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Geluk van Patiënten

• Geluk

– Begrip

– Meting

– Kennis 

• Gebruik van die kennis

– Door patiënten zelf

– Door zorgverleners

– Door belangenbehartigers van patiënten



Begrip ‘Geluk’



Begrip ‘Geluk’: Vier kwaliteiten van leven
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Begrip ‘Geluk’: Vier soorten satisfactie
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Begrip ‘Geluk’: Vier soorten satisfactie
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Meting geluk



Meting geluk: Voorbeeld enquêtevraag

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of ontevreden bent U

tegenwoordig met Uw leven als geheel?

1      2       3       4       5       6       7       8       9       10

Ontevreden Tevreden



Geluk: Kennis



Geluk: Kennis

• Kennis over geluk van iedereen

• Kennis over geluk van patiënten in het 

bijzonder



Geluk Kennis: Over geluk van iedereen

• Prevalentie

• Determinanten

• Consequenties



Geluk Kennis: Prevalentie in Nederland
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Geluk Kennis: Determinanten



Determinanten geluk in landen: Kwaliteit overheid



Determinanten geluk in landen

Verschillen tussen 135 landen rond 2005

• Kwaliteit overheid +.66

• Welvaart +.63

• Democratie +.60

• M/V gelijkheid +.58

• GGZ +.51

• Inkomensgelijkheid - .07

Verklaarde variantie 75%
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Geluk in Nederland
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Determinanten geluk: binnen landen

Leefbaarheid omgeving

• Sociaal economische positie ± 5%

• Sociaal emotioneel netwerk     ± 10%

• Toeval                                ± 10%

Levensvaardigheid

• Aangeboren ± 30% 

• Aangeleerd ± 30%?

• Levenskeuzen ± 15%?
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Geluk kennis: Consequenties



Geluk kennis: Consequenties

• Actief

• Geïnvolveerd

• Sociaal

• Gezond

Past in ‘Broaden and Build Theory’

(Fredrickson 2004)



Geluk kennis: Geluk van patiënten 



Geluk kennis: Geluk van patiënten 

• Prevalentie

• Determinanten

• Consequenties



Gebruik kennis geluk van patiënten 



Gebruik kennis geluk van patiënten 

• Door patiënten zelf

• Door zorgverleners

• Door belangenbehartigers



Gebruik kennis geluk van patiënten 

Door patiënten zelf: Bewustwording van

• Invloed ziekte op geluk

• Kans op groter geluk 

• Voorbeelden van effectieve omgang

Kan via lotgenoten-vergelijkings-website

Techniek GeluksWijzer met data MijnKWL



Gebruik kennis geluk van patiënten 

Door zorgverleners: 

• Zorgen via de band van geluk

Want geluk blijkt goed voor gezondheid

• Meten effectiviteit van zorg

Geluk betere maatstaf dan ‘Health Related QOL’



Gebruik kennis geluk van patiënten 

Door belangenbehartigers

• Geluks-verlies van ziekte zichtbaar maken

• Geluks-effectiviteit van zorg vergelijken

– Van speficieke zorg, bv revalidatie

– Van zorgketen, bv door vergelijking gemeenten



Conclusies

• Geluk belangrijk doel van (zelf)zorg

• Geluk is goed meetbaar en vergelijkbaar

• Kennis over geluk nuttig voor

– Patienten zelf

– Zorg verleners

– Beleidsmakers, belangenbehartigers

• Mijnkwaliteitvanleven levert zulke kennis



Reserve slides tbv discissie
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Effect gebruik GeluksWijzer

in rapportcijfers geluk

+ 0.5 | huwelijk

+ 0.4 | eerste kind

|

|

+ 0.15 | regelmatig gebruik GeluksDagboek

+ 0.05 | loterijwinst incidenteel gebruik GeluksDagboek

|

- 0.2 | gewond bij verkeersongeluk

|

|

|

|

|

- 0.8 | werkeloos geraakt

|

|

|

- 1.23 | partner overleden



World Database of Happiness

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl


