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De kracht van positief denken
De invloed op de fysieke gezondheid

Door: Willem Koert

Het idee dat we ons beter voelen naarmate we gezonder zijn, is niet omstreden. Het idee dat we gezonder kun-
nen worden doordat we ons beter voelen is dat wel. Toch raken psychologen en epidemiologen steeds meer over-
tuigd van de kracht van positief denken. De vraag is echter of zorgverleners iets met die wetenschap kunnen. 

De wortels van de Positieve Psychologie gaan terug tot 
bijzonder onaangename dierproeven uit de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw. De ethische commissies van 
universiteiten zouden er anno 2013 waarschijnlijk geen toe-
stemming meer voor geven. In die dierproeven zette de psy-
choloog Martin Seligman honden in een kooi die uit twee 
delen bestond. Zaten de dieren in het ene deel, dan kregen 
ze een elektrische schok. Sprongen ze naar het andere deel, 
dan kregen ze ook een schok. Wat de honden ook deden, 
ze kregen een schok. Er was geen uitweg. Op de lange ter-
mijn werden de meeste honden daardoor apathisch en 
depressief. Ze stopten met springen en incasseerden pas-
sief de elektrische schokken, verloren hun eetlust en stier-
ven. Volgens Seligman liet zijn experiment zien dat als alles 
wat we ondernemen mislukt, uiteindelijk ‘aangeleerde hul-
peloosheid’ kan ontstaan en uiteindelijk zelfs een ernstige 
depressie. 

In zijn proeven merkte Seligman ook dat een deel van 
zijn proefdieren genoemd lot bespaard bleef. Die honden 
werden niet apathisch. Ze bleven heen en weer springen 
van de ene kooi naar de andere, en bleven zoeken naar een 
uitweg. Dat waren honden met een fikse hoeveelheid opti-
misme, beredeneerde Seligman. Ze werden door dat opti-
misme beschermd tegen de dodelijke apathie die andere 
dieren in de experimenten de das om deed. Die observatie 

prikkelde Seligman tot onderzoek naar het effect van posi-
tieve karaktereigenschappen, zoals optimisme, geluk en 
plezier in het leven. Daarmee was de Positieve Psychologie 
geboren. 

Emoties en levensduur
Tot 2008 was de Positieve Psychologie een stroming 

binnen de psychologie die niet alle psychologen serieus 
namen, maar dat veranderde toen de Londense psycho-
logen Yoichi Chida en Andrew Steptoe een metastudie in 
Psychosomatic Medicine publiceerden, waarin de auteurs 
de resultaten van zeventig eerdere epidemiologische studies 
bijeenvoegden en nog eens analyseerden.1 Die studies had-
den betrekking op de relatie tussen het beleven van posi-
tieve emoties als energie, geluk, optimisme en plezier in het 
leven enerzijds, en de kans op sterfte anderzijds. Chida en 
Steptoe konden aantonen dat positieve emoties een positief 
effect hadden op de levensduur. Bij gezonde mensen en zes-
tigplussers verlengden positieve emoties de levensduur met 
enkele tientallen procenten. Omdat het aantal jaren dat we 
leven de meest veelzeggende indicatie van gezondheid is die 
we kennen, constateerden de onderzoekers dat er dus een 
verband is tussen hoe we denken en voelen en onze fysieke 
gezondheid. 

Niet al hun collega’s waren dat met hen eens. Sommige 
critici vonden dat de verbanden die Chida en Steptoe had-
den gevonden te zwak waren om in de praktijk door de 
zorgverleners serieus genomen te kunnen worden, maar 
ook zij konden niet meer om het bestaan van een verband 
tussen positief denken en gezondheid heen. 

In dit artikel geven we een beeld van wat de Positieve 
Psychologie deze eeuw heeft geleerd over de rol van posi-
tieve gedachten, emoties en gevoelens in het behouden van 
fysieke gezondheid. Het accent ligt daarbij op onderzoek 
naar de levensduur. 

Vitale nonnen
In 1930 liet de Moeder Overste van de Amerikaanse 

kloosterorde School Sisters of Notre Dame intredende non-
nen, die toen ergens rond de twintig jaar oud waren, een 
opstel schrijven over zichzelf en de redenen waarom ze 
hadden besloten hun leven aan hun religie te wijden. De 
opstellen bleven bewaard in de archieven. Daar werden 
ze aan het einde van de twintigste eeuw gevonden door 
Deborah Danner, een psycholoog van de universiteit van 
Kentucky.2

Danner analyseerde in de opstellen het aantal keren 
dat de nonnen zinnen met een positieve emotionele lading 
gebruikten, zoals “ik had een gelukkige jeugd” en het aan-
tal zinnen met weinig positieve emotionele lading, zoals ”ik 
groeide op een in groot gezin”. Zo kon zij voor een kleine 
tweehonderd nonnen een score geven voor positief-emo-
tioneel woordgebruik. Nadat Danner had achterhaald hoe 
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oud de nonnen waren geworden, ontdekte zij een verband. 
Hoe positiever het taalgebruik van de nonnen rond hun 
twintigste levensjaar was geweest, des te hoger was de leef-
tijd die ze hadden mogen bereiken. De groep nonnen met 
de hoogste scores leefde zeven tot tien jaar langer dan de 
nonnen met de laagste scores. 

Danner was verbaasd over de grootte van het effect dat 
ze had gevonden. Het is vergelijkbaar met dat van niet-
roken en een leefstijl met veel lichaamsbeweging. Hoe was 
het mogelijk dat wetenschappers nooit eerder waren gestuit 
op de invloed van positieve emoties? De reden daarvoor 
was waarschijnlijk dat mensen met een positieve instel-
ling volgens studies niet altijd gezond leven. Ze nemen op 
alle gebieden in hun leven meer risico’s en hebben vaak een 
Bourgondische instelling.3 Dat aspect speelde geen rol van 
betekenis in de nonnen die Danner had bestudeerd. Hun 
levensstijl werd immers tot in detail bepaald door de religi-
euze leefregels van de kloosterorde. Alle nonnen die Dan-
ner had bestudeerd hadden ongeveer even gezond geleefd.

Levensduur van psychologen
Danners onderzoek kreeg navolging. Sarah Pressman 

en Sheldon Cohen, twee Amerikaanse psychologen, publi-
ceerden in 2012 een soortgelijk onderzoek waarvoor ze de 
autobiografieën van collega-psychologen analyseerden.4 

Die waren gepubliceerd in A History of Psychology in Auto-
biography, een boekenreeks uit de vroege jaren zestig van de 
twintigste eeuw, waarin tientallen psychologen in een kort 
bestek een beschrijving geven van hun levensloop en hun 
wetenschappelijke loopbaan. 

Pressman en Cohen gebruikten een verfijndere indeling 
dan Danner. Ze keken bijvoorbeeld niet alleen naar woorden 
met een positieve lading, zoals vrolijk, actief, opgewonden 
en levenslustig, maar ook naar woorden met een negatieve 
lading, zoals onrustig, angstig en bezorgd. De psychologen 
die in hun autobiografie veel emotioneel-positieve woorden 

hadden gebruikt, leefden vijf jaar langer dan psychologen 
die dergelijke woorden niet gebruikten, ontdekten Press-
man en Cohen. Psychologen die veel emotioneel-negatieve 
woorden hadden gebruikt, leefden korter, maar het verband 
was niet statistisch significant. 

Als Pressman en Cohen in hun artikel hardop nadenken 
over de manier waarop gevoelens en gedachten de levens-
duur kunnen verlengen of verkorten, opperen ze dat ”posi-
tieve emotionele gewaarwordingen fysiologische effecten 
kunnen hebben die de gezondheid verbeteren, zoals een 
verhoogde afgifte van endorfines. Die effecten zouden via 
het immuunsysteem, het hart en de bloedvaten het lichaam 
kunnen beschermen tegen stressgevende prikkels.” Eén van 
de mechanismen waarover Pressman en Cohen speculeren, 
is dat positief ingestelde mensen minder sterk reageren op 
stressgevende prikkels, waardoor zij minder stresshormo-
nen als adrenaline of noradrenaline aanmaken. Een chro-
nisch verhoogde spiegel van die hormonen kan de kans 
op hart- en vaatziekten verhogen en het immuunsysteem 
afremmen.

Optimisme
Nederlands onderzoek bevestigt het idee van Pressman 

en Cohen dat positieve gedachten en gevoelens bescher-
men tegen hart- en vaatziekten. Het RIVM ontdekte in 
2006 dat optimisme de kans op een dodelijke hartaanval 
of een beroerte bijna kan halveren.5 Daarbij baseerde het 
RIVM zich op gegevens die waren verzameld in de Zut-
phen-studie: een project waarin onderzoekers sinds 1960 
een groep Zutphense mannen volgden die allemaal rond 
1920 waren geboren. Toen de mannen tussen de 64 en 84 
jaar oud waren, legden de onderzoekers hen uitspraken 
voor als “ik verwacht nog veel van het leven”, “ik kijk uit 
naar wat het leven me nog zal brengen” en “ik heb nog veel 
plannen”. Omdat de mannen moesten aangeven in hoeverre 
ze die uitspraken onderschreven, konden de onderzoekers 

bepalen hoe optimistisch de mannen in het leven stonden. 
Ze corrigeerden hun gegevens voor alle factoren die mee-
bepalen of iemand een hart- of vaatziekte zal ontwikkelen, 
maar het verband bleef overeind.

De beschermende werking van optimisme beperkt zich 
echter niet tot hart- en vaatziekten, ontdekte het RIVM in het-
zelfde onderzoeksproject.6 Optimisme verminderde ook de 
kans op sterfte door niet-cardiologische factoren, aldus RIVM 
in een studie die verscheen in Archives of General Psychiatry. 

Veroudering en rechtvaardigheid
In het verlengde van de zojuist genoemde Nederlandse 

studies ligt een tot de verbeelding sprekend Amerikaans 
onderzoek, dat is gebaseerd op gegevens die zijn verza-
meld in de Ohio Longitudinal Study of Aging and Retirement 
(OLSAR).7 Het OLSAR-project begon halverwege de jaren 
zeventig en had betrekking op bijna zevenhonderd mannen 
en vrouwen, die op dat moment de vijftig waren gepasseerd. 
De onderzoekers hadden de deelnemers uitspraken voor-
gelegd als “naarmate je ouder wordt, word je minder nuttig 
voor je omgeving”, en “nu ik ouder word, wordt mijn leven 
beter dan ik had verwacht”. De deelnemers moesten aange-
ven of ze het eens of oneens waren met die uitspraken. Aan 
de hand van de antwoorden verdeelden de onderzoekers 
de deelnemers in twee groepen: een met een positief beeld 
over veroudering en een met een negatief beeld. 

De onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Yale, 
volgden de deelnemers een kwart eeuw en hielden bij, wie 
van hen overleed. Ze ontdekten dat de deelnemers met een 
positief beeld van veroudering ongeveer zeven tot acht jaar 
langer leefden dan de deelnemers met een negatief beeld. 
”Als een tot dusver onbekend virus het door ons ontdekte 
effect zou veroorzaken, dan zouden we alles op alles zetten 
om een vaccin te ontwikkelen”, schreven de onderzoekers. 
“Deze effecten zijn niet het werk van een virus, maar van de 
negatieve manier waarop onze samenleving tegen ouderen 
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en veroudering aankijkt.” Eigenlijk zouden we die manier 
van kijken moeten veranderen, aldus de onderzoekers. 

De onderzoekers van Yale maakten daarmee een niet 
onbelangrijke gedachtesprong. ‘Positief denken’ heeft voor 
hen niet alleen betrekking op de manier waarop iemand 
over zichzelf denkt en voelt, maar ook op het wereldbeeld, 
of de perceptie van de eigen rol in die wereld. Canadese 
psychologen van Trinity Western University publiceer-
den in 2011 een opmerkelijke studie in de Journal of Aging 
Research die de ideeën van de onderzoekers uit Yale onder-
schrijft.8 De Canadezen vroegen aan ruim vierhonderd 
65-plussers of zij dachten dat zij in hun leven kregen wat ze 
verdienden. Aan de hand van de antwoorden verdeelden de 
psychologen de deelnemers in twee groepen: een groep die 
het leven als rechtvaardig ervoer, en een groep die dat niet 
deed. De onderzoekers hielden vervolgens gedurende zeven 
jaar bij, wie van de deelnemers overleden, en ontdekten dat 
de opvatting dat het leven rechtvaardig was de sterftekans 
met meer dan veertig procent verminderde. 

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat men-
sen met een rechtvaardig wereldbeeld in betere doen zijn 
dan mensen met een onrechtvaardig wereldbeeld. Ze zijn 
misschien rijker, hebben een comfortabeler leven of zijn 
gewoon gezonder. De Canadezen konden echter aanto-
nen dat een rechtvaardig wereldbeeld op zich een bescher-
mende factor is, die zich niet laat wegverklaren. 

 

Vergeving
Mensen bepalen maar tot op zekere hoogte hoe ande-

ren hen behandelen. Meer invloed hebben ze op de manier 
waarop ze met een onrechtvaardige behandeling omgaan: 
ze kunnen vergeven of kunnen ervoor kiezen om dat niet 
te doen. In 2012 publiceerde de Amerikaanse psycholoog 
Loren Toussaint in de Journal of Behavioral Medicine een 
studie die duidelijk maakte dat ook vergevingsgezindheid 
een factor is die meebepaalt hoe lang we kunnen leven.9 

Toussaint bestudeerde meer dan twaalfhonderd 65-plus-
sers en ontdekte dat conditionele vergevingsgezindheid de 
overlevingskansen verbeterde. Conditionele vergevingsge-
zindheid is het vergeven van mensen die erkennen dat ze 
zich onrechtvaardig hebben gedragen. Onconditionele ver-
gevingsgezindheid, het vergeven van onrechtvaardig gedrag 
zonder die erkenning, had echter geen effect op de levensduur. 

Aangeboren
De invloed van positieve emoties is ook in medische 

settings aangetoond. Optimistische mannen die een hart-
operatie moeten ondergaan, hebben bijvoorbeeld minder 
kans op complicaties dan pessimistische lotgenoten10; opti-
mistische mannen die een harttransplantatie krijgen, zijn 
na hun ingreep fitter dan pessimistische mannen die een 
nieuw hart krijgen.11 Toch is nog allerminst duidelijk wat 
de praktische waarde van die verbanden is. Uit de hierbo-
ven besproken meta-analyse van Chida en Steptoe uit 2008 
blijkt bijvoorbeeld dat de beschermende werking van posi-
tieve gemoedstoestanden zich vooral laat gelden bij gezonde 
mensen. Het effect bij zieke mensen is echter verwaarloos-
baar klein. Een positief gemoed vermindert de sterftekans 
bij ziekte met slechts twee procent, aldus de meta-analyse. 

Een ander probleem is dat het vermogen om positieve 
gemoedstoestanden te ervaren, zoals geluk, plezier, zin 
en energie, voor een groot deel erfelijk bepaald zijn. Dat 
geldt dubbel en dwars voor het in de Positieve Psycholo-
gie grondig bestudeerde optimisme. Volgens psycholo-
gen is optimisme een aangeboren eigenschap, die mensen 
niet in de steek laat, hoeveel tegenslag ze in hun leven ook 
moeten verwerken. Ze zijn net als de honden in de expe-
rimenten van Seligman waarmee de Positieve Psychologie 
begon. Ze overleven de meest uitzichtloze situaties, alleen 
al omdat ze blijven zoeken naar een uitweg waar anderen 
de hoop opgeven. Er zijn echter geen overtuigende aanwij-
zingen dat mensen door therapie of een andere behandeling 

optimistisch kunnen worden. Boksers weten dat al langer. 
”Echte vechters worden niet gemaakt”, luidt een gezegde in 
de bokssport, “ze worden geboren.” <
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