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Pluk je geluk



Inleiding

Een kwart van de bevolking krijgt vroeg of laat te maken met 
min of meer ernstige psychische problemen.
Dikwijls zijn ze het resultaat van een verminderde of 
lage mentale veerkracht en/of geluksgevoel. Je mentale 
veerkracht verhogen, is de beste manier om psychische 
problemen tegen te gaan of te voorkomen. Hoe groter je 
mentale sterkte, hoe beter je omgaat met tegenslagen.

Waarom doen we dit?

Als gezondheidsfonds zet CM mensen aan om actief op zoek 
te gaan naar de ingrediënten van een gelukkiger leven. 

Wist je dat het geluksgevoel maakbaar is?
• 50% is genetisch bepaald;

• 10% wordt bepaald door je omgeving;

• op 40% van je geluksgevoel heb je zelf invloed.

Met kleine, werkbare tips kun je je persoonlijke geluksgevoel 
aanzwengelen. Zo zet je zelf stappen in de richting van een 
gelukkiger leven.

Werken aan een groter geluksgevoel en mentale fitheid kan 
via zeven geluksstrategieën:

• Investeer in relaties.

• Leef naar je doelen.

• Denk positief.

• Leef gezond en beweeg.

• Heb aandacht voor jezelf.

• Leef hier en nu.

• Heb grip op je leven.

Met deze publieksactie wil je de aandacht vestigen op de 
maakbaarheid van ons eigen geluk. 

Voor wie doen we dit?

Deze publieksactie richt zich naar het brede publiek. De focus 
ligt op adolescenten en volwassenen. 

Wie zich goed in zijn vel voelt, krijgt met deze publieksactie 
handvaten aangereikt om dat gevoel te onderhouden of te 
behouden op een moment dat hij het wat moeilijker heeft. 
Wie zich minder gelukkig voelt, vindt in de publieksactie 
advies, tips en informatie om stap voor stap het persoonlijke 
geluksgevoel te vergroten.



BIJLAGEN

Vandaag trakteer ik iemand onverwachts op 
iets lekkers. 
 

Vandaag stuur ik geen e-mails maar neem ik 
de telefoon of loop ik eens langs.

Vandaag geef ik extra knuffels. 

Vandaag bel ik naar een vriend of vriendin 
die ik al lang niet meer gehoord heb. 

Vandaag zeg ik goedemorgen tegen de 
eerste vijf mensen die ik tegenkom. 
 

Eten is een intiem gebeuren. Dat doe je niet met 
iedereen. Verras jezelf en de andere met iets 
lekkers. Dat zal voor beide een welkome verrassing 
zijn.

Een goed gesprek doet wonderen. 

Laat je omgeving zien wat ze voor je betekenen. 
Dat doet iedereen deugd, ook jezelf.

Op die manier onderhoud je niet alleen contacten, 
maar bezorg je jezelf en de andere een leuke 
verrassing.

Groet ’s morgens de dingen, maar ook de 
mensen. Een welgemeende goedemorgen wordt 
ongetwijfeld onthaald op een hartelijke glimlach.

Investeer in relaties 

(fuchsia)

 
 
 
 
 
 
 
 

Thema (kleur) Gelukstip Bijkomende informatie

Leef naar je doelen 

(lichtblauw)

 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag doe ik iets wat ik al lang wilde 
doen: ik maak een afspraak bij de kapper 
voor een nieuwe look.

Vandaag ga ik vreemd en eet ik Thaïs, sushi, 
Indisch, …

Vandaag maak ik mijn dromen waar: ik boek 
mijn vakantie naar de Caraïben, ik schrijf me 
in voor een zangwedstrijd, …

Vandaag ga ik die ene uitdaging niet langer 
uit de weg: ik pak de koe bij de horens! 

Vandaag leer of doe ik iets nieuws: ik maak 
een afspraak voor een parachutesprong, 
Italiaanse les, full body massage, …

Denk ook eens aan jezelf: je bent het waard. 
 

Laat je eens verrassen, verandering van spijs doet 
eten. En iets nieuws uitproberen is altijd plezant.

Dromen worden pas écht interessant als je ze waar 
maakt. Voor je het weet heb je de mogelijkheden 
aan je voorbij laten gaan. 

Van uitstellen komt vaak afstellen. Ook al kijk je 
tegen iets op. Als je het aanpakt, geraak je er pas 
écht vanaf.

Nieuwe zaken uitproberen zorgen voor nieuwe 
energie. En het is nog eens plezant ook. 

Denk positief

(limoengroen)

 
 
 
 
 
 

Vandaag ben ik gewoon geweldig!

Vandaag loop ik op een roze wolk.

Vandaag bedenk ik voor het slapen gaan 
drie dingen die de dag de moeite waard 
maakten.

Vandaag vergaat de wereld niet als ik dit of 
dat niet gedaan heb. Morgen is er nog een 
dag! 

Vandaag is het niet van moeten, maar van 
mogen. 

Want je bent geweldig!

Zet je zorgen aan de kant en leef je leven.

Leven in het hier en nu is ook blij en dankbaar zijn 
voor de positieve en aangename zaken. 

Druk, druk, druk? Zorg voor voldoende rust voor 
jezelf. De wereld zal heus niet vergaan als je 
vandaag je strijk niet klaar hebt. 

Bepaal zelf wat je doet vandaag. Dat geeft je een 
meer ongedwongen gevoel en rust.

Bijlage 1
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Leef gezond  
en beweeg

(donkergroen)

 

 
 

Vandaag geef ik mijn lichaam een pittige 
workout. 

Vandaag gun ik mezelf wat extra slaap en 
kruip ik een half uurtje vroeger onder de wol.

Vandaag zet ik de TV uit; tijd voor actie! 
 

Vandaag eet ik een extra stuk fruit. 

Vandaag doe ik een triootje: ik eet drie 
porties groenten.

Bewegen maakt stoffen vrij die ons een goed en 
gelukkig gevoel bezorgen. Beweeg regelmatig en 
voldoende.

Vandaag een half uurtje vroeger in bed, zorgt 
morgen voor dubbele energie.

Er zijn zoveel leuke zaken die we kunnen doen, 
samen met anderen. verspil niet te veel tijd voor 
de TV.

Fruit is gezond. Twee tot drie stukken fruit passen 
perfect in een gezond dieet. 

Eet vandaag wat meer groenten en wat minder 
vlees. Minstens even lekker én dubbel zo gezond.

Bijkomende informatie

Heb aandacht voor 
jezelf

(rood)

 
 
 
 
 

Vandaag zing ik luidop mee met de radio. 

Vandaag schuif ik de zetels aan de kant, zet 
de muziek luid en laat me eens lekker gaan 
op een stevig beatnummer.

Vandaag steek ik een pluim op mijn hoed. 

Vandaag doe ik iets wat IK leuk vind! 

Vandaag doe ik een Piet Huysentruytje: 
Waar ben ik goed in: ten eerste, ten tweede, 
ten derde. 

Trek je even niks aan van wat anderen over je 
denken. Dit is tijd voor jezelf.

Trek je even niks aan van wat anderen over je 
denken. Dit is tijd voor jezelf. 

We zijn allemaal ergens goed in. Waarom zou jij 
een uitzondering zijn.

Pas als je goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor 
anderen zorgen.

We worden al genoeg geconfronteerd met 
negatieve zaken. Zet je positieve eigenschappen 
maar eens goed in de verf.

Leef hier en nu

(oranje)

Vandaag neem ik 30 minuten time-out: tijd 
voor me, myself and I.

Vandaag adem ik tien keer langzaam in en 
uit.

Vandaag eet of drink ik met mijn ogen dicht 
en proef ik bewust. 

Vandaag doe ik eens helemaal niets. 
 

Vandaag zeg ik: mijn thuis is waar mijn zetel 
staat. 
 

Even rust nemen en bezig zijn met iets waarmee je 
graag bezig bent. Zalig genieten, toch!?

Langzaam in en uit ademen zorgt voor rust en heeft 
een positieve impact op je leven.

Neem niet zomaar vluchtig iets om te eten of te 
drinken, maar proef nu eens écht waar het naar 
smaakt. Je zal ongetwijfeld verrast worden.

Zalig toch, zo eens een dagje niks doen en enkel 
bezig zijn met jezelf. Je bouwt zo even rust in 
tijdens de drukke bezigheden.

Een dagje thuis blijven is minstens even plezant 
als ergens heen trekken. Speel samen een 
gezelschapsspelletje, lees een goed boek of zet de 
radio aan.

Heb grip op je leven 

(donkerblauw)

Vandaag kruip ik in de huid van Madame 
Non en zeg ik eens nee.

Vandaag laat ik de problemen van een ander 
niet aan mijn hart komen; dat kan morgen 
nog! 

Vandaag maak ik een onderscheid tussen 
wat belangrijk en niet belangrijk is. 

Je hoeft niet steeds ‘ja’ te zeggen. Af en toe eens 
‘neen’ zeggen is zorgen voor jezelf.

Fijn dat je er bent voor anderen, maar vergeet af en 
toe ook niet om jouw leven te leiden. Je verdient 
ook aandacht en die kun je perfect aan jezelf 
geven.

Wat wil je op je sterfbed kunnen vertellen over 
jezelf? Dat je in goede verstandhouding met familie 



en vrienden hebt geleefd, of dat je steeds met een 
mooi gewassen wagen reed? Het is het bedenken 
waard.

Wind je eens een dagje in niks op. Je zult merken 
dat je dan ook een dagje rust hebt.

Die agenda is al vol genoeg. Af en toe eens een 
gaatje laten vallen om uit te blazen en tijd voor je 
zelf te voorzien. Zalig toch!?

 
 

Vandaag maak ik me niet druk. 

Vandaag schrap ik iets in mijn agenda.


