijn 
de chemische boodschappers die betrokken zijn bij positieve emoties. 
Het produceert ook oxytocine, het ‘hechtingshormoon’ (meer hierover 
in het volgende hoofdstuk). 

Het produceert zelfs endorfine, de natuurlijke versie van morfine 
en heroïne in de hersenen. Vriendelijkheid geeft ons echt een volledig 
legale ‘high’.

Er zijn nog meer voordelen, waarvan je er veel zult lezen in dit boek. 
In een samenvatting van de bovengenoemde studie en enkele van 
zijn eigen persoonlijke observaties, merkte Allan Luks op dat helpers 
minder verkoudheden en minder griep kregen. 

Ze hadden minder last van migraine. Ze sliepen beter en hadden 
minder de neiging teveel te eten. Lupuspatiënten die anderen hielpen 
hadden minder pijn. Astmapatiënten hadden wat verlichting van hun 
symptomen. Sommige patiënten die een operatie hadden ondergaan, 
herstelden zelfs sneller.

Percentage van de 
3296 mensen

Hoe ze zich voelden wanneer 
ze iemand hielpen

95% Voelde zich goed

80% Had positieve gevoelens die nog uren en zelfs 
dagen bleven aanhouden

57% Had een groter gevoel van eigenwaarde
54% Had direct een warm gevoel vanbinnen
53% Voelde zich gelukkiger en optimistischer
29% Had meer energie
21% Voelde zich euforisch
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Het menselijk lichaam is ervoor gemaakt vriendelijk te zijn. Daarom 
is vriendelijk zijn gunstig voor onze gezondheid en geeft het ons een 
goed gevoel. Later zal ik laten zien hoe en waarom dat is. Voor nu een 
beetje meer over hoe vriendelijkheid ons gelukkiger maakt.

De ‘morele behandeling’

Zoals de ervaring van Margaret ons heeft geleerd, kan vriendelijkheid 
helpen bij het verlichten van een depressie. De meest voorgeschreven 
behandeling voor depressie in onze moderne wereld is farmaceutisch, 
maar dat is niet altijd zo geweest. Vriendelijk zijn voor anderen is al 
veel langer een behandelmethode voor depressies en andere psychia-
trische stoornissen.

De ‘morele behandeling’ vond zijn oorsprong in het Verenigd Konink-
rijk in 1796, toen the York Retreat in Lamel Hill, York werd opgericht 
door de quaker William Tuke. Dertig depressieve patiënten woonden 
daar als onderdeel van een kleine gemeenschap. Ze ontvingen geen 
enkele medicatie of conventionele therapeutische technieken, maar 
werden aangemoedigd om hun morele kracht op te bouwen. De sleu-
tel tot hun herstel was anderen binnen het retreat te dienen.

De behandeling was zo succesvol dat deze zich verspreidde naar 
de VS en wijdverspreid werd in de periode 1820 en 1830. Psychiaters 
waren zo overtuigd van de kracht van diensten verrichten voor ande-
ren dat ze geloofden dat de methoden leidden tot ‘organische verande-
ringen in hersenmaterie’.9

Deze kennis is grotendeels vergeten en wordt genegeerd door de 
reguliere geneeskunde van vandaag de dag. Ik geloof dat onze samen-
leving beter af zou zijn wanneer we deze behandeling nieuw leven 
zouden inblazen. 

Ik suggereer niet dat we de farmaceutische en andere behande-
lingen moeten gaan negeren, maar wanneer medisch studenten en 
artsen zouden kunnen worden geleerd dat vriendelijkheid het hart 

De eerste bijwerking: Vriendelijk zijn maakt ons gelukkiger
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en de geest kan genezen, en als mensen die lijden aan een depres-
sie kunnen begrijpen dat vriendelijk zijn voor anderen sommige van 
hun symptomen zouden kunnen verlichten, naar mijn mening veel 
patiënten baat zouden hebben bij een ‘vriendelijkheidsrecept’ als pri-
maire behandelingsmethode, of op zijn minst als een te gebruiken 
methode in combinatie met andere behandelingen.

Gelukkig laten sommige moderne onderzoeken deze kennis inder-
daad herrijzen. Het bereikt zelfs regeringsniveaus. In 2008 werd de 
‘Foresight Mental Capital and Wellbeing Project’, gepubliceerd door 
het Britse Government Office for Science. Het concludeerde dat een 
van de ‘5 manieren voor geestelijk welzijn’ was:

Geef ... Doe iets leuks voor een vriend of een vreemde. 
Bedank iemand. Glimlach. Besteed je vrije tijd aan het 
helpen van anderen. Word lid van een gemeenschaps-

groep. Kijk zowel naar buiten als naar binnen. Jezelf en je 
geluk gekoppeld zien aan de bredere gemeenschap kan 
ongelooflijk de moeite waard zijn en maakt connecties 

met de mensen om je heen.10

Met andere woorden: wees aardig.

Een tonicum voor ouderen

Vriendelijkheid is een geweldig tonicum voor oudere mensen. Een 
onderzoek aan de universiteit van Texas onderzocht de geestelijke 
gezondheid en vrijwilligersgewoonten van 3.617 volwassenen ouder 
dan 25 jaar. Ze ontdekten dat degenen die vrijwilligerswerk deden, 
minder symptomen van depressie hadden dan de personen die dat 
niet deden. Maar een van de belangrijkste bevindingen van het onder-
zoek was dat het antidepressieve effect zelfs sterker was bij volwasse-
nen van boven de 65 jaar oud.11
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In een onderzoek uit 1995 aan de universiteit van Wisconsin 
bestudeerden onderzoekers gegevens over het vrijwilligerswerk en 
de gezondheid van 373 mensen tussen de leeftijd van 65 en 74 die 
werden verzameld in de National Survey of Midlife Development in 
de Verenigde Staten. Zij zagen ook dat mensen die vrijwilligerswerk 
deden minder depressies en meer positieve emoties rapporteerden 
dan degenen die geen vrijwilligerswerk deden.12

Bovendien zag men in een onderzoek onder mensen ouder dan 85 
jaar een sterk verband tussen altruïsme (dat wil zeggen, onbaatzuch-
tige zorg voor het welzijn van anderen) en geluk. Bij het bestuderen 
van de antwoorden van 366 mensen met uitspraken als ‘Ik plaats de 
behoeften van anderen boven die van mijzelf’, bleek dat degenen die 
het meest altruïstisch waren het gelukkigst waren en de minste symp-
tomen van depressie lieten zien.13

Altruïstisch zijn en de behoeften van anderen voorop stellen gaat 
natuurlijk niet over het verwaarlozen van onze eigen behoeften. Je 
zegt daarmee niet: “Deze mensen zijn belangrijker dan ik.”

Altruïsme is geworteld in de wetenschap dat wijzelf oké zijn, niet 
dat we niet net zo waardig zijn als anderen. Het eerste bouwt zelfres-
pect op, en het laatste vermindert het. Het is belangrijk om je hiervan 
bewust te zijn.

Naarmate we ouder worden, leert de ervaring ons dat altruïsme tot 
geluk leidt. We leren keer op keer hoe goed het voelt om anderen te 
helpen, en dus leren we het vaker en meer te doen. Voor velen is het 

EEN GOEDE DAAD
Vertel mensen die in een winkel of restaurant werken

dat ze hun werk geweldig goed doen.
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