
HOOFDSTUK 5: DE STUDIE VAN DE EMOTIES 
 

INLEIDING 

 

Wat zijn emoties? 

 Vroeger 

Dierlijk, de laagste/primitiefste in de mens, irrationeel, ongecontroleerd… 

 In de Romantiek 

Puur natuur, opgelegd door cultuur… 

 20e eeuw 

Darwinistisch standpunt: emoties zijn vroeg in de evolutie van de menselijke 

soort tot ontwikkeling gekomen, maar de mens heeft de emoties ten dienste 

van de ratio gesteld. Emoties die gunstig zijn voor de overleving van de soort 

zijn behouden gebleven. 

 

1. HOE KOMEN EMOTIES TOT STAND? 

 

A. DE JAMES-LANGE THEORIE 

 

William James 

 Emoties zijn niet de oorzaak, maar het gevolg van de activatie in ons lichaam.  

 Zonder de lichamelijke toestanden die volgen op de waarneming zou de 

waarneming zuiver cognitief van aard zijn. 

 Als we uit een emotie alle lichamelijke bestanddelen wegstrepen, blijft er geen 

emotie meer over. 

 

Carl Georg Lange 

Opperde dezelfde hypothese als James in ongeveer dezelfde periode 

 

Kritiek 

 Walter Cannon: tegenargumenten 

- Er zijn nauwelijks verschillen tussen autonome reacties die gepaard gaan 

met uiteenlopende emoties. Het zijn subjectief heel verschillende emoties. 

Specifieke lichamelijke reacties geven dus aanleiding tot specifieke 

emoties. 

- Met adrenaline-injecties teweegbrengen van lichamelijke activatie en 

reacties leidt niet tot als ‘echt’ ervaren emoties. 

- Lichaam is slecht uitgerust om emoties te ervaren: we hebben relaties 

weinig proprioceptieve gewaarwordingen van onze lichamelijke reacties 
 

 

 

 

 



 Walter Cannon: theorie 

- Autonome lichamelijke veranderingen en de bewuste ervaring van een 

emotie ontstaan gelijktijdig.  

- In niet-emotionele omstandigheden wordt de thalamus in de hersenen 

geïnhibeerd.  

- Deze inhibitie wordt opgeheven bij het percipiëren van een emotionele 

situatie. De thalamus zendt dan verschillende impulsen naar delen waar 

emotionele ervaring ontstaat (= hogere delen van hersenen) en waar 

lichamelijke veranderingen optreden (= ingewanden en spieren). 
 

B. DE BEHAVIORISTISCHE THEORIE VAN WATSON 

 

3 aangeboren emoties 

 Welke emoties vertonen baby’s en door welke stimuli worden deze emoties 

uitgelokt? 

 Drie aangeboren emoties:  

- LIEFDE: gewiegd of gestreeld worden 

- WOEDE: belemmering van bewegingen 

- VREES: harde geluiden of evenwichtsverlies 
 

 Het rijke emotionele leven van volwassen is vooral terug te voeren op de 3 

aangeboren emoties. Tijdens de ontwikkeling worden ze gekoppeld aan 

nieuwe stimuli, zodat na een tijdje een grote verscheidenheid van stimuli deze 

3 emoties kan uitlokken. 
 

Conditionering 

Emoties zijn gedrag dat ontwikkeld wordt door conditionering. Eerst worden de 3 

aangeboren emoties opgeroepen door specifieke stimuli, geleidelijk aan kunnen 

andere stimuli deze emoties oproepen. 
 

Kleine Albert 

Albert was als baby enkel bang voor harde geluiden en werd telkens als het 

toenadering zocht tot een dier, afgeschrokken met een hard geluid. Na een 

week werd opnieuw een dier bij Albert gezet, waardoor deze zich niet op zijn 

gemak voelde. Na nog 5 herhalingen van deze procedure, begon Albert te 

huilen en weg te kruipen van het dier. Later bleek dat de angst van Albert 

gegeneraliseerd bleek te zijn naar andere voorwerpen (hond, konijn, bontjas) 
 

Differentiatieprocessen 

Een emotie (bv. liefde) gaat zich manifesteren in allerlei verschillende vormen en 

gradaties van intensiteit (bv. gehechtheid, vriendschap, sympathie…). De 

verklaring van de complexheid is dat de basisemoties aan dezelfde stimuli 

verbonden kunnen worden en dus tegelijkertijd optreden. 

 

 

 



C. DE COGNITIEVE THEORIE VAN SCHACHTER 

 

Theorie 

 Emotionele beleving bestaat uit de waarneming van autonome ‘arousal’, 

waaraan de persoon een oorzaak toekent die uit emotioneel betekenisvolle 

omstandigheden is afgeleid. 

 Verschillen in emotionele beleving zijn het gevolg van de attributie van 

‘arousal’ aan verschillende omstandigheden. 

 Wanneer er geen ‘arousal’ is of wanneer de ‘arousal’ aan niet-emotionele 

omstandigheden wordt toegeschreven, is er geen emotioneel beleven. 
 

Experiment van Schachter en Singer 

 Proefpersonen kregen ofwel adrenaline ofwel een placebo toegediend. Een 

deel van de proefpersonen die adrenaline-injecties kregen, werd ingelicht 

over de mogelijke effecten ervan op de autonome activiteit, het andere deel 

niet. Vervolgens werden de proefpersonen in een kamer alleen gelaten met 

een persoon die zich ofwel ‘vrolijk’ ofwel ‘boos’ gedroeg. Na het experiment 

moesten de proefpersonen op een schaal aangeven hoe vrolijk of boos ze 

zich hadden gevoeld. 

 

 ONGEÏNFORMEERD GEÏNFORMEERD 

VROLIJK VROLIJKER MINDER VROLIJK 

BOOS BOZER MINDER BOOS 

 

De subjectieve rapportering komt overeen met beoordelingen door 

observatoren.  
 

 Conclusie: welke emotie door de proefpersonen werd ervaren leek te worden 

bepaald door situationele kenmerken, maar dit was alleen het geval wanneer 

de ‘arousal’ niet aan de injecties kon worden toegeschreven. De kern van de 

emotionele beleving zou dus bestaan uit ‘arousal’ en de attributie ervan.  

 Attributie = cognitive labelling (aan de ‘arousal’ een etiket geven) 
 

Kritiek 

1. Er bleek dat er tussen de onverklaarde ‘arousal’ conditie en de placebo 

conditie geen verschil in de subjectieve beoordeling van de gevoelens is. 

- Maslach, Marshall en Zimbardo: geen bevestiging 

- Erdman, Janke en Gerdes: gedeeltelijke bevestiging 

 

2. Zelfs als men de resultaten zou kunnen repliceren, kan men er plausibele 

alternatieve verklaringen voor aanvoeren. 

- Adrenaline leidt tot toename in zenuwachtigheid: de lage 

intensiteitsbeoordeling van de emoties door ingelichte proefpersonen kan 

dan het gevolg  ervan zijn dat deze hun door de injecties veroorzaakte 

zenuwachtigheid beter kunnen controleren. 



 

3. Strijdig met de hypothese is bovendien dat proefpersonen die adrenaline-

injecties krijgen en geïnformeerd zijn ook sterke en echte emoties kunnen 

ervaren.  

 

Voortzetting van theorie van Schachter  

 Pathologische emoties worden aangepakt 

- ‘Arousal’ verzwakken met relaxatietechnieken 

- Patiënt overtuigen andere interpretaties aan ‘arousal’ te geven 

 

 Speisman et al. 

- Proefopzet: proefpersonen kregen film te zien, maar de geluidsband werd 

gemanipuleerd. In de film werden rituelen beschreven van primitieve 

volksstam wanneer de jonge adolescenten in de gemeenschap van de 

volwassenen opgenomen worden. Hierbij is een scène van een besnijding 

te zien.  

- Controleconditie: geen geluidband gegeven 

- Traumaconditie: voorstelling van vertolker versterkt het emotioneel 

gebeuren 

- Intellectualizerende conditie: zeer neutrale voorstelling 

- Ontkenningsconditie: besnijdenis is niet pijnlijk, maar een aangenaam 

gebeuren 

- Conclusie: De grootste fysiologische opwinding wordt vastgesteld in de 

traumaconditie. Dus interpretatie heeft ook een invloed op de algemene 

fysiologische toestand van de persoon. 

 

 Valins 

- Proefopzet: gefingeerde feedback van autonome reacties was van 

invloed op het oordeel over aantrekkelijkheid van naakte vrouwen. 

- Conclusie: het feitelijk voorkomen van ‘arousal’ is niet belangrijk, wel dat 

de proefpersoon ervan overtuigd is dat het aanwezig is, zelfs als dat niet zo 

is = PSEUDO-AROUSAL 

 

 

 Valins en Ray 
 

 RITMISCHE GELUID 

IS DE HARTSLAG 

RITMISCHE GELUID IS 

NIET DE HARTSLAG 

SLANGENFOBICI Slang dichter 

benaderen 

Slang niet dichter 

benaderen 
 

- Conclusie: proefpersonen ‘leren’ tijdens experiment hoe angstig zij zijn in 

afwachting van elektrische schokken en dat zijn niet angstig waren op 

slangen omdat hun ‘hartslag’ toen NIET reageerde. 



- Na het onderzoek werd de patiënten verteld hoe het in zijn werk ging en 

bleven de patiënten zichzelf beleven als bang voor slangen. Zij waren dus 

min of meer vrij van angst, maar hun onbevreesdheid werd niet genoeg 

gerechtvaardigd door de feitelijke gebeurtenissen, zodat zij zich nog als 

net zo fobisch beschouwden als voor het experiment. 
 

 Nisbett en Schachter 

- Proefopzet: proefpersonen worden verteld elektrische schokken te krijgen. 

De deelnemers werden gevraagd een aantal schokken van oplopende 

intensiteit te ondergaan en te proberen dit zo lang mogelijk vol te houden. 

Sommigen kregen voor het experiment een placebopil die symptomen 

van ‘arousal’ zou veroorzaken, anderen kregen niets. 
 

PLACEBOPIL GEEN PLACEBOPIL 

Tolerantie van schokken die 

viermaal zo intens waren als 

schokken A 

Tolerantie van schokken A 

 

- Conclusie: wanneer de ervaren ‘arousal’ toegeschreven wordt aan 

externe factoren en dus niet aan eigen ervaringen, dan verzwakt de 

emotionele ervaring. Deze ‘causale attributies’ en hun effecten op de 

emotionele ervaring gebeuren grotendeels onbewust. 
 

 Storms en Nisbett 

- Proefopzet: bij patiënten die lijden aan slapeloosheid werd een placebopil 

voor het inslapen toegediend, die tot een verhoogde ‘arousal’ zou leiden 

of die tot ‘ontspanning’ zou leiden. De personen met de verhoogde 

‘arousal’ sliepen beter dan de personen met de verhoogde ‘ontspanning’.  

- Conclusie: de onrust werd aan de pil toegeschreven, waardoor men 

gemakkelijker kon inslapen. 

 

2. HOE VERDWIJNEN EMOTIES: OPPONENTE PROCESSEN? 

 

SOLOMON 

 Theorie: 

Wanneer iemand in een droevige (of vrolijke) stemming geraakt, wordt er na 

verloopt van tijd een vrolijke (of droevige) tegenbeweging ingezet. Deze 

tegenbeweging doet de aanvankelijke droefheid (of vrolijkheid) te niet en laat 

haar zelfs in haar tegendeel verkeren. 

 

 Experiment: 

Honden werden blootgesteld aan langdurige elektrische prikkels. Tijdens de 

eerste paar seconden bleek zo’n prikkel een forse hartslagversnelling te 

bewerkstelligen. Deze versnelling vlakte na 5 seconden echter af om, na het 

wegvallen van de prikkel, om te slaan in een hartslagvertraging. 



 Wanneer de dieren een groot aantal van dit soort prikkels achter de rug 

hadden, reageerden ze nauwelijks meer met een hartslagversnelling, maar 

des te vaker met een vertraging. 

 Deze hartslagvariaties waren een weerspiegeling van de affectieve toestant 

van de honden. 
 

 2 WETMATIGHEDEN OVER DYNAMIEK VAN EMOTIES: 

(1) Affectieve contrasten 

Een emotionele toestand die eenmaal door een prikkel is opgeroepen zal 

automatisch een tegengesteld emotioneel proces uitlokken. Dit opponent 

proces wordt met de tijd steeds heviger en zorgt voor een emotioneel 

contrast, of een na-effect, zodra de oorspronkelijke stimulus wegvalt. 

Voorbeeld: droevige muziek 
 

(2) Veranderingen die zich voltrekken bij herhaalde emotionele stimulatie 

Het regelmatig oproepen van een bepaalde emotionele toestand zal met 

zich meebrengen dat het opponent proces steeds vroeger in de tijd en 

steeds nadrukkelijker wordt ingezet. Dit heeft als consequentie dat het na-

effect eerder en sterker optreedt. 

Voorbeeld: parachutisten 
 

 Kenmerken van het na-effect: 

(1) Non-cognitief 

De veronderstelde euforie na een negatieve stemming is niet gekoppeld 

aan een cognitieve reappreciatie van een prettige gebeurtenis, maar 

wordt min of meer automatisch ingeleid. 

(2) Functioneel binnen bepaalde marges 

Opponente processen hebben een corrigerende werking. Een eufoor na-

effect immuniseert tegen een negatieve stemming. 

(3) Neemt motivationele proporties aan 

Het oproepen van een negatieve fase wordt beloond met een dusdanig 

groot eufoor na-effect, dat het organisme zich willens en wetens gaat 

blootstellen aan prikkels die zo’n negatieve fase bewerkstelligen.  
 

 De bipolaire depressie is een Solomoniaans fenomeen 

Manisch-depressieve patiënten beginnen hun carrière vaak met een relatief 

milde depressie. Na verloop van tijd doet de manische fase zijn intrede. Deze 

fase zal aanvankelijk een corrigerende en beschermende functie hebben, 

maar zal later ontaarden in een hyper-eufoor na-effect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De experimentele evidentie is complex 

(1) Dieren 

Het prettige na-effect van elektrische schokken kan worden 

geconditioneerd. Indien telkens aan het einde van een schok een neutrale 

prikkel wordt aangeboden, dan raakt het positieve na-effect gekoppeld 

aan de neutrale prikkel. Het effect hiervan wordt duidelijk, als men de 

neutrale stimulus aanbiedt in een voor dieren bedreigende situatie: het 

prettige na-effect heft dan min of meer de angst van de dieren op. 
 

(2) Mensen 

o Negatieve resultaten 

o Ranieri en Zeiss 

Normale, gezonde proefpersonen werden onderworpen aan een 

depressie-inductie procedure. Vervolgens werd met 

stemmingsschalen of psychofysiologische maten nagegaan welke 

stemming aanwezig was. De  meeste proefpersonen raakten in een 

neerslachtige bui, maar de op grond van Solomons theorie te 

verwachten eufore omslag trad niet op.  

o Mauro 

Middels hypnotische suggestie creëerde hij bij zijn proefpersonen 

afwisselend depressieve en vrolijke fasen. Depressies werden echter 

nooit gevolgd door een euforisch na-effect. 
 

3. CLASSIFICATIE VAN DE EMOTIES 
 

SPINOZA: 3 emoties: plezier, verdriet en verlangen 
 

PLUTCHIK 

 Emotierad met 8 basisemoties of primaire emoties 

 Tegenpolen:       Tegenover elkaar 

 Gelijkend, maar andere handeling:  Langs elkaar 

 Combinaties van 2 gelijkende:    2de lijn = PRIMAIRE DYADE 

 Combinaties met 1 emotie tussen:   3de lijn = SECUNDAIRE DYADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. EMOTIES EN HUN SOMATISCHE VERWIKKELINGEN: DE PSYCHOSOMATIEK 
 

ALGEMEEN 

 Men onderzoekt hoe de emotionele situatie waarin een persoon zich bevindt 

oorzaak kan worden voor de ontwikkeling van een lichamelijke stoornis. Of hoe 

een bepaalde context, door de psychologische verwerking ervan, oorzaak 

wordt van een somatische verwikkeling.  

 Men was al lang overtuigd dat een persistente negatieve emotie belastend is 

voor de psychologische situatie van een persoon, en dat die psychologisch 

beleefde belasting kan doorwerken op het lichamelijke. 

 Experimenteel onderzoek kwam er pas met een deftig diermodel. 
 

BRADY 

 2 apen werden getraind in het mijden van een schok door een knop in te 

drukken. Hierna werd de situatie voor de apen verschillend. 

(1) De executive aap 

Controle over situatie in die zin dat hij door het indrukken van een knop de 

schok steeds 20 seconden kon uitstellen 

(2) De yoked control 

Geen controle over de situatie in die zin dat hij een knop kon indrukken, 

maar dat deze niet aangesloten was. Hij kreeg een schok wanneer de 

andere aap er ook een kreeg, ofwel wanneer de ‘executive’ aap niet op 

tijd op de knop had gedrukt. 
 

 Na 23 dagen overleed de executive aap. Het hebben van controle lijkt een 

effect te hebben dat tegengesteld is aan wat men zou verwachten. 
 

WEISS 

 Het effect van voorspelbaarheid van schokken werd nagegaan door telkens 

3 groepjes van ratten te vergelijken. 

(1) Eerste rat 

Ontving schokken volgens een variabel bekrachtigingschema met een 

gemiddeld interval van 60 seconden. De staartelektrode van deze rat was 

verbonden met die van de tweede rat zodat deze twee exact dezelfde 

schokken op dezelfde momenten ontvingen. Hij hoorde 10 seconden voor 

elke schok een toontje. 

(2) Tweede rat 

Kreeg ook de toontjes te horen, maar die stonden niet in tijdsrelatie met de 

schok. 

(3) Derde rat 

Was niet aan schokapparatuur aangesloten. 
 

 Wanneer men geen controle heeft over schokken en deze niet kan 

voorspellen, krijgt men meer maagzweren  tegengestelde van Brady 

 

 



 Verschillen: 

(1) De hoeveelheid antwoorden 

(2) De relevantie van de feedback die het antwoord produceert 

 

 Conclusie 

De antwoordfrequentie van de ratten is gerelateerd aan het aantal zweren. 

- De apen van Brady werden niet op basis van het lot toegewezen: aap 1 

scoorde in de oefenperiode een hoge antwoordfrequentie en had dus 

sowieso een grotere kans op maagzweren dan aap 2. 

- Onder relevante feedback verstaat Weiss de stimuli die door het antwoord 

van het dier werd geproduceerd en die in verband staan met de stressor. 

Als aap 2 pogingen doet om aan de stressor te mijden zou dit de oorzaak 

kunnen zijn van het ontstaan van de zweren omdat ze geen relevante 

feedback op hun gedrag ontvangen.  Hun stimulusomgeving verandert 

niet door hun gedrag, wat bij aap 1 wel zo is (het uistellen van de schok). 

- Het gedrag van avoidance ratten heeft wel effect op hun stimulussituatie. 

De relevante feedback is het beëindigen van het waarschuwingssignaal 

en het uitstellen of beëindigen va de schok.  

 

SELIGMAN 

 Wanneer men zwaardere schokken toedient, die het dier machteloos moet 

ondergaan, dan overschrijdt men het dierlijk incasseringsvermogen. Het 

resultaat daarvan is dat men onomkeerbare veranderingen tot stand brengt 

in het adaptatiemechanisme. Deze dieren vertonen naderhand stoornissen in 

het leervermogen, zijn buitengewoon prikkelbaar en schrikachtig, zijn niet in 

staat nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden en hebben minder 

weerstand tegen infecties en tumoren. Na afloop van de stress zijn ze minder 

pijngevoelig en hun ‘arousal’-systeem is permanent overgevoelig. 

 

HYSTERISCHE VERLAMMING 

 Iemand verliest de controle over een deel van het eigen lichaam, zonder dat 

een ziekte daarvoor verantwoordelijk is. 

 Voorbeelden: 

- Keizerin Michiko van Japan: spraakvermogen 

- Oorlogsslachtoffers en Vietnam-veteranen 

- Mensen die mishandeld of misbruikt zijn: hyperactiviteit, woede- of 

gewelduitbarstingen, onrustig, gedemotiveerd, nachtmerries, slecht leren, 

impulsief, zelfverminking zonder pijn… 

- Bergsma: krachtverlies in arm als gevolg van inhouden van kwaadheid 

 Vandaag de dag 

- Geen gemeengoed meer 

- KRITIEK:  

Hysterische verlamming bestaat niet: gevolg van een nog onbekende 

ziekte of de patiënt zou simuleren 

 



- TEGENARGUMENT: 

Marshall et al.: een slachtoffer van verkrachting verloor na het trauma alle 

kracht in haar linkerbeen.  

o Uitgebreid lichamelijk onderzoek (met PET-scan) bracht echter niets 

abnormaals aan het licht. Wanneer ze de opdracht kreeg in 

gedachten haar linker- en rechterbeen op te tillen en dit daarna 

ook echt te doen, trad er een verschil op tussen links en rechts. Aan 

de linkerkant van de motorische hersenschors (rechterbeen) was de 

opdracht zichtbaar. Aan de rechterkant (linkerbeen) was er niets te 

zien in het motorische gebied. In plaats daarvan lichtte een stuk 

aan de voorkant van de hersenen op en dit kon onmogelijk door 

simulatie veroorzaakt worden. 

o 70 – 80 % van hysterische verlammingen treft de linkerkant van het 

lichaam, dat functioneert met de rechterkant van de hersenen (= 

autobiografische geheugen = persoonlijke herinneringen) 

 

Chirurgische ingrepen: de verlamming zal niet verdwijnen wanneer men 

de remmende zenuwbanen doorsnijdt, maar de behandeling zou erger 

zijn dan de kwaal. Iedereen heeft de remming van het motorische systeem 

hard nodig (voorbeeld: voorkomen onszelf te bezeren tijdens droom). 

 

Hysterische verlamming is geen slaapverlamming! 

(1) Dieren 

Het heeft iets te maken met verdedigingsmechanisme dat de 

evolutie in alle dieren heeft ingebouwd. Angst kan al hun 

bewegingen bevriezen en dat is nuttig, omdat dit de kans vergroot 

dat een roofdier hen uit het oog verliest.  

(2) Mensen 

Wie verlamd van angst in de loopgraven lag, werd misschien ook 

voor dood aangezien 

 

 Hysterische verlamming is een product van hetzelfde verlammende 

mechanisme, met als het verschil dat het slechts in een deel van het 

lichaam actief is. 

 


