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UGent en NN brengen 
Het Geluk van België 
in kaart
Belgische senioren zijn het gelukkigst, Generatie X hinkt achterop 

Ongeacht huidskleur, cultuur of geloof is er één zaak die 
mensen bindt: iedereen wil graag een gezond en gelukkig 
leven. Op 20 maart wordt wereldwijd zelfs de Internationale 
Dag van het Geluk gevierd. Maar wat is geluk? En hoe is het 
gesteld met het geluk van de Belg? Dankzij het Nationaal 
Geluksonderzoek van UGent komen de Belgen het komende 
jaar te weten wat hen gelukkig maakt, en hoe zij (nog) 
gelukkiger kunnen worden. Tussen maart 2018 en maart 
2019 zal Professor dr. Lieven Annemans, titularis van deze 

NN leerstoel, op geregelde tijdstippen resultaten uit het 
onderzoek presenteren. De Geluksprofessor vertrekt steeds 
vanuit die specifieke levensdomeinen die het geluk van de 
Belg mee bepalen. Denk hierbij aan sociale relaties, 
onderwijs en opvoeding of gezondheid. 

In totaal namen 3770 mensen deel aan de studie. Vandaag 
worden de eerste resultaten voorgesteld van een bevraging 
bij een representatieve steekproef van 1600 Belgen.
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Brussel, 15 maart 2018 – Een op de drie Belgen is vandaag zeer gelukkig, maar het 

lijkt bergaf te gaan met ons nationaal geluk. Ruim een kwart van de Belgen is niet 

gelukkig. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek. Levens-

verzekeraar NN en UGent gingen met een grootschalig onderzoek na wat de Belg 

gelukkig maakt. Wat blijkt? Belgische senioren zijn vandaag gemiddeld gelukkiger 

dan Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar). Een slechte gezondheid heeft een 

grote negatieve impact op geluk. En, voor eens en voor altijd: geld maakt wel 

dégelijk gelukkig! Op het platform www.gelukkigebelgen.be wordt het geluk van 

de Belg het komende jaar in kaart gebracht, kan je met de Geluk-O-Meter testen 

hoe gelukkig je vandaag bent vergeleken met andere Belgen en vind je tips van 

geluksexperts om te werken aan een gelukkiger leven. 



Kwart van de Belgen niet gelukkig

Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat ruim een Belg op drie (35 procent) vandaag zeer gelukkig is met zijn of haar 
leven. Zij geven hun leven een score van minstens acht op tien. In totaal zijn zowat de helft van de landgenoten best 
tevreden met hun leven (score van 6 en meer). Toch is niet alles rozengeur en maneschijn, want ruim een kwart van de 
Belgen (28 procent) is niet gelukkig. De Belgen scoren met gemiddeld 6.55 op 10 lager dan in eerdere - Europese – studies 
zoals de European Social Survey.  Een mogelijke verklaring voor het lagere cijfer is dat het Nationaal Geluksonderzoek 
anoniem gebeurde, waardoor de deelnemers een eerlijker antwoord gaven. Anderzijds is er ook een algemene daling van 
ons welzijn, zoals onlangs nog werd aangegeven door het Nationale Planbureau.
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Gelijk geluk voor mannen & vrouwen; voor Walen, 
Vlamingen & Brusselaars  

Een opvallende vaststelling is dat er amper regionale 
verschillen in het Belgische geluksgevoel te vinden zijn. 
Vlamingen, Walen en Brusselaars zijn ongeveer even gelukkig. 
De Vlaming geeft zijn leven gemiddeld een 6,56 op 10. Walen 
geven een score van gemiddeld 6,55 op 10. De Brusselaars 
lijken met 6,44 op 10 iets minder gelukkig. Over het algemeen 
verschilt het geluksgevoel dus niet veel met de landgenoten 
uit het Noorden en het Zuiden. Ook mannen en vrouwen 
scoren zowat gelijk op algemene levenstevredenheid.

Oma en opa zijn het gelukkigst

Het Belgisch geluk kent wel duidelijke generatieverschillen. 
Zo blijken 60- en 70-plussers gemiddeld het gelukkigst te zijn. 
De babyboomers, de generatie die na de Tweede Wereldoorlog 
ter wereld kwam, geven hun leven een score van 7,2 op 10. 
Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar) daarentegen 
noteert een magere 6,2 op 10 en is van alle leeftijdsgroepen 
het minst gelukkig.

Waarom zijn senioren gelukkiger dan dertig- en 
veertigplussers? Volgens Life Planner Cynthia Ghysels staat 
de oudere generatie standvastiger in het leven. “De 
babyboomers hebben over het algemeen goed gespaard. Ze 
zijn vaak bezig met hun gezondheid en hebben doorheen de 
jaren weten relativeren”, legt Cynthia Ghysels uit. “Senioren 
zijn milder en richten hun aandacht op wat ze écht willen in 
het leven. Dit zijn allemaal aspecten die bijdragen tot meer 
tevredenheid en dus geluk.”
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“De babyboomers hebben over 
het algemeen goed gespaard. Ze 
zijn vaak bezig met hun 
gezondheid en hebben doorheen 
de jaren weten relativeren. 
Senioren zijn milder en richten 
hun aandacht op wat ze écht 
willen in het leven. Dit zijn allemaal 
aspecten die bijdragen tot meer 
tevredenheid en dus geluk.”



Het ABC telt ook mee 

In het Nationaal Geluksonderzoek werd ook het zogenaamde ABC van het geluk onderzocht. Het ABC bestaat uit drie grote 
peilers: De A staat voor autonomie en bekijkt in welke mate men zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid 
en houdt verband met sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor competenties en geeft aan hoe bekwaam en 
zelfzeker men zich voelt in dagelijkse activiteiten.

Het ABC is zowel van toepassing in het privéleven als op het werk. Vrij uniek aan het onderzoek was dat het ABC van het 
privéleven werd onderscheiden van het ABC op het werk. Wie voor zichzelf beslissingen kan nemen en belangrijke keuzes 
kan maken, voelt zich gelukkiger. Ook wie een boeiend sociaal leven heeft en zich bekwaam voelt in het leven of op het werk 
is meer tevreden. Vooral in het privéleven lijkt het ABC een grote invloed op het geluk van de Belgen te hebben. Uit de cijfers 
blijkt dat een stijging van 1 punt op één van de ABC’s het algemeen geluk sterk doet stijgen.

“Vandaag de dag heeft een persoon 
van 60 jaar een betere gezondheid 
dan voordien, terwijl ze in het 
algemeen een lagere familiale last 
dragen. Ze voelen zich comfortabel 
in een breed netwerk van relaties 
die werden opgebouwd gedurende 
hun hele leven. Op het moment van 
het pensioen maken ze keuzes die 
echt bij hen passen, waardoor 
nieuwe ervaringen hen kennis geven 
die hun gevoel van bekwaamheid 
verder vergroot.”

Alweer zijn het de 60-plussers die beter scoren op het ABC in hun privéleven. Dit zou mee kunnen verklaren waarom zij meer 
tevreden zijn met hun leven dan jongere generaties in België. Psychologe Sylvie Loumaye legt uit: “Vandaag de dag heeft 
een persoon van 60 jaar een betere gezondheid dan voordien, terwijl ze in het algemeen een lagere familiale last dragen. Ze 
voelen zich comfortabel in een breed netwerk van relaties die werden opgebouwd gedurende hun hele leven. Op het moment 
van het pensioen maken ze keuzes die echt bij hen passen, waardoor nieuwe ervaringen hen kennis geven die hun gevoel 
van bekwaamheid verder vergroot.”
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Voor eens en voor altijd: geld maakt gelukkig

Uit de cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat mensen met een financieel 
stabiele situatie zich gelukkiger voelen dan zij die het minder breed hebben. Tot op een 
bepaald niveau…  

Het verschil in levenstevredenheid tussen iemand uit een gezin met een netto inkomen 
van €2.000 per maand vergeleken met iemand uit een gezin met een netto inkomen van 
€1.000 is gemiddeld groter dan het verschil tussen personen met een netto gezinsinkomen 
van €4.000 en €3.000. Deze relatie werd eerder al geopperd in buitenlandse studies en 
is nu ook voor België bevestigd.
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Professor dr. Lieven Annemans licht toe: “Een financieel zorgenloos leven biedt stabiliteit 
en gemoedsrust. Als we echter kijken naar de relatie tussen gezinsinkomen en algemene 
levenstevredenheid, dan merken we dat deze relatie afvlakt. Geld maakt gelukkig 
wanneer men weinig heeft maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit.”

Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN: “Er zijn vandaag heel wat zaken waar 
we weinig controle over hebben. Zo blijft het bijvoorbeeld koffiedik kijken hoe ons 
wettelijk pensioenstelsel er binnen 20 jaar zal uitzien, maar uitgebreid zal het zeker niet 
worden. Wat we wel kunnen controleren is hoe we ons vandaag beschermen tegen een 
onverwachte financiële tegenslag morgen. Zo is een goed pensioenplan en een 
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid al een hele grote stap die vandaag financiële 
gemoedsrust brengt. Of hoe je je kan beschermen tegen financieel ongeluk.”

Gemiddelde 
levenstevredenheid = 5.7

Mediaan netto
gezinsinkomen
= 2.550/maand

Gemiddelde
levenstevredenheid =6.0

Gemiddelde
levenstevredenheid =7.0
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“Geld maakt gelukkig wanneer men weinig heeft maar 
vanaf een bepaald niveau vermindert dit.”



Hoe beschermen tegen ongeluk?  

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie 22 procent minder kans maken om 
ongelukkig te zijn. Wie zich gezond voelt, maakt 18 procent minder kans op een ongelukkig leven. 

Ook het ABC van het geluk heeft een grote invloed. Wie beter scoort op autonomie en dus het gevoel heeft voor zichzelf te 
kunnen beslissen, maakt 26 procent minder kans op een ongelukkig leven. Voor wie beter scoort op betrokkenheid daalt de 
kans op ongelukkig zijn met 17 procent. Wie goed scoort op competentie en wie zelfzeker in het leven staat, maakt 22 
procent minder kans op een ongelukkig bestaan. 

De top 5-werkpunten die ervoor zorgen dat de kans op ongelukkig zijn opmerkelijk daalt:  

Meer autonomie in het privéleven

Betere competentie in het privéleven

Meer tevredenheid met de financiële situatie

Betere gezondheid

Betere betrokkenheid in het privéleven
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22.3%

21.6%

17.9%

16.9%

Belangrijke rol voor politiek, school, werkgevers en 
verenigingen in de strijd tegen geluksongelijkheid 

De Belg heeft zijn geluk gedeeltelijk zelf in handen. Professor 
Annemans benadrukt echter: “De cijfers uit het Nationaal 
Geluksonderzoek tonen aan dat België een opmerkelijke 
geluksongelijkheid kent. Een eenvoudige blik op de factoren 
die ons beschermen tegen ongelukkig zijn maakt duidelijk dat 
we ook als maatschappij een belangrijke rol kunnen en 
moeten spelen om deze ongelijkheid te verminderen. 
Maatschappij, beleid, school, werkgevers, verenigingen, 
families,… : elk van hen kan meewerken aan een gelukkiger 
België.” 

Het komende jaar werken Professor Annemans en zijn 
doctoraatsstudent Jellen T’Jaeckx verder aan het Nationaal 
Geluksonderzoek. Extra data wordt verzameld en de analyses 
gaan voort. Zo zal er ook gewerkt worden met een burgerpanel 
dat zal meedenken over de resultaten. Deze eerste resultaten 
zijn dus maar het begin. Professor Annemans: “Bij dergelijk 
onderzoek heeft men vaak de neiging te veralgemenen. Wij 
willen graag meer nuance brengen in onze analyses, en beter 
begrijpen wat voor wie tot meer of minder geluk leidt. We 
zullen daarbij naar een aantal levensdomeinen in het bijzonder 
kijken.”
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“Maatschappij, beleid, school, werkgevers, 
verenigingen, families,…: elk van hen kan 
meewerken aan een gelukkiger België.”  



Save the date: juni 2018
Impact onderwijs & opvoeding op het geluk van de Belg

Het eerst volgende levensdomein op de agenda is onderwijs en opvoeding. 
In juni maakt UGent de resultaten die daarop betrekking hebben publiek. 
Samen met experts binnen dat gebied worden dan ook aanbevelingen 
gedaan om de Belg gelukkiger te maken.  

Professor Annemans licht alvast een tipje van de sluier. “We hebben 
gekeken of mensen die in hun jeugd gepest werden of anderen pestten 
anders scoorden op vlak van geluk. Uit de cijfers blijkt dat mensen die in 
hun jeugd werden gepest ongelukkiger zijn. Zij scoren opmerkelijk lager 
op hun algemene levenstevredenheid (0,59 punten minder). Dit gaan we 
zeker verder uitzoeken.”

“Uit de cijfers blijkt dat mensen die in hun jeugd 
werden gepest ongelukkiger zijn. Zij scoren 
opmerkelijk lager op hun algemene levens-
tevredenheid (0,59 punten minder)”
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Op Gelukkigebelgen.be brengt gelukscoach Cynthia Ghysels ook geregeld concrete tips die Belgen helpen 
hun geluk in eigen handen te nemen. Uit het Nationaal Geluksonderzoek bleek dat een aantal factoren zoals 
inkomen, gezondheid en het ABC een grote impact hebben op geluk. Cynthia bouwt hierop verder en geeft 
enkele concrete tips die hierop inspelen.  

Gelukscoach Cynthia Ghysels

Hoe zelf aan de slag met geluk? 
Gelukkigebelgen.be & Geluk-O-Meter

Hoewel het leven onverwachte wendingen kan hebben, is er heel wat dat de Belg 

kan doen om zijn eigen geluk een duwtje in de juiste richting te geven. Daarom 

lanceert NN het platform www.gelukkigebelgen.be dat de Belg op weg helpt naar 

een gelukkiger leven. Op de website waar het geluk van de Belg het komende jaar 

in kaart wordt gebracht, kan je met de Geluk-O-Meter testen hoe gelukkig je 

vandaag bent vergeleken met andere landgenoten en vind je tips van geluksexperts 

om te werken aan een gelukkiger leven. 

• Geld is een fantastisch middel om je doelen waar te 
maken, zie het als iets positiefs in je leven. Pak je 
financiële administratie aan, zorg dat je alle aspecten 
ervan begrijpt en breng je financiële situatie in kaart. 
Zo krijg je inzicht, meer gemoedsrust en grip op je 
financiën. 

• Gezondheid is niet iets vanzelfsprekends, draag er 
zorg voor. Beweeg meer, ontspan en rust eens meer, 
eet gezond en slaap voldoende. Dat alleen al zorgt 
voor een betere fysieke en mentale gezondheid. 

• Neem de tijd om te investeren in je relaties met 
familie, vrienden, buren. Sta ook open om nieuwe 
mensen te leren kennen.  Zorg voor echte aandacht, 
luister oprecht naar wat anderen willen vertellen en 
laat jezelf eens meer zien zoals je echt bent.

• Bepaal wat je wil met je leven, bekijk het ook eens 
vanuit een andere hoek. Breng meer structuur aan en 
beslis wat voor jou echt belangrijk is. Sta daar 
regelmatig bij stil en stuur bij.

• Geloof in jezelf en in je eigen sterktes.  Focus op je 
mogelijkheden. Waardeer jezelf voor wie je bent en 
werk aan zaken waar je je vandaag nog onzeker voelt. 
Jezelf ontwikkelen zorgt voor meer geluk en 
tevredenheid over je persoonlijkheid.

PERSDOSSIER: Eerste resultaten Nationaal Geluksonderzoek 2018  



Cath Luyten
Geluksambassadeur
Met een gelukscore van 80 procent scoort Cath Luyten een pak hoger 
dan de gemiddelde Belg. Cath staat niet alleen zélf gelukkig in het leven. 
Ze houdt ervan met haar positiviteit ook anderen te enthousiasmeren. Zo 
zal je haar niet vaak zonder lach voor de camera zien. Een lach die 
aanstekelijk werkt en kijkend Vlaanderen spontaan gelukkig maakt. 
 
NN zag in Cath Luyten dan ook de perfecte Geluksambassadeur die 
Belgen het komende jaar zal aanmoedigen aan de slag te gaan met hun 
eigen geluk. Zo zal Cath onder meer te zien zijn in een mini-reeks op  
www.gelukkigebelgen.be waarin ze op zoek gaat naar de kleine dingen 
des levens die haar gelukkig maken. 
 
Cath Luyten over haar nieuwe rol als Geluksambassadeur: ‘Het leven is 
geen ponykamp’ zei Bouba ooit. Wel, Bouba heeft gelijk. Tegenslagen 
zullen er altijd zijn. Daarom kan geluk voor mij nooit een doel op zich zijn. 
Ik geloof wél in de kracht van positiviteit. Voor mij is gelukkig zijn dan ook 
een denk- en levenswijze. ‘Optimism is a moral duty’ zegt mijn papa altijd. 
Het gaat over zoveel mogelijk met een positieve blik naar de wereld te 
kijken. Toegegeven, niet altijd eenvoudig. Maar het loont wél! Bovendien 
werkt positiviteit aanstekelijk. Ik ben dan ook zeer gelukkig dat ik als NN-
Geluksambassadeur Belgen mag aanmoedigen hun positieve bril op te 
zetten!’ 

“Voor mij is gelukkig zijn dan ook een denk- en 
levenswijze. ‘Optimism is a moral duty’ zegt mijn 
papa altijd. Het gaat over zoveel mogelijk met een 
positieve blik naar de wereld te kijken. Toegegeven, 
niet altijd eenvoudig. Maar het loont wél!”
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Over het Nationaal Geluksonderzoek
Hoe gelukkig is de Belg? Wat maakt of kraakt ons geluk? Zijn senioren vandaag 
gelukkiger dan adolescenten? Zijn vrouwen gelukkiger dan mannen? Wat is de 
relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? En zijn mensen die vroeger gepest 
werden ongelukkiger dan mensen die niet gepest werden? 

Dankzij het Nationaal Geluksonderzoek van UGent komen de Belgen te weten 
wat hen gelukkig maakt, maar vooral hoe zij samen kunnen werken aan een fijn 
en gelukkig leven. Tussen maart 2018 en maart 2019 zal Professor dr. Lieven Anne-
mans, titularis van deze NN leerstoel, op geregelde tijdstippen resultaten uit het 
onderzoek presenteren. De Geluksprofessor vertrekt steeds vanuit die specifieke 
levensdomeinen die het geluk van de Belg mee bepalen. Denk hierbij aan sociale 
relaties, onderwijs en opvoeding of gezondheid. 

In totaal namen 3770 mensen deel aan de studie. Vandaag worden de eerste 
resultaten voorgesteld bij een representatieve steekproef van 1600 Belgen. 
 
 
 
Over NN
Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en geluk. 
Iedereen is anders, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gezond en 
gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. 

Haar expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij weten-
schappelijke inzichten en die wil ze ook breed maatschappelijk inzetten met het 
oog op een gelukkige Belg. Centraal staat vandaag de NN leerstoel met het  
‘Nationaal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat 
maakt Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn 
geluk gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan 
waarmee de Belg zelf aan de slag kan. 

Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij innovatieve oplossingen 
(invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via een sterk netwerk van 
makelaars en bankpartners. NN telt 1,4 miljoen klanten in België en behoort tot 
NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met een uit-
stekende kapitaalspositie, actief in 18 landen wereldwijd.

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een geluk-
kiger leven: www.gelukkigebelgen.be 

Voor meer informatie over NN: www.nn.be



Perscontact

02 238 88 11

Annelore Van Herreweghe

communicatie@nn.be

Beeldmateriaal in hoge resolutie
  

www.gelukkigebelgen.be/pers



Bijlage: Bio’s sprekers

Hoewel Jan Van Autreve (1973) oorspronkelijk 
piloot, uitvinder, avonturier… wilde worden, startte 
deze licentiaat economie in 1997 als 
wetenschappelijk onderzoeker in de Vlerick 
Business School. Enkele jaren later ging hij aan de 
slag als financieel analist bij de Financieel 
Economische Tijd (nu: De Tijd) om vervolgens 
trader te worden bij KBC Securities. 

Jan maakte voor het eerst kennis met de 
verzekeringsmarkt toen hij in 2004 Chief 
Investment Officer werd bij Swiss Life Belgium. Bij 
de fusie van Swiss Life Belgium en Delta Lloyd 
kreeg hij de operationele verantwoordelijkheid 
van het bedrijf toegewezen als Chief Operating 
Officer.   

In 2010, stelde men hem de vraag ‘of hij de nieuwe 
CEO van Delta Lloyd Life wilde worden’. Jan was 
toen 37 jaar, en vader van twee jonge kindjes. Hij 
aanvaardde het aanbod. Het werd één van de 
sleutelmomenten in zijn carrière.

5 jaar later verliet Jan, Delta Lloyd Life nadat hij 
het liet groeien tot een top 5 levensverzekeraar in 
België. Op 1 juli 2016 werd hij aangesteld als CEO 
van NN Belgium. Hij timmerde verder aan het 
succes van de Belgische poot van het 
internationale NN Group en kreeg daarvoor het 
vertrouwen van Robin Spencer, CEO International 
Insurance van NN Group: ‘Jan heeft een solide 

kennis van België, zijn cultuur en de concurrentie 
in het verzekerings-landschap. Dankzij zijn ruime 
ervaring op het gebied van verzekeringen, 
bedrijfstransformatieskills en strategische inzicht 
is hij de ideale persoon om de onderneming 
doorheen de volgende ontwikkelingsfase te 
leiden.’ Jan voegt daar zelf graag aan toe dat hij 
dat vertrouwen ook dankt aan de skills en 
competenties van het sterke NN-team en dat hij 
energie en inspiratie haalt uit mensen, 
samenwerking en interactie. 

In 2017 nam NN Group Delta Lloyd Groep over. 
Ook in België bundelden beide de krachten en 
gingen ze verder als één bedrijf, onder de naam 
NN. Op 18 april 2017 werd Jan benoemd tot CEO 
van het gecombineerde bedrijf in België. Een 
bijzonder weerzien met het bedrijf waar hij amper 
een jaar eerder afscheid van nam. In zijn nieuwe 
rol staat hij in voor de succesvolle integratie van 
NN Belgium en Delta Lloyd Life tot één 
gecombineerde, sterke financiële dienstverlener 
in België die focust op bescherming (overlijdens- 
en invaliditeitsverzekeringen) en pensioenopbouw 
in tak23. 

Samen met meer dan 700 medewerkers ambieert 
Jan van NN de meest persoonlijke verzekeraar 
van België te maken en staat er dan ook op om 
dat door te vertalen in een personeelsbeleid dat 
vertrekt vanuit respect voor de persoonlijke 
dromen, talenten en passies van mensen. Als zij 
ook binnen de kantoormuren aan de slag kunnen 
met hun eigen sterktes en ambities, brengt dit 
zowel onderneming als medewerkers naar een 
hoger niveau. In februari werden deze 
inspanningen beloond. NN kreeg toen het label 
‘Top Employer’ toegewezen.

Jan gelooft in NN: ‘Wij zijn méér dan een 
verzekeraar. We begrijpen onze klant en staan 
hem bij in zijn persoonlijk streven naar geluk dat 
uiteraard begint met financiële gemoedsrust.” 
Groot geluk schuilt voor hem in kleine dingen, 
zoals het avondlijke spelletje kicker met zijn gezin 
als vast ritueel voor het slapengaan van de 
kinderen; mama en dochter tegen papa en zoon. 
Op de vraag waar hij binnen 15 jaar wil staan, 
antwoordt Jan Van Autreve alsnog het volgende: 
‘Alles kan. Waar we terechtkomen, dat zien we 
nog wel. Als het maar ergens is waar ik gezond en 
gelukkig ben en met een glimlach rondloop.’

Jan Van Autreve, CEO bij NN



Professor dr. Lieven Annemans is hoogleraar in de 
gezondheidseconomie aan de faculteit 
geneeskunde van de Universiteit Gent. Met de 
huidige NN leerstoel en ‘het Nationaal 
Geluksonderzoek’ wil Annemans een antwoord 
bieden op de vraag “Wat maakt de Belg gelukkig?”. 
Het onderzoek vertrekt vanuit de verschillende 
levensdomeinen en bekijkt ook de persoonlijke 
kenmerken van de Belg waardoor een 
gedetailleerde geluksanalyse mogelijk is. Het 
geluksonderzoek is voor Annemans een nieuwe 
pijler in zijn wetenschappelijk curriculum dat de 
voorbije decennia hoofdzakelijk focuste op de 
link tussen economie en gezondheid.     

Professor dr. Lieven Annemans was acht jaar 
voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad en 
president van de Internationale vereniging voor 
Farmaco-economie (ISPOR). Van 2000 tot 2003 
was hij kabinetsmedewerker bij Frank 
Vandenbroucke. In 2013 en 2017 werd professor 
Annemans bekroond tot Laureaat van de Francqui 
leerstoel. Annemans schreef de boeken ‘De prijs 
van uw gezondheid’ (2014) en ‘Je geld of je leven 
in de gezondheidszorg’ (2016). Hij is ook auteur 
van meer dan 250 internationale 
wetenschappelijke publicaties over 
gezondheidseconomie.

Professor dr. Lieven Annemans 



Soms weten mensen niet meer wat ze willen in 
het leven. Ze twijfelen aan hun job en zouden 
liever een nieuwe weg inslaan, maar ze weten 
vaak niet hoe. In dat geval kunnen zij rekenen op 
life planner Cynthia Ghysels (50). 

Cynthia is één van de weinige registered life 
planners in België. Meer dan ooit gelooft zij dat je 
door de aandacht voor je persoonlijke 
ontwikkeling een verschil kunt maken in je leven 
en dat van anderen. Haar passie voor persoonlijke 
ontwikkeling gaat helemaal terug tot haar 
jeugdjaren. Op haar 17e werd zij Belgisch 
kampioen kogelstoten. Na haar studie rechten 
heeft ze een mooie carrière van 22 jaar gehad bij 
verschillende bedrijven in de verzekeringswereld. 
Daar leerde ze dat een sterker inzicht in jezelf 
leidt naar een sterker leiderschap. 

Als alleenstaande moeder met 2 dochters heeft 
ze ervoor gekozen het leven te leiden dat bij haar 
past en haar passie helemaal tot uiting te brengen 
via haar eigen bedrijf. Zij maakt Life Planning, een 
methode om te ontdekken hoe je jouw eigen 
leven zinvol kan invullen en hoe je hierbij de juiste 
keuzes maakt, praktisch en concreet toepasbaar 
voor ondernemers, topsporters, bedrijven en hun 
leiders, die op zoek zijn naar persoonlijke groei en 
zakelijke effectiviteit.

Op de Geluksblog leert Cynthia de Belgen hoe ze 
hun geluk in eigen handen kunnen nemen. Als 
gelukscoach geeft zij tips en reikt zij de middelen 
aan om de eerste stap naar een gelukkiger leven 
te zetten. Cynthia helpt Belgen op weg naar een 
leven vol goesting.

Cynthia Ghysels



Op 16-jarige leeftijd weet Sylvie Loumaye één 
ding zeker: later wil ze werken in het Centrum 
voor Gezinsplanning met als missie het 
verbeteren van het emotionele, rationele en 
seksuele leven. Voor Sylvie is er immers niets 
interessanter dan werken in het domein ‘liefde’. 
Zegt men niet dat liefde de wereld regeert? 

Een logische volgende stap was dan ook haar 
studiekeuze psychologie aan de UCL, uiteraard 
met een stage in gezinsplanning (SIPS in Luik). 
Sylvie vulde dit vervolgens aan met een 
aggregaat opleiding om later ook les te kunnen 
geven ‘en zo haar kennis en ervaring te kunnen 
delen met anderen’. Voor haar thesisonderwerp 
kiest Sylvie voor het delicate onderwerp 
‘zelfmoord bij jongeren’. Het raakt haar dat 
sommige jongeren en jongvolwassenen de 
liefde voor het leven verliezen. 

Sylvie startte haar carrière in 1999 bij Aywaille 
Gezinsplanning (Ourthe-Amblève), als 
psychotherapeute, gastvrouw en facilitator. 
Parallel start Sylvia als zelfstandige 
psychotherapeut die mensen helpt in hun 
zoektocht naar geluk.

Van 2002 tot 2010 is Sylvie directrice van een 
Luikse centrum voor Gezinsplanning (Le 37) 
waar ze instaat voor familiebemiddeling 
(begeleiding tijdens echtscheidingen), 
seksuologische hulpverlening en het 
organiseren van workshops over zelfvertrouwen, 
communicatie, ... 

In 2008 behaalde ze haar universitair diploma 
(UCL) in de klinische seksuologie waarna ze 
ook startte met het begeleiden van koppels. De 
kwaliteit van ons seksleven is volgens haar een 
bepalende factor voor het geluk. De WHO 
(Wereldgezondheidsorganisatie) erkent 
overigens het belang van seksuele gezondheid.

In 2015 volgde ze een opleiding hypnotherapie 
(TBT) om patiënten te helpen met het verwerken 
van trauma’s (zoals agressie en intimidatie) 
zodat deze niet langer de kwaliteit van hun 
geluk bepalen.

Sinds 2010 is Sylvie aan de slag als zelfstandig 
psychotherapeute en onderzoekt ze 
voornamelijk hoe je de balans kan bewaren 
tussen het professionele en het privéleven. 
Daarnaast blijft ze zich inzetten om het taboe 
rond seksualiteit te doorbreken via media (in 
radioprogramma’s, geschreven pers, …), 
animatie op scholen en conferenties. 

Ondertussen heeft Sylvie, zoals te zien op haar 
website (www.sylvieloumaye.be), verschillende 
kanalen ontwikkeld die mensen helpen bij de 
ontwikkeling van een leven waarbij liefde voor 
onszelf én voor onze naasten, een gezond 
seksleven, ... centraal staan. Kortom, alles wat 
men nodig heeft voor een gelukkig leven!

Vandaag de dag kan Sylvie zeggen dat haar 
professioneel leven haar gelukkig maakt en dat 
haar job haar passie is geworden.

Sylvie Loumaye


