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IK WIL GELUKKIG ZIJN! 

Er zijn van die momenten waarop een mens zich heel gelukkig 
kan voelen. Bijvoorbeeld als er een kind geboren wordt of als 
je succesvol bent in je werk. En als je na een ziekte opkrabbelt 
en je maakt een wandeling aan het strand. Of je bent verliefd 
en de ander zegt: ik vind jou ook heel lief. Ja, dan kan je je zo 
gelukkig voelen. 

Maar hoe lang duurt het geluk?  Helaas kunnen we het geluk 
niet vastpakken. Het komt en het gaat vroeger of later. 
Tegenover het geluk staan ervaringen die ongelukkig maken.  
Als je je na een ingrijpend verlies eenzaam voelt bijvoorbeeld. 
Of als de ellende in de wereld je somber en verdrietig maakt. 
In het algemeen zullen gelukkige en ongelukkige momenten 
elkaar afwisselen. Dat is niet zo gemakkelijk om te 
accepteren. Want we zouden altijd wel gelukkig willen zijn. 

De wens om altijd gelukkig te willen zijn is wel begrijpelijk 
maar niet realistisch. In Vlaanderen is er een psychiater die 
vindt dat mensen tegenwoordig teveel hun geluk opeisen. Zij 
accepteren de ongelukkige momenten niet meer. Zij willen het 
altijd ‘leuk’ hebben en verdragen het niet als zij zich 
ongelukkig voelen. 

Die psychiater heet Dirk de Wachter en hij heeft over dit 
onderwerp een boek geschreven: ‘De kunst van het 
ongelukkig zijn.’ Hij schrijft dat er tegenwoordig steeds minder 
ruimte is om je ongelukkig te kunnen voelen. Kijk maar naar 
sociale media als Facebook. Daar zie je altijd lachende 
gezichten van mensen die in een restaurant zitten te eten en 
van mensen die op vakantie zijn in een zonnig land.  
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Wie ziek is denkt al gauw dat het niet klopt als men zich 
ongelukkig voelt. Het komt steeds vaker voor dat mensen zich 
schamen voor hun ongelukkige gevoelens. Ze voelen zich 
mislukt omdat ‘gelukkig zijn’ de norm is geworden. En daar 
maakt Dirk de Wachter zich druk om. Hij vindt dat er meer 
ruimte moet komen om je ongelukkig te kunnen voelen. Het is 
geen ramp om tegen jezelf te zeggen: ik ben vandaag 
ongelukkig. Door het te accepteren krijg je de kracht om het uit 
te houden en verder te gaan met leven.  

Wie weet wat het betekent om ongelukkig te zijn zal met meer 
zorg andere mensen nabij kunnen zijn. In het ziekenhuis 
weten we hoe belangrijk het is om elkaar nabij te zijn in lief en 
leed. Het leven is zinvol als je je verbindt met anderen die het 
ongeluk niet ontkennen. 

Dirk de Wachter zegt het zo: “Juist op de dagen waarop we 
ons niet goed voelen, is de ander nodig. Dan is het erg 
belangrijk − en mooi ook − dat er iemand is die luistert en 
troost. Paradoxaal genoeg wordt dat ongelukkige dan juist iets 
moois, door die liefde en medemenselijkheid. In de 
ongelukkigheid komen de grootste verbindingen tot stand.” 

Frank Kazenbroot 
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Dienst Geestelijke Verzorging: 
 
 
Een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de 
polikliniek kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en allerlei 
gevoelens en vragen oproepen. Daarover praten met iemand 
kan steun geven. U kunt hiervoor een beroep doen op de 
geestelijk verzorgers werkzaam in het LangeLand Ziekenhuis: 
Annelies Hommens – van de Steeg en Frank Kazenbroot. 
 
Voor goede contacten met patiënten en medewerkers is per 
afdeling één van de geestelijk verzorgers aanspreekbaar: 
Annelies Hommens – van de Steeg: kinder- en kraamafdeling, 
intern/oncologie en neurologie, intern/long.  
Frank Kazenbroot: cardiologie, IC/CCU, chirurgie, Orthopedie. 
  
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: woensdag en vrijdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 

 

 


