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0. Praktische informatie  

1.1 Organisatie lessen: 

 

 

Waar? FPPW, Leszaal 2B, op dinsdagen, van 

13.00 – 15.45 2 uitzonderingen: 

- geen les op 17 november 

- inhaalles op 15 december, 13.00 – 

15.45 

 

Vragen: - voor / tijdens / na elke les 

- email: Adriaan.Spruyt@UGent.be 

- forum (Minerva) 

1.2 Cursus: 

 

 Doelstellingen: 

1. Een overzicht geven van historisch belangrijke en recente 

inzichten en controverses m.b.t. (de relatie tussen) 

cognitie en emotie. 

2. Inzicht verschaffen in methoden die gebruikt worden in 

onderzoek naar (de relatie tussen) cognitie en emotie 

 

 Materiaal: 

1. Slides en samenvattende nota’s via Minerva 

mailto:Adriaan.Spruyt@UGent.be
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2. Nota’s zijn “in ontwikkeling”: gelieve fouten te melden! 

3. Eigen nota’s zijn cruciaal! 

4. Bijkomende literatuur ter illustratie (niet te kennen voor 

het examen) 

1.3 Examen 

 

 Wanneer? Allicht op 20/1, om 13.00 uur 

 

 Kennis-, inzicht- en toepassingsvragen 

 

 ½ open vragen (max. 10/20), ½ meerkeuzevragen (max. 10/20) 

 

 Meerkeuzevragen: - 20 in totaal 

 - geen giscorrectie … MAAR iedereen start met -10/20 

1.4 Passie voor onderzoek? 

 

 Ad hoc studentenjobs: - werkschema overeen te 

komen 

- meestal +2 

opeenvolgende weken 

- meestal +20 uur/week 

- concreet aanbod: 19 – 

30 oktober 

 

 Student-onderzoeker: - meerdere korte 

studentenjobs of … 
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- een meer omvangrijke 

studie 

- bijwonen lab meetings 

van het LIP-lab 

 

 Interesse? Neem contact op via email. 

 

 Voel je vrij om deze oproep te delen met collega-studenten die deze 

cursus niet volgen. 

 

 

 

1. INLEIDING 

1.1 De relatie tussen cognitie en emotie 

A) Basisassumptie: 
 

Een discussie over de relatie tussen “cognitie” en “emotie” impliceert dat er een fundamenteel onderscheid 

bestaat tussen de twee. Dit onderscheid tussen denken (cognitie) en voelen (emotie) is diepgeworteld en 

wijdverspreid in de Westerse cultuur (gaande van de teksten van Plato tot TV series zoals Lie to Me). 

Vaak wordt verwezen naar het volgende citaat van James (1884): 

 
“If we fancy some strong emotion, and then try to abstract from our consciousness of 

it all the feelings of its bodily symptoms, we find we have nothing left behind, no 

“mind-stuff” out of which the emotion can be constituted, and that a cold and neutral 

state of intellectual perception is all that remains.” 

We bekijken een filmpje uit 1943 gemaakt door Disney om meer mensen te overtuigen meet e vechten aan het 
front. Stereotypes rond het thema rede-emotie worden hier mooi geïllustreerd. Denk aan een baby die nog geen 
rede heeft en enkel emotie, denk aan een man die zomaar een knappe dame mee uitvraagt, de knappe dame die 
zich vol propt met lekker eten en hitler die dmv toespelingen op angst/verdriet/haat/trots het hoofd van andere 
corrumpeert en hun rede uitzet. 
De vraag die de rode draad zal zijn in de lessen is of het onderscheid dat wij maken tussen cognitie en emotie wel 
bestaad. 
 
Vraag: Wat is dan het unieke? Het automatische karakter? Embodiment? Niet-ingekapseld? 
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Automatisch karakter  neen, niet alleen emoties hebben een automatisch karakter (+ definieer welk deel 
automatisch verloopt) ook cognities gebeuren automatisch en heel snel. 
Embodiment  de verspreiding van het concept doorheen ons lichaam is niet typisch voor emotie, bij het 
denken aan wolkenkrabbers en staren naar het dak van zo’n wolkenkrabber, kunnen we al activatie van de 

nekspieren meten. 
Niet ingekapseld  niet alleen emoties hebben een uitgebreide invloed (niet strak aflijnbare invloed) op het 
lichaam, denken kan ook zo’n invloeden hebben. 
 
Een onderscheid maken is dus een vaag gegeven. Beide beïnvloeden elkaar, het is bo-directioneel (Cognitie 
als determinant van gedrag en dus ook van emotie. Emotie als determinant van cognitie.) 
 
Dolan (2002) verwijst naar 3 cruciale verschillen tussen cognitie en emotie: 
 

1. Automatisch karakter: Vaak wordt verondersteld dat een emotie automatisch tot stand komt 

(moeilijk te controleren, niet-intentioneel, snel, ... cf. infra) terwijl cognitie gecontroleerd is 

(makkelijk te controleren, intentioneel, traag, ... ). We weten echter dat cognitieve processen 

ook automatisch kunnen zijn. Zo is het waarnemen van een object in de buitenwereld (vb., een 

stoel) even automatisch (moeilijk te controleren, niet-intentioneel, snel, ... ) dan het hebben van een 

spontaan gevoel. 

2. Embodiment: Lichamelijke en fysiologische reacties zouden een integraal deel uitmaken van 

emoties. Ze zijn dus “embodied”, ingeplant in het lichaam, terwijl cognitieve processen dit niet 

zouden zijn. Recent is er echter veel evidentie voor “embodied cognition”. Zo  resulteert het lezen 

of horen van het woord “omhoog” in minieme bewegingen van het hoofd naar omhoog en is het 

makkelijker om woorden zoals “omhoog” te verwerken indien dit gebeurt in de context van een 

beweging naar boven (voor een overzicht, zie Niedenthal e.a., 2005). 

3. Encapsulation: Emoties hebben een globaal effect op vrijwel alle aspecten van cognitie. 

Bijvoorbeeld, wanneer we blij zijn beïnvloedt dat onze perceptie (alles lijkt helderder), aandacht 

(moeilijker om te concentreren), en geheugen (meer geneigd om positieve gebeurtenissen te 

herinneren). Cognitieve processen, daarentegen, zouden volgens Dolan (2002) meer “ingekapseld” 

zijn. Hun effecten zouden dus beperkt blijven tot bepaalde aspecten van cognitie. Ook dit kan men 

kan dit in twijfel trekken. Bijvoorbeeld, het ontdekken van een oplossing voor een probleem kan 

allerlei effecten hebben op emotie (vb., vreugde), gedrag (de oplossing implementeren), aandacht 

(sneller detectie van stimuli die tot de oplossing kunnen bijdragen), ... 

NFC  Need For Closure. Gezamelijk afgenomen. <45  geen grote nood aan closure. Max score= 75 min score 
= 15 
Voorbeelden van items zijn in de slides te vinden en gelijken op deze: “Ik heb een hekel aan vragen die op veel 

verschillende manieren beantwoord kunnen worden.” 
 

Het lijkt dus moeilijk om vast te houden aan een strikte opdeling tussen cognitie en emotie. In die zin is 

de titel van deze cursus enigszins misleidend. Toch zal deze terminologie ook in deze cursus gehanteerd 

worden omdat het toelaat om de historische evoluties binnen dit onderzoeksdomein te structureren. 

Daarbij zal vooral de nadruk worden gelegd op de complexe wisselwerking tussen “cognitie” en “emotie”. 
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B) Een bi-directionele relatie 
 

De cognitieve revolutie in de psychologie hield in dat men cognities zag als de voornaamste determinant 

van menselijk gedrag. Vanuit die visie is men ook onderzoek gaan doen over de rol van cognitieve 

processen in emotie. Cognitieve psychologen willen cognitieve processen begrijpen. Daarom is het ook 

belangrijk om na te gaan hoe emotie de cognitieve processen kan beïnvloeden. 

C) “Cognitie en emotie” als onderzoeksdomein 
 

Vanuit de interesse naar de wederzijdse beïnvloeding van cognitie en emotie is een onderzoeksdomein 

gegroeid onder de naam “cognitie en emotie”. Het bestaan van dit onderzoeksdomein komt bijvoorbeeld tot 

uiting in de naam van het tijdschrift “Cognition and Emotion” (dat sinds 1987 door de uitgeverij Psychology 

Press wordt uitgegeven) en verschillende boeken met “Cognition and Emotion” in de titel (vb., Dalgleish 

& Power, 1999; De Houwer & Hermans, 2010). 

2. DOELSTELLINGEN 
 

 Een overzicht geven van historisch belangrijke en recente inzichten en controverses met 
betrekking tot de relatie tussen cognitie en emotie. 

 Inzicht verschaffen in methodes die gebruikt worden in onderzoek naar de relatie tussen cognitie 

en emotie. 

3. PLANNING 
 

Les Datum Topic Docent 
1 22/09/2015 Wat is cognitie? Adriaan Spruyt 
2 29/09/2015 Over de oorzaken van emoties Adriaan Spruyt 
3 06/10/2015 Appraisal Adriaan Spruyt 
4 13/10/2015 Emotionele beleving Adriaan Spruyt 
5 20/10/2015 Gelaatsexpressies en fysiologische responsen Adriaan Spruyt 
6 27/10/2015 Fysiologische responsen (vervolg) Gilles Pourtois 
7 03/11/2015 Emotieregulatie Adriaan Spruyt 
8 10/11/2015 Relatie tussen emotie en cognitie Adriaan Spruyt 
- 17/11/2015 - - 
9 24/11/2015 Invloed emotie op aandacht Adriaan Spruyt 
10 01/12/2015 Invloed emotie op het nemen van beslissingen Adriaan Spruyt 
11 08/12/2015 Invloed van emoties op het monitoren van acties Gilles Pourtois 
12 15/12/2015 Invloed emotie op geheugen Adriaan Spruyt 



11 
 

HOOFDSTUK 1: WAT IS 
EEN COGNITIE? 

1. ENKELE BELANGRIJKE DEFINITIES EN 
TAXONOMIEËN 

Deze ken je het beste van buiten! 

 

 

Het concept ‘cognitie’ is erg complex en wordt door verschillende auteurs anders  ingevuld. Onderstaande 

definities en taxonomieën kunnen helpen om de verschillende visies op wat een ‘cognitie’ is en wat niet 

beter te begrijpen. Ook wat de complexe wisselwerking tussen cognitie en emotie betreft zullen deze 

definities en taxonomieën helpen om 

(a) een aantal onderzoeksbevindingen te structureren en 

(b) het debat tussen verschillende auteurs/stromingen (en dus ook de onderlinge twistpunten) beter te 

begrijpen. 

1.1 Drie niveaus van analyse 

 

Eenzelfde proces kan beschreven worden op 3 niveaus van analyse (Marr, 1982): 

Literatuur: 

Moors, A. (2014). Examining the mapping problem in dual process models. 

In J. W. Sherman, B. Gawronski, & Y. Trope (Eds.), Dual processes in social psychology. NY: Guilford. 
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 Het functionele niveau. Op dit niveau wordt de relatie tussen input en output beschreven. Het is 

een beschrijving van wat een proces doet (de functie ervan). Op dit niveau wordt ook 

beschreven onder welke voorwaarden het proces tot stand kan komen. Iemand zou bijvoorbeeld 

kunnen beweren dat het proces van automatische stimulusevaluatie (cf. infra) geen explicit 

evaluatief verwerkingsdoel vereist. 

 Het algorithmische niveau. Op dit niveau worden de mechanismen beschreven die tussenkomen 

bij de vertaling van de input van een proces naar output ervan. Ook het format van de 

representaties (de aard van de code) waarop die mechanismen opereren wordt op dit niveau 

beschreven. 

 Het implementationele niveau. Op dit niveau worden de neurofysiologische structuren en 

circuits beschreven die betrokken zijn in een proces. 

Veel problemen in discussies ontstaan doordat men de verschillende niveaus door elkaar gebruikt en verwart. Men 
doet teen onderzoek binnen het implementationele niveau en doet uitspraken op het functionele niveau. 

1.2 Automatisch vs. niet-automatisch 
 

 

 

In deze cursus wordt een kenmerk-gebaseerde definitie van “automaticiteit” gehanteerd. Volgens deze 

benadering moet automaticiteit worden opgevat als een verzameling van kenmerken (voor een voorbeeld 

van een andere benadering, zie Logan, 1988). Belangrijk hierbij is de idee dat er geen perfecte samenhang 

bestaat tussen de verschillende kenmerken van automaticiteit (of niet-automaticiteit). Een bepaald 

proces kan dus zowel door een aantal automatische als door een aantal niet-automatische kenmerken 

worden gekarakteriseerd (Bargh, 1992 ; Moors & De Houwer, 2006a; Moors & De Houwer, 2007). 

 

Automaticiteit Niet-Automaticiteit 
ongecontroleerd (in de tegenwerkende zin) gecontroleerd (in de tegenwerkende zin) 

niet-intentioneel intentioneel 
onbewust bewust 
efficiënt niet-efficiënt 

Snel traag 
 

A) Gecontroleerd vs. ongecontroleerd 
 

Een proces is gecontroleerd wanneer een persoon een doel heeft m.b.t. het proces en wanneer dit doel 

het beoogde effect ook veroorzaakt. Deze definitie bevat 3 ingrediënten: 

Literatuur: 

Moors, A. (2013). Automaticity. In D. Reisberg (Ed.), Oxford handbook of cognitive psychology (pp. 163- 

175). Oxford, UK: Oxford University Press. 

Extra literatuur: 

Moors, A., & De Houwer, J. (2006). Automaticity: A theoretical and conceptual analysis. 

Psychological Bulletin, 132, 297-326. 
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 een doel m.b.t. een proces 
 een effect gespecifieerd in het doel 

 de causale relatie tussen doel en effect 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘bevorderende’ doelen en ‘tegenwerkende’ doelen. 

Bijgevolg kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen ‘gecontroleerd in de bevorderende zin’ en 

‘gecontroleerd in de tegenwerkende zin’. Het doel om een proces te laten optreden is een bevorderend 

doel (e.g., ik kan het doel hebben om een kandidaat voor een job te evalueren). Voorbeelden van 

tegenwerkende doelen zijn de doelen om een proces te veranderen, te stoppen, of te vermijden (e.g., ik 

kan het doel hebben om stereotypering te vermijden). Het doel om een proces te laten optreden is 

bereikt wanneer het proces effectief optreedt. De doelen om een proces te stoppen, te veranderen of te 

vermijden zijn bereikt wanneer, respectievelijk, het proces daadwerkelijk stopt, verandert of helemaal 

niet optreedt. Merk hierbij op dat ‘gecontroleerd in de bevorderende zin’ hetzelfde betekent als 

‘intentioneel’. Intentionele processen zijn m.a.w. een subset van gecontroleerde processen. 

 

Van zodra 1 van de 3 cruciale ingrediënten van een gecontroleerd proces ontbreekt (i.e., het doel, het 

effect, of de causale relatie ertussen), kunnen we spreken we van een ongecontroleerd proces. Enkele 

voorbeelden maken dit duidelijk. 

 

 

 Als een proces optreedt in afwezigheid van het doel om het proces te laten optreden, dan is 

dit proces ‘ongecontroleerd in bevorderende zin’ of ‘niet-intentioneel’. Het effect is er dus 

wel, maar het doel ontbreekt. 

 Als een proces optreedt ondanks het doel om dit te vermijden, dan noemt men dit proces 

‘ongecontroleerd in tegenwerkende zin’. In dit geval is het doel er, maar ontbreekt het 

effect. 

 Het is mogelijk dat een persoon het doel heeft om het proces te laten optreden, het proces 

treedt op, maar er is geen causale relatie tussen beide. In dit geval zijn zowel het doel als het 

effect aanwezig, maar niet de causale relatie tussen beide. Een concreet voorbeeld: net op 
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het moment dat ik een stap vooruit wil zetten duwt er iemand mij zodat ik effectief een stap 

vooruit zet. In dat geval is het zetten van die stap vooruit ‘niet-intentioneel’. 

B) Bewust vs. onbewust 
 

Het onderscheid tussen bewust en onbewust kan toegepast worden op volgende drie aspecten van een 

proces: 

(a) de stimulus-input van een proces, 

(b) de output van een proces, en 

(c) het proces zelf. 

In het dagelijkse leven zijn er veel onbewuste processen die toch geïnitieerd worden door bewuste input. 

Als je naar televisiereclame kijkt, bijvoorbeeld, neem je de stimuli bewust waar, maar je bent je 

(misschien) niet bewust van het feit dat die reclame een invloed uitoefent op je attitudes en koopgedrag. 

Opmerking: Processen kunnen alleen bewust zijn op het functioneel niveau van analyse. In de meeste 

gevallen is het onwaarschijnlijk dat mensen zich bewust zouden zijn van de onderliggende mechanismen 

of de neurale structuren of circuits. Zich bewust zijn van een proces op functioneel niveau betekent dat 

men bewust is van de input, van de output én van de relatie tussen beide. Van zodra men niet bewust is van 

één van deze elementen, ben je niet bewust van het proces. 

C) Efficiënt vs. niet-efficiënt 
 

Een proces is efficiënt wanneer het optreedt zonder of met een minimale hoeveelheid aandachts- capaciteit. 

Aandacht heeft 2 aspecten: een kwantiteit (de gasfles metafoor) en een richting (de spotlight metafoor). 

Efficiëntie is enkel gerelateerd aan het kwantiteitsaspect en wordt meestal bestudeerd met de dubbele-

taakmethode. Kwantiteit en richting gaan uiteraard wel samen. Je kunt je aandacht niet op iets richten zonder 

een beetje aandachtscapaciteit te verbruiken. Toch kan het zijn dat de hoeveelheid die je nodig hebt slechts 

minimaal is en dus dat het proces wel efficiënt is. Verder kan aandacht gericht zijn naar de input van een 

proces of naar het proces zelf. Het is mogelijk dat een proces pas kan optreden wanneer er een zekere mate 

van aandacht naar de input gericht is, maar dat je geen aandacht moet toewijzen aan het proces zelf. 

D) Snel vs. traag 
 

De kenmerken snel en traag hebben te maken met de duur van een proces. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat er een verschil is tussen de duur van de stimulusinput en de duur van het proces zelf. Het is 

mogelijk dat een proces lang duurt terwijl de stimulusinput zelf heel kort werd aangeboden (of omgekeerd). 
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Bovenstaande kenmerken van niet-automaticiteit en automaticiteit kunnen ook opgevat worden als condities 

waaronder een proces kan optreden. Samengevat kan men stellen dat niet-automatische processen optreden 

onder meer optimale condities terwijl automatische processen  optreden onder meer suboptimale condities. 

Een paar voorbeelden: 

 Een proces is intentioneel als het optreedt in aanwezigheid van een (causaal effectieve) intentie. 

 Een proces is gecontroleerd in tegenwerkende zin als het tegengewerkt wordt in aanwezigheid 

van een causaal effectief tegenwerkend doel. 

 Een proces is bewust als het optreedt in de aanwezigheid van bewustzijn van het proces. 
 Een proces is niet-efficiënt als het enkel optreedt in de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 

beschikbare aandachtscapaciteit. 

 Een proces is traag als het enkel optreedt in de aanwezigheid van een grote hoeveelheid tijd. 

 Een proces is niet-intentioneel als het optreedt in afwezigheid van een (causaal effectieve) 

intentie. 
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 Een proces is ongecontroleerd in tegenwerkende zin als het niet tegengewerkt wordt (en dus wel 

optreedt) in de aanwezigheid van een tegenwerkend doel. 

 Een proces is onbewust als het optreedt in de afwezigheid van bewustzijn van het proces. 

 Een proces is efficiënt als het optreedt in de afwezigheid van een grote hoeveelheid beschikbare 

aandachtscapaciteit. 

 Een proces is snel wanneer het optreedt in de afwezigheid van een grote hoeveelheid tijd. 

 

 In welke mate is dit effect automatisch? 

o Het effect zelf is niet intentioneel maar wel doel-afhankelijk (deze zijn niet gelijk aan 

elkaar). Men moet nl het doel hebben de kleuren te benoemen. 

o Snel 

o Input is bewust maar het proces is dit niet 

1.3 Rule-based vs. associatief 
 

Op algoritmisch niveau (cf. supra) wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen (minstens) 2 soorten van 

mechanismen (Sloman, 1996): 

 Rule-based mechanisme: de output van een proces komt tot stand door het toepassen van 

een regel op een set van data (de input). 

 Associatief mechanisme: de output van een proces is het resultaat van de activatie van 
opgeslagen kennis (ophalen van kennis) 

 

Bijvoorbeeld, wanneer je op café 2 pintjes wil betalen, dan kan je daarvoor een beroep doen op een rule- 

based proces (je vermenigvuldigt de prijs van 1 pintje met 2) of op een associatief proces (je herinnert je 

dat je vorige keer hetzelfde bestelde en toen 4 euro moest betalen). Hoewel beide  mechanismen intuïtief 

zeer verschillend lijken is het zeer moeilijk om een formeel verschil aan te duiden, laat staan om ze empirisch 

van elkaar te onderscheiden (Hahn & Chater, 1998; Moors & De Houwer, 2006). Nochtans vormt dit 

onderscheid de basis van veel “dual-process” modellen. 
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1.4 Perceptueel vs. propositioneel 
 

Mechanismen kunnen opereren op 

a) propositionele representaties en 

b) perceptuele representaties (of sensomotorische/“embodied” representaties, cf. infra). 

 

A) Propositionele representaties 
 

Propositionele representaties zijn abstract zoals woorden dat zijn. Ze maken abstractie van concrete 

sensorische en motorische eigenschappen van een object. Om die reden zijn deze representaties ook niet 

specifiek voor elke modaliteit: dezelfde representatie wordt geactiveerd ongeacht of de informatie visueel 

of auditief werd aangeboden. Propositionele representaties maken ook abstractie van  de context en zijn dus 

ongevoelig voor veranderingen in de context waarin een prikkel wordt aangeboden. Propositionele 

representaties zijn m.a.w. worden statisch. 

B) Perceptuele representaties 
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Perceptuele representaties zijn concreet zoals beelden of geluiden dat zijn. Ze bevatten de concrete 

perceptuele eigenschappen van een object (die niet gemakkelijk in woorden gevat kunnen worden). 

Volgens deze visie zijn representaties specifiek voor elke modaliteit en context-sensitief. Soms worden 

ook de termen ‘sensomotorische representaties’ of ‘embodied representaties’ gebruikt (Niedenthal, 

Barsalou, Winkielman, Krauth-Gruber, & Ric, 2005; Wilson, 2002). Volgens de ‘embodied cognitie 

hypothese’ impliceert de conceptuele verwerking van een stimulus dat ook sensomotorische informatie 

wordt geactiveerd (of ‘gesimuleerd’). Beeld je bijvoorbeeld in dat je een hamer wordt aangeboden en 

dat je gevraagd wordt om het gebruik van deze hamer te illustreren. Volgens de embodied cognitie 

hypothese impliceert de conceptuele verwerking van het object ‘hamer’ dat sensomotorische informatie die 

feitelijk gebruik van de hamer zou mediëren wordt geactiveerd (e.g., de hamer vastnemen, de arm 

bewegen, etc., zie Chao & Martin, 2000). In overeenstemming met de ‘embodied cognitie hypothese’ 

konden Pecher, zeelenberg, en Barsalou (2004) aantonen dat mensen trager zijn om te beslissen of een 

stimulus (e.g., APPEL) een bepaald kenmerk (e.g., groen) bezit wanneer diezelfde stimulus net daarvoor 

werd aangeboden in combinatie met een kenmerk van een andere modaliteit (e.g., zoet) dan wanneer 

diezelfde stimulus net daarvoor werd aangeboden in combinatie met een ander kenmerk van dezelfde 

modaliteit (e.g., blauw). Volgens Pecher et al. (2004) zou deze ‘modality switch cost’ erop wijzen dat de 

perceptuele simulatie die nodig is om in een dergelijke kenmerkboordelingstaak (juist) te kunnen reageren 

specifiek is voor elke modaliteit. Perceptuele representaties zijn m.a.w. dynamisch. Merk evenwel op dat 

de ‘embodied cognitie hypothese’ zeker niet algemeen aanvaard is. Voor een kritische evaluatie van deze 

hypothese, zie Mahon en Caramazza (2008). 

 

Opmerking: Volgens sommige auteurs gaan verschillen tussen ‘automatisch’ en ‘niet-automatisch’, tussen 

‘rule-based’ en ‘associatief’, en tussen ‘propositioneel’ en ‘perceptueel’ hand in hand. Bijvoorbeeld, dual-

process modellen delen de klasse van cognitieve processen op in 2 groepen. De ene groep is rule-based, 

niet-automatisch, én opereert op propositionele representaties. De andere groep is associatief, automatisch, 

én opereert op perceptuele representaties. Het is belangrijk te beseffen dat dit (slechts) een assumptie is die 

vooralsnog niet empirisch werd aangetoond (cf. Moors & De Houwer, 2006). 

1.5 Intentioneel vs. fenomenaal 
 

Het onderscheid tussen Intentioneel en fenomenaal komt vanuit “philosophy of mind”. 

A) Intentioneel 
 

Een proces of toestand is Intentioneel wanneer het ergens op gericht is, wanneer het ergens naar 

verwijst, wanneer het een object heeft. Dit wordt ook aangeduid als het “aboutness” aspect. Bijvoorbeeld: 

denken, geloven, vermoeden hebben allemaal een object (denken dat ..., geloven dat ..., vermoeden dat 

...). Volgens Brentano (1874) is Intentionaliteit het kenmerk bij uitstek van mentale processen/toestanden. 

Materiële objecten en fysieke processen/toestanden zouden dit kenmerk niet hebben. 

In deze filosofie noteren we intentioneel telkens met een hoofdletter 
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B) Fenomenaal 
 

De meeste mentale processen/toestanden hebben ook een fenomenale kwaliteit (cf. het gedachtenexperiment 

van Frank Jackson, 1982, over ‘Mary, the super scientist’). Bepaalde processen en toestanden lijken echter 

alleen een fenomenale kwaliteit bezitten, zoals louter sensorische ervaringen van pijn en het waarnemen 

van kleuren. Als we Brentano’s redenering doortrekken vallen sensorische ervaringen niet onder de 

noemer van mentale processen/toestanden. Als antwoord op dit probleem beweren sommige auteurs dat 

Intentionaliteit niet noodzakelijk is voor mentale processen/toestanden. Anderen argumenteren dat 

sensorische ervaringen toch een vorm van Intentionaliteit hebben. 

 

Opmerking: Intentioneel in filosofische betekenis (met een hoofdletter) verschilt van intentioneel in de 

gewone betekenis (zonder hoofdletter). Wat is het verschil? I/intentionaliteit betekent eigenlijk “gericht zijn 

op iets”. Bij Intentioneel gaat het om een proces/toestand dat/die gericht is op iets, een object buiten 

het proces/de toestand. Bij intentioneel gaat het om een persoon die gericht is op een proces/act. Een 

proces/act is intentioneel wanneer de persoon het doel heeft om het proces/act te laten optreden (cf. supra). 

Beide begrippen hebben dus een verschillende bron en een verschillende target. Bij Intentioneel is de bron 

het proces/de toestand zelf en is de target iets buiten het proces/de toestand. Bij intentioneel is de bron de 

persoon en de target is het proces/de act. 

2. WAT IS EEN COGNITIE? 
 

 

 

‘Cognitie’ is een contrastief begrip. Het ontleent zijn betekenis aan de set van fenomenen waarmee het 

gecontrasteerd wordt. Er bestaan verschillende visies over wat cognitief is en wat niet. In wat volgt 

worden 2 ‘brede’ en 9 ‘enge’ visies besproken. 

BREDE VISIES 
Visie Criterium voor inclusie COGNITIEF NIET-COGNITIEF 

Topologische visie Anatomische locatie Intern = binnen de 
hersenen 

Extern = buiten de 
hersenen 

Mentalistische visie Aanwezigheid 
van representaties 

Intern = mentaal Extern = 
fysisch/gedragsmatig 

ENGE VISIES 
Conditie visie Condities Niet-automatisch Automatisch 

Mechanisme visie Mechanismen Rule-based Associatief 

Literatuur: 

Moors, A. (2007). Can cognitive methods be used to study the unique aspect of emotion: An appraisal 
theorist’s answer. Cognition and Emotion, 21, 1238-1269 (beperkt tot de sectie: “What is cognition?”). 
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Code visie Representationeel 
format / codes 

Propositioneel Perceptueel 

Enge topologische visie neuro-anatomische 

structuren 

Corticaal Subcorticaal 

Levels visie niveau van analyse Het proces zoals het 

beschreven wordt op 

een hoog niveau van 

analyse 

Het proces zoals 

beschreven op een lager 

niveau van analyse 

1e Functionele visie Functies (i.e., wat het 

proces doet; de input – 

output relatie) 

Processen die de input 

transformeren 

Processen die de input 

behouden 

2e  Functionele visie functies Processen met een 

cognitieve output 

Processen met een 

cognitieve output 
3e Functionele visie functies Processen gerelateerd 

aan weten/kennis/ 

informatie 

Processen niet 

gerelateerd aan 

weten/kennis/informatie 
Intentionele visie Aanwezigheid 

van 

intentionaliteit 

Processen met een 

Intentioneel aspect 

Processen met een 

louter fenomenaal 

aspect 
 
Oefening: Wat is cognitie?  Ons antwoord: Een in complexiteit uitbreidend leerproces dat een organisme in 
staat stelt invloed uit te oefenen op zijn omgeving. 
 

2.1 De brede topologische visie 
Cognitief is wat zich in de hersenen bevindt. Dit omvat zowel mentale processen als (centrale) fysieke 

processen. De contrasterende set omvat perifere fysieke processen en gedrag. 

 

2.2 De brede mentalistische visie 
 

Een cognitief proces is een mentaal proces. De contrasterende set bestaat uit fysieke processen (zowel 

perifeer als centraal) en gedrag. Positief geformuleerd is een mentaal proces een proces dat gemedieerd 

wordt door representaties (e.g., Miller, Galanter, & Pribram, 1960). Het begrip ‘representatie’ is een 

begrip dat nodig is om variabele input-output relaties te verklaren. Wanneer eenzelfde stimulus steeds 

dezelfde respons uitlokt is er geen nood aan mediërende representaties. Er bestaan verschillende manieren 

waarop de relatie tussen input en output kan variëren. 
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 Een respons t.a.v. eenzelfde stimulus kan veranderen door deze eenvoudigweg meerdere keren 

aan te bieden. De respons kan minder intens worden (i.e., habituatie), meer intens worden 

(i.e., sensitisatie), sneller uitgevoerd worden, positiever worden (i.e., mere exposure), … 

 Een respons t.a.v. eenzelfde stimulus kan veranderen door deze aan te bieden in combinatie 
met andere prikkels (i.e., klassieke en evaluatieve conditionering). 

 Een respons t.a.v. eenzelfde stimulus kan veranderen als het gevolg van veranderingen in de 

interne/motivationele toestand van het organisme (e.g., voedsel ontlokt toenaderingsgedrag 

wanneer iemand hongerig is maar niet wanneer iemand voldaan is) 

Merk op dat de twee eerste twee scenario’s impliceren dat een representatie kan worden opgeslagen in het 

langetermijngeheugen. 

 

2.3 Enge visies 
 

 De conditie visie: Cognitie is niet-automatisch (d.w.z. treedt op in optimale condities). Sub- 

cognitie is automatisch (d.w.z. treedt op in suboptimale condities). 

 De mechanisme visie: Cognitie is rule-based eerder dan associatief. 

 De code-visie: Cognitie opereert op conceptuele en propositionele representaties/codes. Sub-

cognitie daarentegen opereert op niet-conceptuele, perceptuele representaties/codes. 

 De enge topologische visie: Cognitie is corticaal; Sub-cognitie is subcorticaal. 
 De levels visie: Cognitie is wat op hogere levels van analyse beschreven wordt. Sub-cognitie is 

wat op lagere levels van analyse beschreven wordt. Volgens deze visie zijn er geen cognitieve 

vs. niet-cognitieve processen. Er zijn alleen cognitieve vs. niet-cognitieve niveaus van analyse. 

In principe kunnen alle processen beschreven worden op de 3 niveaus van analyse. M.a.w., alle 

processen kunnen op een cognitief en op een niet-cognitief niveau beschreven worden. Er wordt 

soms gezegd dat cognitieve psychologie zich enkel met de eerste 2 niveau bezig houdt, terwijl 

neurowetenschappen zich met het 3e level bezig houden. 

 De 1e functionele visie: Cognitieve processen zijn processen die de input transformeren. 

Sub-cognitieve processen zijn processen die de input niet transformeren. Het verschil met de 

brede mentalistische visie bestaat erin dat het hier niet gaat om (representatie- gemedieerde) 

veranderingen in de input-output relatie over verschillende tijdstippen en/of contexten. Hoewel 
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deze visie zeer ‘breed’ is valt ze toch onder de noemer van de ‘enge visies’ omdat de term 

‘cognitie/f’ wordt gereserveerd voor een subset van mentale processen. 

 De 2e functionele visie: Een cognitief proces is een proces met een  cognitieve output. Binnen 

deze visie wordt cognitieve output gecontrasteerd met emotionele output. De term emotionele 

output kan slaan op emoties (e.g., woede, verdriet, angst, vreugde) alsook op emotie-

gerelateerde variabelen (e.g., valentie). Typische voorbeelden van cognitieve output zijn kleur 

(e.g., geel-blauw), locatie (links-rechts) en niet-affectieve semantische categorieën (e.g., dier-

beroep). 

 De 3e functionele visie: Deze visie gelijkt op de vorige maar overlapt niet helemaal. Een 

cognitief proces is een proces dat gerelateerd is aan weten/kennis (functioneel proces met 

kennis als output). De meeste definities die verwijzen naar informatieverwerking vallen 

hieronder. Dit is de visie die je in de meeste handboeken van cognitie terugvindt. Het domein 

van de cognitieve psychologie wordt vaak afgebakend door te zeggen dat ze cognitieve functies 

bestuderen zoals aandacht, geheugen, het nemen van beslissingen. Processen die te maken 

hebben met weten kunnen gecontrasteerd worden met processen die niet te maken hebben met 

weten. Volgens sommige auteurs zijn dat de emotionele processen. In dat geval bestaat er dus 

helemaal geen verschil met de 2e functionele visie. Andere auteurs zijn dan weer van mening 

dat emotionele processen wel degelijk gerelateerd kunnen zijn aan weten/kennis. Emoties zijn 

adaptief en dus gebaseerd op een vorm van kennis. 

 De Intensionele visie: Deze visie stamt uit de “philosophy of mind”. Volgens deze visie is een 

cognitief proces een Intentioneel proces, d.i. een proces met een object (cf. supra). Een 

organisme kan gericht zijn op een object door een representatie te vormen van dat object. 

M.a.w., ook in deze visie worden cognitieve processen gezien als representatie-gemedieerde 

processen. Niet-cognitieve processen, daarentegen, zijn processen die alleen een fenomenale 

kwaliteit (zouden) hebben (e.g., pijn voelen, kleur waarnemen). 

Prof. zijn mening: Cognitie = door representatieve (wat voor representatie dat ook is) gemedieerd 
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3. CONCLUSIE 
 

Het onderscheid tussen wat cognitief is en wat niet kan op verschillende manieren worden ingevuld. Toch 

lijkt het mogelijk om een cruciaal onderscheid te identificeren. Cognitieve processen zijn die processen zijn 

die gemedieerd worden door representaties. De term ‘cognitie’ kan m.a.w. opgevat worden equivalent aan 

informatieverwerking. Sommige visies zijn evenwel restrictief in de zin dat de term ‘cognitief’ wordt 

gereserveerd voor processen die worden gemedieerd door … 

 representaties van een specifiek format (e.g., de conceptuele visie) 

 representaties met specifieke functionele of formele eigenschappen (e.g., rule-based) 
 representaties die gevormd/veranderd/geactiveerd worden onder een specifieke set van 

condities (e.g., controleerbaar) 
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HOOFDSTUK 2: OVER 
DE OORZAKEN VAN 

EMOTIES 

 

 
 

1. EEN INTENTIONELE DEFINITIE VAN 
EMOTIE1 

 

1. Emoties zijn episodes met een relatief korte duur, een sterke intensiteit en een duidelijke target. 
Deze criteria dienen om emoties te onderscheiden van andere affectieve fenomenen zoals 
stemmingen (e.g., boze bui), disposities (e.g., ik ben al jaren boos op mijn buurman), 
persoonlijkheidskenmerken (e.g., een opvliegend, nukkig, angstig persoon) en psychopathologie 
(angststoornis, depressie). 

 Duur: Emoties hebben een korte duur. Stemmingen, disposities, persoonlijkheids- 
kenmerken, en psychopathologie duren langer. 

 Intensiteit: Emoties zijn intens terwijl stemmingen, persoonlijkheidskenmerken en 
disposities doorgaans minder intens zijn. 

 Target: Emoties hebben een duidelijke target, stemmingen niet: e.g., als ik boos ben (de 
emotie) dan is dat altijd op iemand. Als ik in een boze bui ben (de stemming), dan is dat 
gericht op niemand in het bijzonder of op de hele wereld. 

Zonder doel, de hele tijd een emotie ervaren is vaak een indicatie voor pathologie/nood aan therapeutische 
begeleiding 
 

2. Emoties worden uitgelokt door stimuli. Emotie-uitlokkende stimuli zijn dikwijls gebeurtenissen 
die zich in de buitenwereld afspelen, maar het kan ook gaan om interne gebeurtenissen (i.e., 
gebeurtenissen die we ons herinneren of inbeelden). 

 

3. De meeste emotietheorieën zijn componentieel, d.w.z. dat ze binnen een emotionele episode 
een aantal componenten onderscheiden. Enkele voorbeelden: 

 Cognitieve component: evaluatie of appraisal 

 Somatische component: centrale fysiologische activiteit (= activiteit die gemedieerd wordt 
door het centrale zenuwstelsel) en perifere fysiologische responsen, meer bepaald 

Key reading: 
Moors, A. (2009). Theories of emotion causation: A review. 

Cognition and Emotion, 23, 625-662. 
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autonome responsen (= responsen gemedieerd door het autonome deel van het perifere 
zenuwstelsel). Bijvoorbeeld, veranderingen in hartritme, bloeddruk, zweetsecretie, 
pupilgrootte, enz. 

 
 

1 Een concept (zoals bijvoorbeeld ‘emotie’) kan gebruikt worden om te verwijzen naar een exemplaar of 
een set van exemplaren. Deze set van exemplaren kan men definiëren door (a) de noodzakelijke en 
voldoende voorwaarden te vermelden waaraan iets moet voldoen om tot de set te behoren (dit noemt 
men een intentionele definitie) of (b) door alle exemplaren of alle subsets op te sommen (dit noemt een 
extensionele definitie). Bij extensionele definitie zijn er meestal zeer veel manieren om de set intern te 
structureren en subsets te maken. Bijvoorbeeld, subsets van auto’s kun je vormen op basis van kleur,  
PKs, merk, grootte, enz. Wat je kiest is afhankelijk van de context. De grootte van een auto is belangrijk 
als je een grote familie moet vervoeren. De kleur kan belangrijk zijn als je een traditioneel huwelijk moet 
organiseren. Ook voor het begrip ‘emotie’ kan zowel een intensionele of een extensionele definities 
gehanteerd worden. 

 

 Motivationele component: actietendensen (e.g., tendens tot vluchten, tendens tot vechten, 
tendens om te berusten) 

 Motorcomponent: emotioneel gedrag, ook wel expressief gedrag genoemd bestaande uit 
grove gedragingen (e.g., vluchten, vechten, berusten) en expressies (gelaatsexpressies en 
vocale expressies). Beide types van gedragingen kunnen intentioneel of spontaan zijn. 

 Subjectieve component: emotionele beleving of gevoelens. 
 

Elk van die componenten zou ook een functie hebben. Voorbeelden van functies die met deze 
componenten overeenkomen: 

 Functie van de cognitieve component: stimulusevaluatie of appraisal 

 Functie van de motivationele component en het perifere deel van de  somatische 
component: Voorbereiding en ondersteuning van actie. 

 Functie van het centrale deel van de somatische component: ondersteunen van alle 
componenten. Alle componenten hebben een neurale basis. 

 Functie van de motorcomponent: uitvoeren van actie. 

 Functie van de subjectieve component: toezicht houden op het hele emotieproces of 
“monitoring” (volgens sommigen met het oog op emotieregulatie, Scherer, 2005). 
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Auteurs verschillen m.b.t. het aantal en de aard van de componenten die ze opnemen in emotie en  welke 
componenten ze noodzakelijk achten. Sommige auteurs laten componenten weg uit  bovenstaande lijst, 
voegen componenten toe, of vullen ze anders in. Enkele voorbeelden: 

 Parrott (2007) beweert dat de somatische component niet als een aparte  component beschouwd 
moet worden omdat alle andere componenten ook een neurale basis hebben. Een oplossing is om 
de somatische component te beperken tot perifere fysiologische responsen, en dus te 
veronderstellen dat de centrale deel van de deel van de somatische component op het 
implementationele niveau van alle andere componenten aanwezig is. 

 Volgens sommige auteurs is de cognitieve component ruimer dan stimulusevaluatie of appraisal. 
Ook veranderingen in andere cognitieve functies zoals aandacht en geheugen zouden een plaats 
hebben binnen de emotionele episode. 

 Sommige auteurs benadrukken dat regulatie ook een volwaardige component van de  emotionele 
episode is (e.g., Scherer, 2005). 

 Clore en Centerbar (2004) stellen dat de expressie van emotie geen gevolg is van de emotie maar 
deel uitmaakt van de emotie zelf. Expressie is net zo min een gevolg van emotie als een omelet 
het gevolg is van eieren. 

 Scherer (2005) neemt ook alle componenten op in zijn definitie van emotie, maar bij de 
motorcomponent maakt hij een onderscheid tussen spontaan gedrag en intentioneel gedrag. 
Spontaan gedrag maakt volgens hem deel uit van de emotie; intentioneel gedrag is een gevolg van 
emotie. 

 Veel auteurs stellen emotie gelijk met de somatische component, de motorcomponent en de 
belevingscomponent. Ze zien de cognitieve component als de oorzaak van emotie. 

 Frijda (1986) neemt actietendensen en emotionele beleving op als essentiële componenten van 
de emotie. 

 James stelt emotie gelijk met emotionele beleving of gevoelens. Ook in folk-theorie worden 
emoties vaak gelijkgesteld met gevoelens. 

 Sommige auteurs beweren dat reflexen geen emoties zijn omdat ze geen cognitieve component 
hebben. 

 Attitudes en voorkeuren worden (soms) buiten de set van emoties geplaatst omdat ze geen 
somatische, motivationele, of motorische  componenten zouden hebben. 

 Sommige auteurs beweren dat geen enkele component strikt noodzakelijk is. Ze stellen dat er geen 
intensionele definitie bestaat voor emoties, maar wel een protype-definitie met fuzzy boundaries 
(er zijn dus randgevallen waarvan het niet helemaal duidelijk is of ze binnen de set horen). Dit is 
net zoals bij syndromen. Deze worden ook vaak gedefinieerd aan de hand van een set van 
symptomen die niet steeds allemaal samen moeten voorkomen. 
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Los van de vraag welke componenten noodzakelijk zijn voor emoties, lijkt geen enkele set van 
componenten voldoende. Bijvoorbeeld (Frijda, 2007), wanneer de zeep tussen je handen glipt onder de 
douche zijn alle componenten aanwezig (appraisal, actietendens, expressief gedrag, beleving).  Toch zullen 
weinig auteurs deze episode klasseren als een emotionele episode. Er zijn dus bijkomende of andere 
criteria nodig om de set van emoties af te bakenen van andere sets. Hieronder volgen een aantal 
bijkomende criteria. Sommige criteria hebben te maken met de inhoud van een component. Andere 
criteria zijn kwantitatief van aard. 

 
4. Sommige appraisaltheorieën leggen beperkingen op aan de inhoud van de component van 

appraisal. Ze stellen dat emoties optreden wanneer stimuli ingeschat worden als doelrelevant of 
doelcongruent/incongruent (e.g., Lazarus, 1991). Ook Moors (2007) stelt dat emoties steeds 
verbonden zijn aan de satisfactietoestand van bepaalde doelen (vb., chronisch actieve doelen 
zoals het doel tot overleven, maar ook temporele doelen zoals het doel om te slagen op een taak). 
Cognities kunnen te maken hebben met de inhoud van doelen, maar alle reacties die bepaald 
worden door de mate waarin aan (centrale, belangrijke) doelen voldaan is, zijn emotionele 
reacties. Merk hierbij op dat het bepalen van de match tussen een situatie en een doel inhoudt 
dat representaties gevormd en omgevormd worden en dus dat cognitie een essentieel onderdeel 
is van emotie. Een bijkomend element is waarschijnlijk dat het doel ook belangrijk genoeg moet 
zijn. Dit komt misschien overeen met Frijda’s (1986) appraisalvariabele “urgentie”. Merk echter 
op dat er ook appraisaltheoretici zijn die stellen dat emoties ook kunnen optreden wanneer stimuli 
enkel geëvalueerd worden als positief/negatief (zonder dat ze doelrelevant moeten zijn). 

 
5. Sommige appraisaltheorieën leggen beperkingen op aan de aard van de actietendens. 

Doelrelevantie en/of urgentie vertaalt zich in een actietendens met stuurvoorrang (control 
precedence), d.w.z; actietendensen (bv. om te vluchten) die prioriteit opeisen tegenover andere 
doelen (bv. een taak afwerken). 

 

6. Synchroniciteit. Scherer (1984) stelt dat emoties zich onderscheiden doordat de meeste 
componenten synchroon gerecruteerd worden. Alle componenten zijn gericht op hetzelfde 
adaptief doel. Ze zijn gecoördineerd in tijd en gecorreleerd qua intensiteit. Merk echter op dat dit 
criterium niet uitlegt waarom de episode volgend op het wegglippen van de zeep in de douche 
geen emotionele episode is. Ook hier komen de componenten synchroon voor en zijn ze gericht 
op een doel. Synchroniciteit is een continuüm. Dit is dus een gradueel criterium. Een gradueel 
criterium laat toe om episodes als meer of minder emotioneel te beschouwen, maar niet om ze 
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op te splitsen in emotionele  vs. niet-emotionele episodes (tenzij een cutoffpunt wordt 
gespecifieerd, uiteraard). Criteria 4 en 5 zijn ook graduele criteria: een stimulus is meer/minder 
doelrelevant en een actietendens kan voorrang opeisen met meer/minder kracht. Criteria 4, 5, en 
6 lijken ook gerelateerd: de mate van doelrelevantie/urgentie beïnvloedt wellicht de mate van 
stuurvoorrang, en deze beïnvloedt op haar beurt misschien de synchroniciteit. 

 
7. Affectprogrammatheorieën leggen beperkingen op aan de inhoud van het centraal deel van de 

somatische component. Volgens deze theorieën bestaat het unieke van emoties erin dat ze 
aangestuurd worden door een (emotie-specifiek) affectprogramma (i.e., een bepaald soort van 
hersencircuit). Vaak wordt hieraan toegevoegd dat emoties een uniek adaptief doel dienen. 

 
8. Sommigen auteurs leggen beperkingen op aan de motor-component en stellen dat emotioneel 

gedrag spontaan is terwijl niet-emotioneel gedrag intentioneel is. Bijvoorbeeld, spontaan lachen 
wordt gezien als emotioneel terwijl gemaakt lachen of sociaal lachen wordt gezien als niet- 
emotioneel. Dit criterium lijkt evenwel niet zo zinvol. Ten eerste kunnen actietendensen gezien 
worden als een soort van intenties. Ten tweede bestaat er ook niet-intentioneel gedrag dat niet- 
emotioneel is. Een ander voorstel is dat emotioneel gedrag irrationeel is terwijl niet-emotioneel 
gedrag functioneel en adaptief is. Ook dat criterium is niet vol te houden. Vluchten bij angst is 
nuttig omdat het je in veiligheid brengt. Met borden gooien als je boos bent lijkt niet echt nuttig, 
maar het kan wel een sterke communicatieve functie hebben. 

 
9. Sommige auteurs leggen beperkingen op aan de inhoud van de belevingscomponent. 

Bijvoorbeeld, ze stellen dat emotionele beleving positief of negatief moet zijn. Deze auteurs 
plaatsen toestanden met een zekere arousal maar zonder valentie (e.g., interesse, verrassing) dus 
buiten de set van emoties. 

 
10. Constructivistische theorieën stellen dat er geen objectieve criteria zijn om de set van emoties af 

te bakenen. Er zijn enkel subjectieve criteria. De verschillende componenten van emotie bestaan 
wel, maar er is geen objectieve basis om deze te groeperen en er de term emotie op te plakken. 
Volgens deze theorieën zijn emoties niets meer dan ‘folk concepts’, uitvindingen van de cultuur. 
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2. OORZAKEN VAN EMOTIES 

 
Emotieonderzoek kan men opsplitsen in 2 grote groepen. Enerzijds is er het onderzoek dat de invloed  van 
cognitie op emotie bestudeert. Anderzijds is er het onderzoek dat de invloed van emotie op cognitie 
bestudeert. Dit hoofdstuk gaat over de invloed van cognitie op emotie. Het gaat dus over de oorzaak van 
emoties en meer bepaald wat de rol van cognitie is in het tot stand komen van emoties. De vraag naar de 
oorzaak van emoties is een vraag naar wat er zich afspeelt tussen de stimulus en de emotie. Vormt cognitie 
een noodzakelijke tussenstap tussen de stimulus en de emotie? 

 

De meeste theorieën zijn het erover eens zijn dat een emotie wordt uitgelokt door een stimulus en twee 
aspecten heeft: een kwantiteit en een kwaliteit. De kwantiteit verwijst naar de intensiteit (arousal) van 
een emotie en kan variëren van ‘geen intensiteit’ (en dus geen emotie) tot ‘een zeer hoge intensiteit’. De 
kwaliteit verwijst in brede zin naar de valentie (positief-negatief) van de emotie, en in enge zin naar 
specifieke emoties zoals woede, angst, verdriet, blijdschap, walging, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, en 
verrassing. Idealiter zou een emotietheorie die zich bezig houdt met de vraag naar de oorzaak van emoties 
een antwoord moeten geven op drie sets van vragen: 

 
Vraag 1. Hoe worden emotionele stimuli van niet-emotionele stimuli onderscheiden? Dit wordt 
ook wel het ELICITATIEPROBLEEM genoemd. Deze vraag kunnen we opsplitsen in 2 deelvragen: 

a) Welke stimuli lokken wel en welke lokken geen emotie uit? 
b) Hoe bepaalt het organisme dit? Dit is de vraag naar het proces of het mechanisme dat 

evalueert of selecteert welke stimuli wel en welke niet in aanmerking komen om een 
emotie uit te lokken. 

Vraag 2. Hoe wordt de intensiteit van een emotie bepaald? Dit wordt ook het 
INTENSITEITSPROBLEEM genoemd. Ook deze vraag kent twee aspecten: 

a) Welke stimuli lokken sterke en welke stimuli lokken zwakke emoties uit? 
b) Wat is de aard van de processen die de intensiteit van emoties bepalen? 
Opmerking: Het wel of niet aanwezig zijn van een emotie kan men eigenlijk ook 
beschouwen als een zaak van intensiteit omdat ‘geen emotie’ zich aan één uiterste van de 
intensiteitsschaal bevindt. 

Vraag 3. Hoe wordt de kwaliteit van een emotie bepaald? Dit is het DIFFERENTIATIEPROBLEEM. 
In deze context stellen zicht volgende twee deelvragen: 
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a) Welke stimuli lokken positieve en welke lokken negatieve emoties uit of (voor 
theorieën die een onderscheid maken tussen specifieke emoties) welke stimuli 
lokken specifieke emoties uit zoals angst, woede, verdriet, vreugde? 

b) Wat is de aard van de processen die instaan voor differentiatie in brede en in enge 
zin? 

 
Na stap 2 moet je goed nagaan ivm automaciteit: elk onderdeel van dit begrip af toetsen en beoordelen, zie 
les 1 
 

Een allesomvattende theorie over de oorzaken van emoties impliceert een beschrijving van het 
emotieproces op elk niveau van analyse. Op het functioneel niveau moet worden uitgelegd welke stimuli 
leiden tot specifieke emoties. Op algoritmisch niveau moet er uitgelegd worden welke mechanismen 
daarin een rol spelen. Tenslotte moet ook uitgelegd worden welke hersenactiviteit betrokken is in het  tot 
stand komen van emoties (i.e., het implementationele niveau). Merk hierbij op dat de causale keten tussen 
een stimulus en (veranderingen in) verschillende componenten kan opsplitst worden in 2 sequentiële 
stappen. In een eerste stap moet de stimulus verwerkt worden. In een tweede stap moet  het resultaat 
van de eerste stap vertaald worden in de waarden op de andere componenten. Een complete theorie zou 
dus niet alleen moeten uitleggen hoe de stimulus verwerkt wordt maar ook hoe dit leidt tot variaties in de 
andere componenten. 

 

Geen van de theorieën die we zullen bespreken voldoet aan deze hoge standaard. Theorieën  verschillen 
m.b.t. het probleem dat ze willen oplossen (elicitatie, kwaliteit en intensiteit), het niveau van analyse 
waarop ze zich richten en de stap in de causale keten waarop ze richten. Theorieën verschillen ook m.b.t. 
de component waarin ze de causale processen situeren. 

 
In wat volgt zullen eerst 2 voorlopers van hedendaagse emotietheorieën besproken worden. Nadien 
komen 5 hedendaagse (families van) theorieën aan bod. Deze theorieën hebben verschillende visies over 
de definitie en de oorzaak van emotie. Er zijn zowel verschillen tussen de families als binnen de families. 
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2.1 De theorie van Williams James 
 

A) Theorie 
 

Voor William James (1890) worden emoties veroorzaakt door de beleving van lichamelijke reacties 
(fysiologische reacties + gedrag) die worden uitgelokt door een stimulus. Op het neurofysiologische 
niveau postuleerde James dat de stimulus rechtstreeks de sensorische cortex activeert, welke op zijn 
beurt rechtstreeks de motor-cortex activeert. Deze laatste zet lichamelijke reacties in gang. Feedback  
van deze lichamelijke reacties keert terug naar de sensorische cortex waar het een emotionele beleving 
produceert. Een emotie is dus niets anders dan de bewuste ervaring van lichamelijke veranderingen. 
James (1890) keerde m.a.w. het gangbare causale schema om. Terwijl folk-theorie ervan uitgaat dat de 
emotionele beleving voorafgaat aan de lichamelijke reacties, postuleerde James dat lichamelijke reacties 
voorafgaan aan de emotionele beleving. Merk evenwel op dat deze idee reeds terug te vinden is bij 
Descartes (1644/1998). 

 
"My theory ... is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and that our 
feeling of the same changes as they occur is the emotion. Common sense says, we lose our fortune, are 
sorry and weep; we meet a bear, are frightened and run; we are insulted by a rival, are angry and strike. 
The hypothesis here to be defended says that this order of sequence is incorrect, that the one mental 
state is not immediately induced by the other, that the bodily manifestations must first be interposed 
between them, and that the more rational statement is that we feel sorry because we cry, angry because 
we strike, afraid because we tremble ... Without the bodily states following on the perception, the latter 
would be purely cognitive in form, pale, colorless, destitute of emotional warmth. We might then see the 
bear, and judge it best to run, receive the insult and deem it right to strike, but we should not actually 
feel afraid or angry" (James, 1890, p. 743) 

 
Samengevat: 

 

 

Zowel de intensiteit als de kwaliteit van emoties wordt bepaald door de sterkte en de aard van de 
lichamelijke reacties die onmiddellijk optreden ten gevolge van de waarneming van een stimulus. De 
kwaliteit van de emotie wordt bepaald door het specifieke responspatroon dat door de stimulus 
uitgelokt wordt. Elke subset van emoties heeft dus een eigen responspatroon (cf. differentiatieprobleem 
en intensiteitsprobleem). De theorie van James geeft evenwel geen antwoord op de vraag welke stimuli 
lichamelijke reacties (en dus een emotie) uitlokken en welke niet (cf. elicitatieprobleem). Hoe “weet” 
het organisme bij welke stimulus het lichamelijke reacties moet produceren en bij welke niet? 

 
Stimulus  lichamelijke reacties  feedback  (emotionele ervaring = emotie) 
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B) Evidentie 
 

1. De theorie van James impliceert dat er specifieke fysiologische responspatronen bestaan voor subsets 
van emoties. In overeenstemming met deze predictie rapporteerden een aantal onderzoekers dat zij 
specifieke autonome responspatronen konden identificeren voor verschillende emotiecategorieën 
(e.g., Ax, 1953; Averill, 1969; Christie & Friedman, 2004; Damasio et al., 2000; Ekman, Levenson, & 
Friesen, 1983; Funkenstein, King, & Drolette, 1954; Levenson, 1992; Levenson, Ekman, & Friesen, 
1990). Volgens James waren de lichamelijke reacties die emoties kunnen veroorzaken niet beperkt tot 
fysiologische responsen. Ook expressief gedrag kon volgens hem voorafgaan aan de emotionele 
beleving. Er is behoorlijk wat onderzoek dat aantoont dat gelaatsuitdrukkingen emotie-specifiek 
zouden kunnen zijn (e.g.,  e.g., Ekman, 1984; Tomkins, 1962). 

 
 

2. De scheiding tussen de perifere organen en het centrale zenuwstelsel vermindert de intensiteit van 
emoties. Evidentie voor deze hypothese komt uit dierenstudies en patiëntstudies. Een studie van 
Hohmann (1966) suggereert bijvoorbeeld dat verlamde patiënten soms een verminderde intensiteit 
van hun emoties vertonen. Patiënten die verlamd waren (omwille van een ruggenmergletsel) werden 
gevraagd om voor elke emotie aan te geven of ze deze sinds de verlamming meer of minder ervoeren 
dan voorafgaand aan de verlamming. Patiënten rapporteerden minder angst en woede. Bovendien 
bleek dat de graad van lichamelijke verlamming, en dus ook de mate waarin de patiënt feedback van 
zijn lichamelijk functioneren kreeg, correleerde met de intensiteit van de gerapporteerde woede en 
angst. Patiënten rapporteerden wel een verhoogde sentimentaliteit (e.g., bij afscheid  verdriet). 
Deze studie is evenwel niet vrij van kritiek (cf. infra). Het gerapporteerde patroon van emoties kan 
bijvoorbeeld te wijten zijn aan het feit dat deze personen moesten leven met een handicap. Een latere 
studie van Chwalisz, Diener, en Gallagher (1988) kon dit resultaat bovendien slechts gedeeltelijk 
bevestigen. In deze studie werden 3 groepen bestudeerd. Een eerste groep deelnemers bestond uit 
patiënten die in een rolstoel zaten wegens verlamming door een ruggenmergletsel. Een tweede groep 
deelnemers bestond uit patiënten die in een rolstoel zaten omwille van een andere reden. Een derde 
groep deelnemers was een controlegroep die niet in een rolstoel zat. De proefpersonen werd gevraagd 
om voor elke emotie aan te geven in welke mate ze deze ervoeren in hun dagelijks leven en de 
intensiteit ervan te vergelijken met de periode voor ze in een rolstoel zaten. De 3 groepen verschilden 
niet m.b.t. de intensiteit van de gerapporteerde emoties. Integendeel, voor 4 van de 6 bevraagde 
emoties rapporteerden de patiënten met een ruggenmergletsel zelfs een sterkere intensiteit in het 
dagelijkse leven dan vóór het moment waarop ze het ruggenmergletsel opliepen. De graad van 
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lichamelijke verlamming bleek, net zoals bij Hohmann (1966), wel te zorgen voor een verminderde 
intensiteit van woede. 

 
C) Emoties kunnen uitgelokt worden door directe fysische stimulatie. Artificiële inductie van 

fysiologische responsen die typisch zijn voor sterke emoties (e.g., door inspuiting van adrenaline) 
produceren ook emoties. Bovendien kon aangetoond worden dat gezichtsfeedback voldoende 
kan zijn om een emotie uit te lokken. In deze context is het zgn. ‘cartoonexperiment’ van Strack, 
Martin, en Stepper (1988) erg bekend. In hun onderzoek werd een cartoon als grappiger ervaren 
door deelnemers die tijdens het bekijken van de cartoon een lachende expressie aannamen 
(doordat ze een pen tussen hun tanden moesten klemmen) dan door deelnemers wiens 
gelaatsexpressie incompatibel was met lachen (doordat ze een pen tussen hun lippen moesten 
klemmen). Sommige onderzoekers vatten de resultaten van Strack et al. (1988) op als bewijs dat 
faciale feedback een oorzaak kan zijn van emoties. 

 

C) Kritiek 
 

1. Autonome responsen die bij verschillende subsets van emoties optreden zijn niet specifiek voor die 
subsets. Bijvoorbeeld, zowel bij woede als bij angst verhogen de hartslag en de bloeddruk (Cannon, 
1927; zie ook Barrett, 2006: meta-analyses tonen geen duidelijk patroon voor elke emotie). 

 
Tegenkritiek: Hoe sterk moet de evidentie voor of tegen zijn om te kunnen besluiten dat er wel of niet 
specifieke responsen bestaan voor subsets van emoties? Het gebrek aan sterke effecten kan te wijten 
zijn aan het feit dat je in een labo geen sterke emoties kan uitlokken (niet ethisch verantwoord) en aan 
gebrekkige meetinstrumenten (misschien hebben we vandaag nog geen meetinstrumenten die 
verfijnd genoeg zijn om de verschillen te registreren). Dit debat is verre van afgesloten. Er is recent 
onderzoek waarin specifieke responspatronen werden gevonden met uitgebreidere metingen (e.g., 
Kreibig, 2010). 

 
Zelfs al worden er specifieke responspatronen voor subsets van emoties gevonden, dan nog wil dit 
niet zeggen dat die responsen ook de emotionele beleving bepalen. Het aantonen van specifieke 
responsen is noodzakelijk maar niet voldoende om te besluiten dat ze de kwaliteit van de emotionele 
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beleving bepalen. Een ander noodzakelijk (maar evenmin voldoende) element is aantonen dat 
personen de verschillen in responsen kunnen waarnemen die met verschillende subsets van emoties 
samengaan. Wat de perceptie van fysiologische responsen betreft, toont de literatuur een erg 
gemengd resultatenpatroon. Wat de perceptie van gelaatsexpressies is de literatuur duidelijker. Het 
gelaat bevat veel zenuwen en personen kunnen dus gemakkelijk hun eigen gelaatsexpressie 
waarnemen. Feedback van de eigen gelaatsexpressies zou de emotionele beleving dus wel kunnen 
bepalen (Tomkins, 1962). 

 
2. De totale scheiding tussen de perifere organen en het centrale zenuwstelsel leidt niet tot het uitblijven 

van emoties (Cannon, 1927). Volgens sommige bronnen zouden dieren die door een chirurgische 
ingreep geen perifere feedback meer kregen toch nog emotioneel gedrag vertonen. Ook de 
interpretatie van resultaten bij patiëntstudies is problematisch. Om te besluiten dat perifere feedback 
noodzakelijk is, moet je aantonen dat mensen zonder perifere feedback geen emoties ervaren. In de 
patiëntstudies worden nog wel emoties gerapporteerd. Anderzijds is het niet zeker dat de patiënten 
zonder perifere feedback waren. De patiënten waren niet volledig verlamd; ze waren nog in staat om 
gelaatsexpressies te produceren. Het is dus mogelijk dat feedback van gelaatsexpressies de oorzaak 
was van de emoties die ze rapporteerden. 

 

3. Fysische stimulatie kan bestaande emoties intensifiëren maar geen echte, nieuwe emoties 
uitlokken. Artificiële inductie van fysiologische responsen die typisch zijn voor sterke emoties 
(e.g., door inspuiting van adrenaline) produceren geen “echte” emoties (Cannon, 1927; 
Marañon, 1924). Volgens Clore, Storbeck, Robinson, en Centerbar (2005) laat ook het proefopzet 
van Strack et al. (1988) ruimte voor interpretatie. Omdat er steeds een emotie-uitlokkende 
stimulus werd aangeboden (i.e., de cartoon), kan niet uitgesloten worden dat faciale expressie 
alleen leidde tot een versterking of vermindering van de bestaande emotie. Er is m.a.w. alleen 
sluitende evidentie voor de zwakke versie van de faciale feedbackhypothese. Volgens deze visie 
zou faciale feedback alleen de intensiteit van de emotie kunnen beïnvloeden, niet het al of niet 
optreden van een nieuwe emotie. 

 

4. Soms wordt aangevoerd dat de feedback vanuit de perifere organen veel te traag is om te zorgen 
voor de differentiatie van emoties (Cannon, 1927). Bijvoorbeeld, als je ternauwernood een 
gevaarlijke situatie hebt vermeden in het verkeer begin je vaak pas nadien te beven. 

 
Tegenkritiek: De vermijdingsrespons zelf (bv. het omgooien van het stuur) heeft dan al 
plaatsgevonden en zou wel snel genoeg kunnen zijn om de kwaliteit van de emotie te bepalen. 
Zoals reeds gezegd sluit James de gedragsreacties niet uit. 

 
5. Zoals hoger reeds werd aangegeven geeft de theorie van James geen antwoord op het 

elicitatieprobleem (cf. supra). Hoe bepaalt het organisme bij welke stimulus het lichamelijke 
reacties moet produceren en bij welke niet? 

 

2.2 De theorie van Stanley Schachter 
 

A) Theorie 
 

Emoties worden veroorzaakt door de perceptie van fysiologische responsen plus het interpreteren van 
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die responsen in het licht van de uitlokkende stimuli. Op die manier verzoende Schachter (1964) de idee 
van James (1884) dat lichamelijke responsen voorafgaan aan de emotionele beleving met de kritiek van 
Cannon (1927) dat deze responsen niet specifiek zijn voor subsets van emoties en dus niet kunnen 
instaan voor de kwaliteit van emoties. 

 
Schachter’s theorie is een 2-factoren of 2-stappen theorie. In een 1e stap produceert de stimulus een 
ongedifferentieerde toestand van lichamelijke opwinding, ook wel arousal genoemd. De intensiteit van 

de lichamelijke opwinding bepaalt de intensiteit van de emotie, maar niet de kwaliteit ervan.2 In een 2e 

stap wordt de lichamelijke opwinding geïnterpreteerd in het licht van de kenmerken van de situatie. Pas 
wanneer de opwinding geattribueerd wordt aan de gepercipieerde bron of oorzaak van die arousal 
ontstaat er een specifieke subset van emoties. Verschillende subsets van emoties ontstaan dus doordat 
eenzelfde toestand van lichamelijke opwinding aan verschillende oorzaken toegeschreven wordt. 
Bijvoorbeeld, de ontmoeting met een gevaarlijke hond en een geliefd persoon leiden beide tot eenzelfde 
lichamelijke opwinding. Het is pas nadat die opwinding toegeschreven wordt aan het gevaar versus de 
ontmoeting dat een emotie van angst versus blijdschap optreedt. Normaal gezien is de attributie correct, 
maar misattributie is mogelijk. Voor een illustratie zie Cornelius (1996, p. 80-81). Merk ook op dat de  
idee van een 2-factoren theorie reeds 40 jaar eerder werd geopperd door Marañon (1924). 

 
Samengevat: 

 

 

 
2 De term arousal wordt in de literatuur op 2 manieren gebruikt: Ten eerste om te verwijzen naar een 
aspect van emotie, meer bepaald, het aspect kwantiteit of intensiteit. Clore, Ortony, en Foss (1987) 
schreven bijvoorbeeld dat “arousal . . . reflects little more than intensity” (p. 752). Ten tweede, om te 
verwijzen naar een toestand van ongedifferentieerde lichamelijke opwinding. In de theorie van  
Schachter is arousal in de tweede betekenis een oorzaak van emotie. De emotie zelf heeft een kwantiteit 
of arousal in de eerste betekenis en een kwaliteit. 

 

Merk hierbij op dat de term “cognitief” in Schachter’s tijd meestal werd gelijkgesteld aan “bewust 
cognitief”. Hoewel Schachter zelf niet steeds bewuste cognitie voor ogen had, werd zijn cognitief 
attributieproces door anderen gezien als een bewust proces. 

 
Hoewel Schachter een mechanisme inbouwt dat de intensiteit en kwaliteit van emotie bepaalt, stelt hij 
geen mechanisme voor dat bepaalt bij welke stimuli er lichamelijke opwinding en dus een emotie moet 
optreden en bij welke niet. De cognitieve component in Schachter’s theorie biedt dus een oplossing voor 
het differentiatieprobleem maar niet voor het elicitatieprobleem. 

 
stimulus  lichamelijke opwinding (arousal)  cognitieve attributie  (emotionele ervaring = emotie) 
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B) Evidentie: Let op, detail vragen op het examen 
 

In het beroemde epinefrine experiment van Schachter en Singer (1962) kregen deelnemers (zogezegd in 
het kader van een perceptiestudie) ofwel een inspuiting met epinefrine (adrenaline) of een  zoutoplossing 
(controleconditie). Epinefrine is een product dat een typisch reactiepatroon van opwinding veroorzaakt, 
zoals spiercontracties en toename van hart- en ademritme. Aan de deelnemers werd verteld dat het om 
een vitaminepreparaat ging. Deelnemers die epinefrine kregen ingespoten werden vervolgens 
onderverdeeld in drie groepen. Eén groep proefpersonen werd vooraf correct ingelicht over de 
lichamelijke symptomen die als gevolg van deze inspuiting konden optreden (e.g., verhoging hartslag, 
gevoel van warmte). Een tweede groep werd incorrect geïnformeerd over de lichamelijke symptomen  die 
zouden optreden (e.g., jeuk, lome benen). Een derde groep deelnemers werd helemaal niet ingelicht over 
de lichamelijke symptomen die zouden optreden. De placebogroep kreeg eveneens geen enkele uitleg 
over mogelijke lichamelijke symptomen van de inspuiting. Alle deelnemers moesten dan tijdens een 
wachtperiode een vragenlijst invullen terwijl ze in het gezelschap waren van een pseudoproefpersoon (i.e., 

een medewerker van de proefleider). Deze persoon gedroeg zich ofwel zeer euforisch of zeer kwaad3. 
Daarna werd aan de deelnemers gevraagd hoe ze zich voelden. Tijdens de wachtperiode werd ook het 
gedrag van de proefpersonen geobserveerd. Voor de correct geïnformeerde deelnemers en de 
deelnemers uit de placeboconditie had de aanwezigheid van de pseudoproefpersoon geen effect. 
Deelnemers die niet of incorrect werden geïnformeerd daarentegen voelden zich na de wachtperiode met 
de uitgelaten of kwade pseudoproefpersoon respectievelijk zelf ook meer uitgelaten of kwaad. Deze 
observatie strookt met de hypothese dat zij de lichamelijke reacties op de inspuiting interpreteerden in 
functie van de externe situatie. In het gezelschap van een uitgelaten collega leken ze te denken “ik zal dan 
ook wel uitgelaten zijn”, en ze gingen zich dan ook zo voelen. In het gezelschap van de kwade collega werd 
eenzelfde lichamelijke opwinding geïnterpreteerd als “ik zal dan ook wel kwaad zijn”. Het feit dat de 
context geen impact had in de geïnformeerde conditie kan dan weer verklaard worden door het feit dat 
deze deelnemers reeds vooraf een perfecte verklaring voor hun lichamelijke reacties gekregen. 
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C) Kritiek 
 

1) Zoals het zo dikwijls gaat in psychologisch onderzoek is ook het experiment van Schachter en 
Singer (1962) niet vrij van kritiek. Volgens Power en Dalgleish (1997) is de bovenstaande 
beschrijving van de resultaten een gemythologiseerde versie. In werkelijkheid zijn de 
resultaten inderdaad minder eenduidig. In overeenstemming met de theorie van Schachter 

 
3 Om onduidelijke redenen werden alle deelnemers die (a) met epinefrine werden geïnjecteerd én (b) 
incorrect geïnformeerd werden over de lichamelijke effecten daarvan uitsluitend blootgesteld aan de 
pseudoproefpersoon die zich uitgelaten gedroeg. In deze groep, en alleen in deze groep, werd de 
contextmanipulatie dus niet doorgevoerd (wat vragen oproept). 

 

en Singer (1962) laten de data effectief zien dat de epinefrine groepen die niet of verkeerdelijk 
werden geïnformeerd over de lichamelijke symptomen van de injectie meer euforisch waren na de 
blootstelling aan de uitgelaten pseudoproefpersoon dan de groep die correct werd geïnformeerd 
over de gevolgen van de injectie. Eveneens in overeenstemming met de theorie was de observatie 
dat deelnemers die na een injectie met epinefrine werden blootgesteld aan een kwade 
pseudoproefpersoon meer “kwaad gedrag” bleken te stellen wanneer ze niet werden ingelicht over 
de lichamelijke symptomen dan wanneer ze correct werden ingelicht over de lichamelijke gevolgen 
van de inspuiting of een placebo inspuiting kregen. Echter, de groep die werd ingespoten met de 
zoutoplossing en nadien werd blootgesteld aan de euforische pseudoproefpersoon vertoonde 
geen enkel verschil met de andere groepen die werden blootgesteld aan de euforische 
pseudoproefpersoon. Bovendien lieten de zelfrapportages geen significante verschillen zien tussen 
de verschillende groepen die werden blootgesteld aan de kwade pseudoproefpersoon. Tenslotte 
slaagden Marshal en Zimbardo (1979) er niet in de resultaten van het epinefrine-experiment te 
repliceren. Zij vonden dat een onverklaarde lichamelijke opwinding, geïnduceerd door een 
inspuiting van epinefrine, bijna steeds leidde tot een negatieve emotionele ervaring, ongeacht de 
pogingen om door een manipulatie van de (sociale) context een positieve emotie te induceren. Er 
zijn dus grenzen aan de mate waarin cognitieve attributie de emotie kan beïnvloeden. Op basis van 
een her-evaluatie van een groot aantal studies kwam Reisenzein (1983) tot de conclusie dat er 
alleen empirische steun bestaat voor de idee dat het misattribueren van onverklaarbare arousal 
kan leiden leidt tot een intensifiëring van de emotionele beleving. 
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2) Er kwam ook kritiek op de theorie zelf. Zajonc (1980) bekritiseerde de idee dat cognitieve processen 
voorafgaan aan emoties. Kunst-Wilson en Zajonc (1980) toonden aan dat de loutere blootstelling 
aan stimuli (“mere exposure”) kan leiden tot een verhoogde voorkeur voor die stimuli, ook 
wanneer de stimuli subliminaal worden aangeboden en er daardoor dus geen bewuste identificatie 
(cognitieve verwerking) van de stimuli mogelijk is. Zajonc besloot dat affect kan voorafgaan aan de 
cognitieve verwerking van de stimulus en dat deze cognitieve verwerking geen noodzakelijke 
voorwaarde is voor het uitlokken van affect. Merk evenwel op dat de zgn. appraisaltheorieën (zie 
volgende sectie) een alternatieve oplossing inhouden voor de bevindingen van Kunst-Wilson en 
Zajonc (1980). 

 
Opmerking: Zajonc stelde enkel dat affect kan voorafgaan aan cognitie, niet dat full-blown emoties 
ook voorafgaan aan cognitie. Anderzijds is het wel zo dat velen affect beschouwen als een eerste 
stap in het ontstaan van een emotie en dat sommigen affect beschouwen als een minimale vorm 
van emotie (e.g., Barrett, 2005; Scherer, 1984). Zajonc hanteert hier een enge definitie van cognitie 
als bewuste cognitie (zie condities visie). 

 
3) Ook hier wordt geen oplossing gegeven voor het elicitatieprobleem. Schachter geeft geen 

antwoord op de vraag bij welke stimuli er arousal geproduceerd wordt en bij welke niet. Ook de 
onderliggende mechanismen worden niet gespecificeerd. 

 

2.3 Schachter’s theorie is een theorie over wat er gebeurt wanneer mensen een onverklaarbare 
arousal hebben. In dit geval is het logisch dat mensen op zoek gaan naar een oorzaak en 
daarbij soms ook fouten (misattributies maken). In veel gevallen worden mensen echter 
geconfronteerd met een stimulus die allerlei informatie bevat en er is geen reden om te 

denken dat die informatie niet de bron van de arousal kan zijn. 

2.3 Appraisaltheorieën 
 

Literatuur: 
Moors, A., Ellsworth, P., Scherer, K. R., & Frijda, N. H. (2013). Appraisal theories of emotion: 

State of the art and future development. Emotion Review, 5, 119 - 124. 
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A) Basisidee 
 

Emoties worden veroorzaakt door een evaluatie of appraisal van stimuli. Appraisaltheorieën behouden 
Schachter’s idee dat cognitie voorafgaat aan emotie, maar ze zetten cognitie aan het begin van de 
causale keten. Bij Schachter komt cognitie na lichamelijke opwinding. Daar rijst dus de vraag hoe het 
organisme bepaalt bij welke stimulus het lichamelijke opwinding (en dus een emotie) moet produceren 
en bij welke niet. In appraisaltheorieën situeert het cognitief proces zich aan het begin van de  
emotionele episode. Het kan dus ingeroepen worden als het proces dat bepaalt welke stimulus een 
emotie zal opwekken en welke niet (i.e., het elicitatieprobleem). Appraisal dient bovendien niet alleen 
om te bepalen of er al dan niet een emotie volgt, maar ook om te bepalen welke emotie er volgt (i.e., 
het differentiatieprobleem) en hoe sterk ze moet zijn (i.e., het intensiteitsprobleem). Meestal is de  
cognitieve verwerking die voorafgaat aan de emotie onbewust (en/of anderszins automatisch). Magda 
Arnold, de moeder van de hedendaagse appraisaltheorieën, introduceerde de term “appraisal” 
(inschatting) om naar dit cognitief proces te verwijzen. Andere belangrijke appraisaltheoretici zijn Frijda 
(1986), Lazarus (1991), Scherer (1988), Smith en Ellsworth (1985), Roseman (1984), Ortony, Clore en 
Collins (1988), en Oatley en Johnson-Laird (1987) 

 
Volgens appraisaltheorieën resulteert de cognitieve inschatting van een stimulus in een actietendens. 
Elke emotie zou gekenmerkt worden door een unieke actietendens. Woede, bijvoorbeeld, is de tendens 
om te vernietigen. Angst is de tendens om te vluchten. Verdriet is de tendens om zich over te geven aan 
machteloosheid. Vreugde is de tendens om toenadering te zoeken, zich open te stellen, enz. Merk 
evenwel op dat deze actietendens niet gebonden is aan concrete gedragingen. Bijvoorbeeld, de tendens 
om zich open te stellen kan op verschillende manieren tot uiting komen in concreet gedrag. Het is zelfs 
mogelijk dat een persoon zich louter perceptueel of geestelijk openstelt zonder observeerbaar gedrag 
te stellen. Actietendensen zouden zich wel manifesteren in fysiologische responsen (= voorbereiding op 
actie). Hierop volgen dan eventueel (niet noodzakelijk) gedragsresponsen (i.e., de actie zelf). De 
emotionele beleving is wat er van de andere componenten (appraisal, actietendens, fysiologische 
responsen, gedragsresponsen) in het bewustzijn gereflecteerd wordt. Na de emotie, tenslotte, volgt 
eventueel nog de cognitieve attributie van de emotie aan een oorzaak en/of het labelen van de emotie 
(e.g., als angst). Deze laatste stap doet wat denken aan de theorie van Schachter. 
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Samengevat: 

 

 

Moderne appraisaltheorieën nuanceren de hoger beschreven volgorde op de volgende manieren: 
1. Componenten zijn veranderingen. Het gaat dus een volgorde van veranderingen. 
2. De processen binnen elke component moeten niet volledig afgewerkt zijn voor ze 

veranderingen in de volgende componenten kunnen teweegbrengen ( “immediate efference”). 
Bijvoorbeeld, volgens Scherer’s theorie worden de waarden op verschillende 
appraisalvariabelen parallel berekend maar de output van deze berekening komt sequentieel 
tot stand. Eerst is er een waarde voor novelty, dan voor intrinsieke valentie, dan voor 
doelrelevantie en doelcongruentie en dan pas voor coping potential. De waarde op de eerste 
appraisalvariabelen (e.g., novelty) kan al een invloed hebben op de actietendensen en 
fysiologische responsen vooraleer de waarden op de latere appraisalvariabelen berekend zijn. 
Niet alle appraisaltheorieën zijn het eens met deze sequentiële assumptie. 

3. De veranderingen veroorzaakt in latere componenten worden teruggekoppeld naar vroegere 
componenten. Dit noemt men recurrentie (“recurrence” of “recursiveness”). Bijvoorbeeld, 
veranderingen in de responscomponenten worden via een feedback-loop opnieuw ingevoerd 
in de appraisalcomponent. Dit gebeurt ofwel direct ofwel indirect (i.e., via veranderingen in de 
stimulus). Veranderingen in responsen kunnen leiden tot veranderingen in appraisal of tot 
veranderingen in de stimulus die nadien opnieuw geëvalueerd wordt. Dit noemt men  
reappraisal. Er kunnen verschillende cycli tegelijkertijd lopen. In éénzelfde cyclus gaat appraisal 

 
stimulus  appraisal  actietendens  fys. responsen  expressief gedrag  (attributie/labelen) 

emotionele beleving 

 
= emotie 
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wel steeds vooraf aan de rest. 
4. Volgens sommige appraisaltheotieën is appraisal een noodzakelijke oorzaak van emotie, d.w.z., 

de oorzaak van alle emoties (e.g., Lazarus, 1991). Volgens de meeste hedendaagse 
appraisaltheorieën is appraisal geen noodzakelijke maar wel een typische oorzaak van emotie, 
d.w.z., de oorzaak van de meeste emoties. 

 

B) Het appraisalproces 
 

De meeste appraisaltheorieën richten zich op het functioneel niveau van het appraisalproces. Ze stellen 
zich de vragen welke stimuli een emotie uit te lokken en welke niet, welke stimuli kwalitatief 
verschillende emoties uitlokken en welke stimuli een zwakke vs. sterke emotie uitlokken (cf. b1, infra). 
Veel minder appraisaltheorieën richtten zich ook op het algoritmische niveau van het appraisalproces. 
Ze behandelen de vragen naar de aard van het mechanisme dat instaat voor de elicitatie, intensiteit en 
differentiatie van emoties en het format van de representaties waarop die mechanismen opereren. (cf. 
b2, infra) 
 

1) Het appraisalproces op functioneel niveau 

 
Appraisaltheoretici kwamen al gauw tot het besluit dat het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is om een 
vaste lijst van concrete stimuli aan te leggen die steeds bij iedereen eenzelfde uitlokken. Ze benadrukken 
dat er nauwelijks of geen punt-tot-punt relaties zijn tussen stimuli en emoties. Dit wil zeggen dat … 

… eenzelfde stimulus bij sommige mensen wel en bij andere mensen geen emotie zal uitlokken 
(e.g., een luidruchtige treinreiziger maakt mij boos terwijl iemands anders er onverschillig voor  is) 
of bij eenzelfde persoon soms wel en soms geen emotie zal uitlokken (e.g., soms maakt een 
luidruchtige treinreiziger mij boos en soms doet het me niets, afhankelijk van andere factoren, 
e.g., of ik wil lezen, of ik uitgeslapen ben). 
… eenzelfde stimulus emoties van een verschillende intensiteit kan uitlokken bij verschillende 
personen (e.g., een luidruchtige treinreiziger lokt minder boosheid uit bij mij dan bij iemand 
anders) of bij dezelfde persoon in verschillende contexten (e.g., een luidruchtige treinreiziger 
maakt mij soms meer en soms minder boos). 
… eenzelfde stimulus verschillende emoties kan uitlokken bij verschillende personen (e.g., een 
luidruchtige treinreiziger maakt sommige mensen boos en anderen bang) of bij dezelfde persoon 
in verschillende contexten (e.g., soms maakt een luidruchtige treinreiziger mij boos en soms bang, 
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afhankelijk van andere factoren, e.g., of er een conducteur in de buurt is). 
… eenzelfde emotie door verschillende stimuli kan uitgelokt worden (e.g., je kan boos worden 
wanneer iemand je beledigt, wanneer een andere fietser je de pas afsnijdt, wanneer je je hoofd 
stoot aan de keukenkast en wanneer je computer crasht). 

 
Appraisaltheoretici gaan op zoek naar de (abstracte) gelijkenissen tussen verschillende stimuli die 
een/eenzelfde emotie uitlokken en de cruciale verschillen tussen stimuli die geen of een verschillende 
emotie uitlokken. 

 
Denkoefening: Beeld je een aantal situaties in waarin je boos of droevig was. Wat hebben alle 
boosmakende gebeurtenissen gemeen en wat hebben alle droevige gebeurtenissen gemeen en 
waarin zouden boosmakende en droevige gebeurtenissen van elkaar verschillen? Waarin zouden 
boosmakende en droevige gebeurtenissen verschillen met gebeurtenissen die geen emotie 
uitlokken? 

 
Op basis van dergelijke denkoefeningen stelden de appraisaltheoretici een aantal appraisalvariabelen voor 
(ook wel dimensies, componenten of criteria genoemd). Elk van die variabelen levert een waarde op. De 
waarden van alle appraisalvariabelen combineren tot een appraisalpatroon. Appraisaltheorieën 
veronderstellen dat elke specifieke emotie overeenkomt met 1 uniek appraisalpatroon en dat 
verschillende emoties overeenkomen met verschillende appraisalpatronen. Ze veronderstellen m.a.w. 
geen punt-tot-punt relatie tussen specifieke stimuli en specifieke emoties, maar wel tussen specifieke 
appraisalpatronen en specifieke emoties. 

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van appraisalvariabelen die in de meeste appraisaltheorieën 
opgenomen zijn (voor een uitgebreidere lijst, zie Scherer, 1988). 

 

1. Doelrelevantie (“goal relevance”) bepaalt of er al dan niet een emotie zal optreden (elicitatie). 
Niet de objectieve kenmerken van een gebeurtenis bepalen of een emotie optreedt, maar wel of 
de gebeurtenis raakt aan de belangen of doelen van het individu. Bijvoorbeeld, je zit in de auto en 
er ligt een boom dwars over de weg zodat je niet verder kan rijden. Die boom kan je boos maken, 
niet omwille van haar objectieve kenmerken (omdat hij groot is en een bruine schors heeft) 
maar wel omdat hij je doel dwarsboomt om door te rijden. Als er een lantaarnpaal had gelegen 
zou je ook boos geworden zijn. Deze variabele bepaalt ook de intensiteit van de resulterende 
emotie. Hoe belangrijker het doel (hoe hoger het doel gesitueerd is in iemands doelhiërarchie), 
hoe sterker de emotionele reactie. 

 
2. Doelcongruentie (“goal congruence”) dient om binnen de groep van emotioneel relevante stimuli 

te differentiëren tussen positieve en negatieve stimuli (ruwe differentiatie). Terwijl doelrelevantie 
bepaalt of een stimulus raakt aan de belangen van de persoon, bepaalt doelcongruentie hoe de 
stimulus zich verhoudt tot deze belangen. Een congruentie tussen stimulus en een doel leidt tot 
een positieve emotie, een incongruentie tot een negatieve emotie. Deze appraisalvariabele wordt 
door Scherer (1988) ‘goal conduciveness’ genoemd. Lazarus (1991) spreekt van ‘goal 
congruence/incongruence’. In deze cursus wordt soms ook de term ‘motivationele valentie’ 
gehanteerd (cf. infra). 

 
Opmerking: Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen motivationele valentie en intrinsieke 
valentie. Intrinsieke valentie is de valentie van een stimulus op zich, los van de huidige belangen 
of doelen van de persoon terwijl motivationele valentie juist resulteert uit de interactie tussen de 
huidige belangen van de persoon en de stimulus. Volgens sommige appraisaltheorieën (e.g., 



21  

Lazarus, 1991) is een appraisal van intrinsieke valentie niet voldoende om een emotie uit te lokken. 
Het is niet voldoende dat een stimulus louter positief of negatief bevonden wordt. Een gebeurtenis 
moet echt raken aan de belangen van de persoon. Bijvoorbeeld, het woord kanker is negatief maar 
zal niet tot een emotie leiden tenzij het raakt aan je belangen (e.g., als de dokter zegt dat jij kanker 
hebt of iemand om wie je geeft). 

 
Naast doelrelevantie en doelcongruentie zijn er nog een aantal andere variabelen die zorgen voor een 
verdere differentiatie, vooral binnen de groep van de negatieve emoties. Een aantal van deze variabelen 
speelt ook een rol in het bepalen van de intensiteit van emoties. 

 
3. Overeenkomst met verwachting (“expectancy”) bepaalt in welke mate een doelcongruentie of - 

incongruentie verwacht is. Onverwachte doelcongruenties en -incongruenties leiden tot meer 
intense positieve en negatieve emoties. 

 
4. Controle bepaalt in welke mate de persoon een doelincongruentie kan omvormen tot een 

doelcongruentie. Deze variabele is o.a. belangrijk voor de differentiatie van woede en angst. 
Bijvoorbeeld, en tegenstander zal eerder woede uitlokken wanneer je hem de baas kan en angst 
wanneer je hem niet de baas kan. 

 
5. Agency gaat na wat de bron is van een doelcongruentie of -incongruentie. De oorzaak kan intern 

(self-agency) of extern zijn. In het laatste geval kan er onderscheid gemaakt worden tussen een 
andere persoon als oorzaak (i.e., ‘other agency’) en omstandigheden (i.e., ‘circumstances agency’, 
e.g., een natuurramp). 

 

6. In het geval van other-agency zou het bovendien ook belangrijk zijn of de andere persoon de 
mismatch intentioneel veroorzaakte of niet. Je moet nagaan of de bron van de mismatch echt 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor de mismatch. Dit is de variabele intentionaliteit. De 
variabele agency (+ intentionaliteit) zou centraal zijn voor woede (Lazarus, 1991). Sommige 
auteurs beweren dat woede enkel optreedt wanneer een doelincongruentie aan een andere 
persoon toegeschreven wordt. Volgens anderen is deze variabele niet noodzakelijk om woede uit 
te lokken: een doelincongruentie zou voldoende zijn. Berkowitz (1999) zegt zelfs dat er eerst 
woede is en pas daarna een appraisal van agency (+intentionality). Pas als je boos bent ga je op 
zoek naar een schuldige, niet omgekeerd. Het is niet zo dat je eerst een schuldige moet kunnen 
aanwijzen om je boos te voelen. 

 
Binnen de familie van appraisaltheorieën zijn er meningsverschillen over het aantal en de aard van de 
appraisalvariabelen die ze voorstellen (Roseman & Smith, 2001; Scherer, 1988). Hoeveel en welke 
appraisalvariabelen er opgenomen zijn in een bepaalde theorie is afhankelijk van het aantal en de aard 
van de emoties die ze willen verklaren. Als je alleen woede, angst, verdriet en vreugde wilt verklaren,  heb 
je waarschijnlijk minder appraisalvariabelen nodig dan wanneer je ook schaamte, jaloezie, trots, 
schuldgevoel, verrassing en walging wilt verklaren. Als je verschillen in componenten van emoties wil 
verklaren, dan heb je waarschijnlijk nog veel meer appraisalvariabelen nodig. Tenslotte zijn er ook 
meningsverschillen over de precieze appraisalpatronen die samengaan met specifieke emoties. 
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2) Appraisalproces op algoritmisch niveau: 

 
Alle appraisaltheorieën doen uitspraken over het functioneel niveau van analyse. Ze bestuderen de relatie 
tussen specifieke appraisalpatronen en specifieke emoties of componenten (cf. supra). Ze houden zich 
bezig met de vraag welke informatie de persoon moet verwerken om tot een (specifieke) emotie of 
component te komen. De meeste appraisaltheorieën doen echter geen uitspraak over de aard van de 
mechanismen die een rol spelen bij het verwerken van deze informatie. De weinige auteurs die dit toch 
geprobeerd hebben stellen meestal 2 of 3 mechanismen voor (Leventhal & Scherer, 1987; Clore & Ortony, 
2000; Smith & Kirby, 2000, 2001; voor een review, zie Smith & Neumann, 2005). Elk van deze mechanismen 
zou opereren op een eigen type van code (conceptueel vs. perceptueel vs. sensorisch) en onder een eigen 
set van condities (automatisch vs. niet-automatisch). 

 

 
 

1. Rule-based mechanisme: voor elke appraisalvariabele wordt een waarde berekend en de waarden 
van verschillende appraisalvariabelen worden gecombineerd tot een patroon. Sommige auteurs 
noemen dit een redeneerproces. Dit proces zou bij voorkeur opereren op 
conceptuele/propositionele codes en wordt verondersteld flexibel te zijn maar niet-automatisch. 

Zie eerste les: rule-based is niet gelijk aan automatisch! 
2. Associatief mechanisme: Eens er voor een bepaalde stimulus een appraisalpatroon berekend is, 
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kan in het geheugen een associatie gevormd worden tussen de representatie van die stimulus en 
de representatie van dat appraisalpatroon. Bij een volgende blootstelling aan dezelfde of een 
gelijkaardige stimulus kan deze geheugenassociatie geactiveerd worden. Op die manier kan het 
rule-based proces omzeild worden (dit mechanisme komt overeen met het geheugen- 
mechanisme dat voorgesteld wordt binnen de netwerktheorieën, cf. infra). Dit proces zou bij 
voorkeur opereren op perceptuele codes. Het wordt verondersteld minder flexibel te zijn maar 
wel automatisch. 

 
3. Sensomotorisch mechanisme: Sommige stimuli lokken van bij de geboorte emoties uit zonder dat 

er een leerproces of rule-based mechanisme voor nodig is. Het mechanisme dat verantwoordelijk 
is voor het uitlokken van deze emoties wordt soms voorgesteld als de activatie van een 
aangeboren link tussen sensorische kenmerken van de stimulus en een appraisalpatroon. Dit 
proces opereert bij voorkeur op sensorische codes en wordt verondersteld automatisch te zijn. 

 

 
 

Opmerking: Sensorische codes zijn nog primitiever dan perceptuele codes. Bijvoorbeeld, het 
gewaarworden van de vorm van een slang is al voldoende om een appraisalpatroon te activeren. 
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De persoon moet niet alle fasen in de perceptie doorlopen hebben tot en met de identificatie  van 
een object (“slang”) toe. Er is dus nog geen sprake van een volwaardige perceptuele code. 

 

 

 
Opmerking: Zoals hoger reeds werd aangevoerd werden de assumpties dat (a) elk mechanisme 
een eigen type van code heeft en (b) dat het rule-based mechanisme niet automatisch kan 
verlopen vooralsnog niet empirisch ondersteund. 

 

 

C) Evidentie: 
 

Onderzoeksresultaten die in overeenstemming zijn met appraisaltheorieën zullen uitgebreid (!) 
aan bod komen in het hoofdstuk over de appraisalcomponent. 
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2.4 Netwerktheorieën 

 + zie ook lie to me, de serie met micro-expressies 
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A) Theorie 
 

Netwerktheorieën (e.g., Lang, 1985) hebben hun wortels in associatieve modellen binnen de 
conditioneringsliteratuur en semantische netwerkmodellen binnen de geheugenliteratuur (Bower,  1981). 
Volgens deze klasse van theorieën wordt er tijdens een emotionele episode  informatie opgeslagen over 
stimuli, actietendensen/responsen, emotionele beleving, conceptuele betekenis en verbale labels. Deze 
informatie wordt gerepresenteerd in aparte knopen die samen een schema of netwerk vormen. In Bower’s 
(1981) theorie is er voor elke subset van emoties één netwerk. Als een nieuwe, neutrale stimulus 
herhaaldelijk samen aangeboden wordt met een gekende, emotionele stimulus (d.i., een stimulus die 
reeds een emotie uitlokte), dan wordt een associatie gevormd tussen de nieuwe en de gekende stimulus. 
Als gevolg daarvan zal de nieuwe stimulus, wanneer deze nadien alleen aangeboden wordt, het 
emotioneel netwerk activeren en zo de emotie uitlokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beroemde 
voorbeeld uit de conditioneringsliteratuur: Kleine Albert ontwikkelde angst voor een witte rat nadat deze 
herhaaldelijk samen aangeboden werd met een luide knal. Initieel zijn er slechts een handvol biologisch 
relevante stimuli (ongeconditioneerde stimuli) die (ongeconditioneerde) emotionele responsen uitlokken 
(e.g., luide knal, pijn, voedsel). Het aantal stimuli dat een emotie uitlokt, wordt progressief uitgebreid 
d.m.v. conditioneringsprincipes. Een emotioneel netwerk kan geactiveerd worden door stimuli die ofwel 
identiek ofwel gelijkaardig zijn aan de stimuli die in het netwerk gerepresenteerd zijn (i.e., 
stimulusgeneralisatie). Bijvoorbeeld, Kleine Albert bleek na afloop van de conditioneringsfase niet alleen 
angstig te reageren bij het zien van een witte rat, maar ook bij het zien van andere witte, harige objecten 
en dieren. 
Een emotioneel netwerk moet niet noodzakelijk door stimuli geactiveerd worden. Het kan ook geactiveerd 
worden langs de responszijde via a) de activatie van respons-knopen (cf. het cartoonexperiment van Strack 
et al., 1988) of b) de activatie van fysiologische responsen (e.g., door inspuiting van adrenaline). 
Netwerktheorieën stellen dus geen vaste volgorde voorop waarin de componenten van een emotie 
moeten voorkomen. Het activeren van een bestaand emotioneel netwerk kan bovendien ook onbewust 
(en anderszins automatisch) verlopen. Pas wanneer activatie in de knopen van het netwerk een bepaalde 
drempel overschrijdt, kan de inhoud bewust worden. 
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De idee dat een specifiek emotioneel netwerk kan geactiveerd worden door het initiëren van responsen 
impliceert dat er voor die specifieke emotie een uniek responspatroon bestaan. Bijvoorbeeld, om via 
een glimlach het emotioneel netwerk van blijdschap te activeren, zou een glimlach in principe specifiek 
moeten zijn voor blijdschap. De vraag naar het bestaan van emotie-specifieke responspatronen (cf. de 
theorie van James) wordt hier dus opnieuw belangrijk. 

 

B) Kritiek 
 

Netwerktheorieën doen uitspraken over de processen die een rol spelen bij 
a) het uitlokken van een emotie 
b) het bepalen van de intensiteit van een emotie en 
c) het bepalen van de kwaliteit van een emotie 
(i.e., de 2e deelvraag van, respectievelijk, het elicitatieprobleem, het intensiteitsprobleem en het 
differentiatieprobleem). Ze doen echter geen uitspraak over welk soort van informatie leidt tot een 
specifieke emotie (i.e., met een bepaalde intensiteit en kwaliteit). Louter vanuit een associatief kader 
bekeken, zou elke stimulus immers in staat moeten zijn gelijk welke emotie uit te lokken. Alles hangt er 
van af met welke andere stimulus de stimulus voordien samen aangeboden werd. Is dit plausibel? Hier 
botsen we wellicht op de grenzen van netwerktheorieën. Een aantal netwerktheorieën laat daarom 
ruimte voor een redeneerproces zoals beschreven in appraisal-theorie (e.g., Lang, 1994; zie ook de 
gemeenschappelijke publicatie van de netwerktheoreticus Leventhal en de appraisaltheoreticus 
Scherer: Leventhal & Scherer, 1987). Stimuli zouden dus een emotie kunnen uitlokken door het 
berekenen en integreren van appraisal-outputs, maar eens de stimulus, de appraisal-outputs en de 
bijbehorende emotie opgeslagen zijn in het geheugen, kan de emotie uitgelokt worden via een louter 
associatief proces. 
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2.5 Affectprogrammatheorieën 
 

 

A) Theorie 

 
Het emotieproces kan onderverdeeld worden in twee stappen. Een eerste stap is de beoordeling van de 
stimulus. Dit is het traditionele onderzoekdomein van de appraisaltheoretici. De tweede stap is de 
vertaling van die beoordeling in andere componenten van een emotie. Affectprogrammatheorieën (e.g., 
Ekman, 1992, 2007; Izard, 1977; Panksepp, 1998, 2000; Tomkins, 1962) zijn theorieën die uitspraken 
doen over die twee stap in de causale keten.  Aanhangers van affectprogrammatheorieën hebben de 
stelling verdedigd dat emoties worden veroorzaakt door de activatie van een ‘affectprogramma’. Een 
affectprogramma is een hersencircuit, of breder, een neuraal substraat. Deze hypothese is dus op het 
implementationele niveau gesitueerd. Er is een beperkte set van affectprogramma’s en elk van die 
programma’s staat in voor 1 subset van emoties. Emoties met een eigen affectprogramma noemt men 
basisemoties. Affectprogramma’s zouden geïnstalleerd zijn door de evolutie en dienen een uniek 
adaptief doel. Angst zou bijvoorbeeld instrumenteel zijn om te overleven. Woede dient territoriale 
belangen, enz. 
 Sluiten appraisal niet uit in de eerste stap. 

In een standaardsituatie leidt de activatie van een affectprogramma op zijn beurt tot actietendensen, 
responsen en subjectieve beleving. De standaardsituatie doet zich voor wanneer activatie van het 
affectprogramma een bepaalde drempelwaarde overschrijdt en wanneer tegenwerkende invloeden 
afwezig zijn of niet sterk genoeg zijn (cf. Ekman, 1992). 

 
Wat zorgt er voor de activatie van een affectprogramma? Hoewel affectprogrammatheorieën zich 
vooral richten op de tweede stap in de causale keten, hebben sommigen ook suggesties gedaan m.b.t. 
de  eerste stap. Sommige affectprogrammatheorieën laten toe dat affectprogramma’s voorafgegaan 
worden door appraisal. Affectprogramma’s worden opgevat als sloten en appraisals als sleutels. Het 

Extra literatuur: 
Ekman, P. (1999). Basic emotions. In T. Dalgleish and T. Power (Eds.), 

The handbook of cognition and emotion (pp. 45-60). Sussex, U.K.: Wiley. 
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appraisalproces wordt hier wel soms opgevat als een simpel matchingmechanisme (Matsumoto & 
Ekman, 2009). 

 

Samengevat: 
 

 

In de mate dat affectprogrammatheorieën alleen uitspraken doen over de tweede stap van de causale 
keten, zijn ze in principe compatibel met theorieën die alleen een uitspraak doen over de eerste stap, 
zoals sommige appraisaltheorieën. Echter, zoals hoger aangegeven, doen een aantal appraisalheorieën 
ook uitspraken over de tweede stap. Sommige van deze voorstellen zijn compatibel met 
affectprogrammatheorieën en andere niet. 

 Appraisaltheorieën die compatibel zijn met affectprogrammatheorieën (en een 
basisemotievisie hebben, zie verder) stellen dat alle appraisalwaarden geïntegreerd 
worden in een patroon en dat dit bepaalt welke emotie optreedt. Eens dit bepaald is, 
worden de andere componenten geactiveerd die bij die emotie horen. Dit kan zelfs 
gebeuren via een affectprogramma. 

 
 Appraisaltheorieën die incompatibel zijn met affectprogrammatheorieën (en een 

subemotionele-delen-visie hebben) stellen dat elke appraisalwaarde rechtstreeks een 
stukje van alle andere componenten beïnvloedt. Samen vormen die stukjes de emotie. 

 

B) Evidentie 
 

stimulus   (appraisal)     affectprogramma fysiologische responsen 
 expressief gedrag 
 emotionele beleving 
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1. Directe evidentie. Er is enige evidentie voor het bestaan van emotie-specifieke neurale circuits 
(e.g., Panksepp, 1998, 2000; cf. supra). 

2. Indirecte evidentie: 
 Evidentie voor het bestaan van specifieke responsen voor basisemoties (cf. supra) 

 Evidentie voor de universaliteit van specifieke responsen voor basisemoties (cf. supra) 

 Evidentie voor sterke coherentie tussen de componenten van elke basisemotie. Als de 
componenten van emotie veroorzaakt worden door 1 enkel proces (affectprogramma) 
dan verwacht je sterke coherentie tussen die componenten. 

 

Opmerking: Evidentie voor het bestaan van emotie-specifieke responspatronen is ook relevant voor de 
theorie van James (1890) en netwerktheorieën. 

 

2.6 Psychologisch constructivistische theorieën 

 

A) Russell’s (2003) psychologische constructietheorie Niet 

in detail op het examen 
 

 

Volgens Russel’s psychologische constructietheorie zijn de concepten emotie, angst, woede, verdriet, 
enz. slechts een onderdeel van ‘folk theory’. Ze hebben geen objectieve basis en daarom dus ook geen 
wetenschappelijke waarde. Ten eerste zijn er problemen met het concept “emotie” zelf. Er bestaat geen 
consensus omtrent objectieve criteria die toelaten om het concept emotie af te bakenen tegenover 
andere gerelateerde concepten zoals stemmingen, affect, attitudes/voorkeuren, reflexen, intenties voor 
actie en motivaties. Ten tweede zijn er problemen met concepten die subsets van emoties aanduiden 
zoals angst, verdriet en woede. Veel emoties met erg verschillende kenmerken krijgen hetzelfde label 

Extra literatuur: 
Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. 

Psychological Review, 110, 145-172. 
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(e.g., ‘angst’) en dit label is waarschijnlijk het enige dat ze gemeenschappelijk hebben. Angst, 
bijvoorbeeld, kan in verschillende situaties gepaard gaan met zeer verschillende gedragsresponsen zoals 
vluchten, vechten, verstijven (“freezing”) en zich haasten (als je bang bent de trein te zullen missen). 

 
Opmerking: Appraisaltheorieën erkennen de grote verscheidenheid in de gedragsresponsen van 
emoties die hetzelfde label krijgen, maar geloven niet dat het label het enige is dat deze emoties 
gemeenschappelijk hebben. Appraisalonderzoekers gaan juist op zoek naar de gelijkenissen. Het 
resultaat van die zoektocht zijn de appraisalpatronen die ze voorstellen voor de emoties/componenten 
(e.g., angst ontstaat wanneer een stimulus ingeschat wordt als een “onzekere doelincongruentie”; hoop 
ontstaat wanneer een stimulus ingeschat wordt als een “onzekere doelcongruentie”). 

 
De primitieve bouwstenen van het emotionele leven zijn valentie en arousal, niet de subsets angst, 
woede, verdriet, etc. Valentie en arousal zijn eigenschappen van stimuli, van fysiologische responsen en 
van bewuste beleving. Stimuli variëren op de dimensionele variabelen valentie en arousal. De 
combinatie van de waarden op beide variabelen is wat Russel noemt “affectieve kwaliteit”. De perceptie 
van affectieve kwaliteit veroorzaakt in organismen een toestand die Russell “core affect” noemt. 
Wanneer core affect gecategoriseerd wordt of geattribueerd wordt aan een oorzaak ontstaat 
geattribueerd affect, geen emotionele beleving. Dit is evenwel niet noodzakelijk. Core affect kan ook 
ervaren worden in afwezigheid van een Object (in de filosofische zin van het woord) en kan dan gezien 
worden als een mood. Core affect heeft zowel een neurologische kant (valentie en arousal hebben elk 
een specifiek neuraal substraat) als een mentale kant (de bewuste beleving van affectieve kwaliteit; 
Russell & Barrett, 1999). 

Over de oorzaken van core affect zelf blijft Russel relatief vaag, maar hij zegt wel dat “… core affect 
depends on all the information possessed about the external cause, from its initial sensory registration  
to full cognitive processing” (p. 148). Ook drugs en chronische stress kunnen een impact hebben op 
core affect. Mensen zouden evenwel geen directe toegang hebben tot de causale relaties tussen core 
affect en de oorzaken ervan. 

 
Daarnaast worden er binnen de emotionele episode ook nog andere componenten genoemd. Net zoals 
de andere theorieën zijn constructivistische theorieën componentieel. D.w.z. dat ze emotionele 
episodes opvatten als een verzameling componenten. Het verschil met andere theorieën is dat 
constructivisten denken dat die verzamelingen samengesteld zijn door mensen volgens de regels die in 
een bepaalde cultuur gelden en niet op basis van één of ander objectief biologisch gegeven zoals een  
affectprogramma. Bijvoorbeeld, het kan een regel zijn dat iemand die een bepaalde grimas trekt boos 
is. Er is niet zoals bij affectprogrammatheorieën of appraisaltheorieën 1 proces dat de 
gemeenschappelijke oorzaak is van de andere componenten. Elke component wordt door een apart 
proces veroorzaakt en geen van die processen is specifiek voor emoties. Bijvoorbeeld, processen die 
emotionele gelaatsuitdrukkingen  veroorzaken,  veroorzaken  ook  niet-emotionele  
gelaatsuitdrukkingen.  Processen 
m.a.w. niet emotie-specifiek maar wel component-specifiek. 

 
Samengevat: 

 

 
 

stimulus     → core affect → categorisatie → geattribueerd affect 
expressief gedrag 
perifere fysiologische responsen 
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B) Barrett’s (2006) conceptuele act-theorie 

 
 

Volgens Barret (2006) wordt de emotie/emotionele beleving veroorzaakt door de categorisatie van core 
affect. Barrett is het eens met Russell dat emotie/emoties geen objectieve basis hebben, maar dat 
betekent nog niet dat ze niet verklaard moeten worden. 

 
Net zoals Russell en Schachter, stelt Barrett een 2-factorentheorie voor: 

 1e factor: primary appraisal (doelrelevantie, doelcongruentie en/of intrinsieke valentie) of  
fysieke stimulatie resulteert in core affect. Deze 1e factor is dus verantwoordelijk voor de 
elicitatie, intensiteit en brede kwaliteit (differentiatie tussen positief en negatief). De 
mechanismen die hier een rol spelen zijn: 

(1) rule-based (ook computatie genoemd), 
(2) associatief (ook “reinstatement” genoemd) en 

(3) puur fysische mechanismen (e.g., je slecht voelen omdat je moe of ziek bent). Dit doet 
denken aan multi-process modellen in netwerktheorieën en sommige appraisaltheorieën. 

Opmerking: In haar 2006 paper stelde Barrett nog dat appraisal een rol kan spelen in het 
produceren van core affect (via een rule-based of associatief mechanisme). Recent is ze daar 
echter van afgestapt. Appraisal speelt volgens haar geen enkele causale rol meer. Core affect is 
vooral een toestand van het lichaam. Hoe deze ontstaat blijft echter vaag. 

 2e factor: categorisatie. Dit is een vorm van perceptie, waarbij perceptie gezien wordt als een 
constructief proces, d.i., een proces dat beïnvloed wordt door conceptuele kennis. Het 
categorisatieproces bij emotionele (zelf)perceptie is analoog aan het categorisatieproces bij 
kleurperceptie. De receptoren in het oog registreren licht van verschillende golflengtes. Het 
spectrum van golflengtes is een continuüm. Toch nemen wij categorieën van kleuren (rood, 
groen, geel, blauw) waar afhankelijk van wat we geleerd hebben. Er treedt dus interindividuele 

Extra literatuur: 
Barrett, L. F. (2006). Solving the emotion paradox: Categorization and the experience of emotion. 

Personality and Social Psychology Review, 10, 20-46. 
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en culturele variatie op. Bij emoties is het ook zo. Of we een bepaalde episode benoemen als 
woede of angst heeft te maken met aangeleerde kennis (emotiescripts en -woorden). Deze 
kennis geeft vorm aan de emotionele beleving. De 2e factor levert m.a.w. verdere differentiatie 
op. M.a.w., wat mensen weten over een emotie en de manier waarop die kennis vorm geeft 
aan het categorisatieproces beïnvloedt wat mensen uiteindelijk beleven. 

 
Opmerking: Barrett gebruikt soms de term ‘(zelf)perceptie’ en soms de term ‘conceptuele act’ om 
het categorisatieproces aan te duiden. Ze doet dit omdat ze perceptie ziet als een constructief 
proces dat mee gevormd wordt door conceptuele kennis. De term “conceptuele kennis” is hier 
verwarrend omdat ze ervan uitgaat dat conceptuele kennis opgeslagen is in de vorm van 
perceptuele (en niet conceptuele of propositionele) representaties. 

 

Opmerking: Appraisaltheoretici denken dat kennis over emotiescripts en emotiewoorden een 
invloed kan hebben op het benoemen en verklaren van de emotie/emotionele beleving, en dat dit 
op zijn beurt de emotionele beleving kleurt (want deze kennis kan ook in het bewustzijn 
gereflecteerd worden). Zonder deze kennis is er echter nog steeds emotionele beleving. Barrett 
denkt daarentegen dat er geen emotionele beleving van woede, angst en verdriet zonder kennis 
van deze emoties. Een implicatie is dat baby’s en dieren geen emotionele beleving hebben. Ze 
kunnen wel andere componenten hebben, maar een emotie kunnen ze enkel hebben vanuit het 
standpunt van een observeerder die het concept emotie (of het concept woede, verdriet, enz.) 
bezit. 

 

Mechanismen in de 2e factor: (1) rule-based of (2) associatief, maar de nadruk ligt op het associatief 
mechanisme. Het associatief mechanisme waarvan hier sprake is een complex associatief proces zoals 
voorgesteld in een dynamic systems metafoor van de geest. Het verloopt volgens “constraint satisfaction” 
principes. Verschillende bronnen van informatie (van core affect en van voordien aangeleerde kennis) 
leveren wederzijdse beperkingen zodat uiteindelijk een stabiele oplossing ontstaat. 

 
De representatie die tot stand komt is geen propositionele representatie die abstractie maakt van 
sensorische en motorische kenmerken en van modaliteit (visueel, auditief, tactiel). Het is ook geen 
statische representatie die in het geheugen wacht om geactiveerd te worden. Het gaat om perceptuele 
representaties die context-sensitief en “embodied” zijn. 

 Context-sensitief: De inhoud van de representatie die geactiveerd wordt is afhankelijk van de 
context. Bijvoorbeeld, er zijn verschillende instanties of scripts van woede, één waarbij je slaat, 
één waarbij je hard wegloopt, etc. 

 Embodied: Categorieën zijn representaties met modaliteit-specifieke sensorische en motorische 
kenmerken. Daardoor leidt de activatie van deze representaties tot een gedeeltelijk herbeleven 
(“re-enactment”) of simulatie. 

 
De 2 factoren kunnen automatisch verlopen en ze worden niet opgevat als sequentieel in de tijd te 
onderscheiden stappen. Core affect en conceptuele kennis moeten eerder beschouwd worden als 2 bronnen 
van informatie die elkaar mutueel begrenzen en leiden tot een emotionele oplossing (ook volgens “constraint 

satisfaction” principes). 
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Samengevat: 

 

 

C) Vergelijking Barrett (2006) met Schachter (1964) en 
Russell (2003) 

 
Barrett’s theorie is net zoals die van Schachter en Russell een 2-factoren theorie. Een 1e factor levert 
minder gedifferentieerde output dan de 2e. De 2e factor is er één van cognitieve categorisatie, attributie 
of labeling. Toch bestaan er ook belangrijke verschillen tussen deze theorieën. 

 Bij Schachter resulteert de 1e stap in ongedifferentieerde arousal, terwijl die bij Barrett en 
Russell resulteert in core affect (i.e., arousal + valentie). 

 Voor Schachter en Barrett is het resultaat van de 2e stap een emotionele beleving. Het is de 
categorisatie die de emotionele beleving vorm geeft. Voor Russell is de 2e stap niet meer dan 
een labeling (het plakken van een woord op een core affect ervaring). 

 Zowel Russell en Barrett geloven dat de set van emoties geen objectieve biologische basis heeft. 
Dit is voor Russell een reden om emoties niet te beschouwen als het te-verklaren-fenomeen. 
Voor Barrett is dit geen reden om emotionele beleving niet ernstig te nemen. Ook als  
emotionele beleving het resultaat is van categorisatie die beïnvloed wordt door aangeleerde 
kennis (en dus de cultuur) verdient het een verklaring. Ook voor Schachter is de emotionele 
beleving het te verklaren fenomeen. 

 Bij zowel Schachter, Russell als Barrett is er sprake van ‘categorisatie’. Bij Russell wordt de set  
van emoties afgebakend door de categorisaties van een groep observatoren. Bij Barrett en 
Schachter wordt de set van emoties afgebakend door de categorisaties die de persoon zelf 
maakt. Paradoxaal genoeg is er in het geval van Barrett dus toch een objectief criterium om de 
set van emoties te onderscheiden van andere sets: Emotionele episodes zijn deze waarin naast 
core affect een categorisatieproces voorkomt dat “emotie” (of “angst”, “woede”, etc.) als 
output heeft. 

 Het mechanisme dat Barrett voorstelt in de 2e stap verschilt ook van de mechanismen van 
Schachter en Russell. Deze laatsten stellen het mechanisme in de 2e stap voor als een 
attributieproces waarbij een statisch label wordt geplakt op arousal (bij Schachter) of core 
affect (bij Russell). Barrett stelt het categorisatieproces voor als een constraint satisfaction  
mechanisme dat resulteert in het bovendrijven van een emotionele oplossing. Barrett voorziet 
het categorisatieproces ook van andere moderne snufjes. Het gaat om een vorm van cognitie 
die context-sensitief en embodied is. 

Stimulus  (primary appraisal) 
 core affect 

 fysieke stimulatie  emotionele beleving 
 categorisatie 
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2.7 Sociaal-constructivistische theorieën 

 

 
Sociaal-constructivistische theorieën (e.g., Averill, 1980; Harré, 1986; Mesquita & Boiger, 2012; Parkinson, 
1995) passen niet in het rijtje omdat ze emoties niet in het individu plaatsen maar in de interactie tussen 
individuen. Deze theorieën kanten zich tegen de assumptie van andere theorieën dat je emoties kan 
begrijpen door het individu als eenheid van analyse te nemen. Volgens hen is een emotie geen éénmalige 
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episode in 1 individu, maar wordt een emotie genegotieerd of onderhandeld tijdens een interactie tussen 
mensen over een bepaalde tijd. Een emotie is dus geen kenmerk van een individu maar van de interactie 
tussen individuen. 

 

De interactie zelf bestaat uit het gedrag van beide individuen, meer bepaald gedrag dat als doel heeft te 
communiceren wat elke persoon wil doen en hoe ze in de relatie willen staan. Terwijl andere theorieën 
stellen dat emoties eerst binnen in het individu bestaan en nadien naar buiten gebracht worden, stellen 
sociaal-constructivisten dat emoties eerst in de buitenwereld bestaan en nadien d.m.v. mentale  simulatie 
in de beleving kunnen terecht komen. Babies beginnen met zeer uitwendige emoties in sociale interacties 
en hun gedrag is volledig gericht op communicatie. Naarmate ze volwassen worden leren ze dit gedrag te 
internaliseren. Zogezegde dissociaties tussen wat mensen echt voelen binnenin en wat ze communiceren 
naar buiten toe, zijn in werkelijkheid gewoon twee soorten van communicatie. Een eerste soort 
communicatie is gericht op het publiek en is echt aanwezig. Een tweede soort communicatie is gericht op 
een ander ingebeeld publiek, een andere referentiegroep. 

 
Emoties zijn dus kenmerken van een interactie over tijd, maar hoe worden ze dan veroorzaakt? Sociaal- 
constructivisten vermelden 3 types van factoren of variabelen. 

1. Een 1e type factoren is gelinkt aan het gedrag van de individuen in de interactie. Bijvoorbeeld, 
agressief gedrag van Persoon A kan tot onderdanig gedrag van Persoon B leiden. 

2. Een 2e type van factoren is gelinkt aan de relatiecontext waarbinnen de interactie plaatsvindt. 
De rol die iemand opneemt (e.g., in een werkcontext: baas -werknemer; geslachtsrollen: man-
vrouw) en de status van de interactiepartners (hoog-laag) zijn goede voorbeelden van 
dergelijke factoren. Bijvoorbeeld, agressief gedrag van een werknemer zal allicht niet tot 
onderdanig gedrag van een werkgever leiden. 

3. De relatiecontext is op zijn beurt ingebed in de bredere socioculturele context, en die levert 
een 3e type van factoren, nl. culturele normen over de gepastheid van bepaald gedrag in 
bepaalde relatiecontexten (deze hangen samen met de waarden die in een cultuur leven). 
Bijvoorbeeld, in individualistische culturen leeft de waarde van de autonomie en worden 
agressief en trots gedrag als gepast beschouwd. In collectivistische culturen daarentegen leeft 
de waarde van de samenhorigheid en worden onderdanig en vriendelijk gedrag als  meer 
gepast beschouwd. 

 

Eigenlijk doen sociaal-constructivistische theorieën vooral uitspraak over een 4e niveau van analyse. Dit 
zouden we het sociale niveau kunnen noemen. Op dit niveau is er geen sprake van mentale processen, 
alleen van observeerbare factoren zoals de hoger beschreven types van factoren. 

 
Merk op dat alle niveaus van analyse het bestuderen waard zijn. Ze beschrijven dezelfde realiteit maar op 
een verschillend niveau. Net daarom zijn ze niet incompatibel maar eerder complementair. 
Appraisaltheorieën zouden hun verklarende waarde bijvoorbeeld kunnen verhogen door ook 
socioculturele factoren in rekening te brengen. Sociaal-constructivistische theorieën van hun kant  zouden 
op lagere analyseniveaus kunnen bestuderen hoe socioculturele factoren verwerkt worden en 
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hun invloed uitoefenen. Als we aannemen dat interacties bestaan uit gedrag van individuen, dan blijft 
het mogelijk om het individu als eenheid van analyse te bestuderen, rekening houdend met het feit dat 
deze inderdaad ingebed zit in interacties, relaties en een maatschappij. Op beide niveaus (functioneel 
en sociaal) is er sprake van gedrag, dus er is alleszins een gemeenschappelijke afhankelijke variabele. 

 
 

3 BOUWSTENEN VAN HET EMOTIONELE 
LEVEN 

 

 

Er bestaan twee verschillende visies over wat de bouwstenen van het emotionele leven zijn. 
 

3.1 De basisemotievisie: 
 

Volgens sommigen bestaat de set van emoties uit een beperkte set van basisemoties en een (beperkte 
of onbeperkte) set van niet-basisemoties. De basisemoties worden gezien als de bouwstenen van het 
emotionele leven. De niet-basisemoties zijn mengelingen of uitbreidingen van basisemoties. 

 

Key reading: 
Ortony, A. & Turner, T. J. (1990). What’s basic about basic emotions? 

Psychological Review, 97, 315-331. 

emoties 

basisemoties 
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3.2 De subemotionele-delen-visie 
Anderen kiezen sub-emotionele delen (= molaire of moleculaire waarden van componenten, zie verder) 
als de bouwstenen van het emotionele leven (e.g., Ortony & Turner, 1990; Russell, 2003; Scherer, 1984). 

 
Aanhangers van affectprogrammatheorieën hanteren bijvoorbeeld een basisemotievisie. Zij maken een 
onderscheid tussen een beperkte set van affectprogramma’s die gebaseerd zijn een specifiek 
neurologisch substraat (en die dus objectief te identificeren zijn). Volgens constructivistische theorieën 
bestaan er objectief geen affectprogramma’s. De set van emoties is een uitvinding van de cultuur, en de 
populaire subsets zijn dat ook. Wat er objectief wel bestaat zijn de componenten van emoties en de 
processen die deze componenten produceren. Soms wordt daarbij benadrukt dat de processen die 
valentie en arousal produceren hardwired zijn. Appraisaltheoretici kunnen dan weer opgedeeld worden 
in een groep die de basisemotievisie hanteert en een groep die de subemotionele-delen-visie hanteert. 

A) Basisemoties als bouwstenen 
 

De basisemotievisie deelt de set van emoties op in een beperkt aantal basisemoties zoals angst, woede, 
walging, verdriet, vreugde en verrassing. Veel emotietheorieën steunen op de assumptie dat er een 
beperkte set van basisemoties kan geïdentificeerd worden die een speciale status hebben. Er bestaat 
echter geen consensus over de criteria die gebruikt zouden kunnen worden om een basisemotie te 
onderscheiden van andere emoties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er grote onenigheid bestaat 
over het aantal basisemoties die men kan onderscheiden alsook over de identiteit ervan (e.g., Ortony & 
Turner, 1990; zie ook Tabel 1, hieruit overgenomen). Merk hierbij op dat de inclusiecriteria voor emoties 
in het algemeen mee bepalen wat de inclusiecriteria voor basisemoties zijn. Bijvoorbeeld, sommige 
auteurs beschouwen ‘interesse’ en ‘verrassing’ als een basisemotie terwijl anderen deze niet eens als 
emoties beschouwen. 
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Author Basic emotions Basis for inclusion 

Arnold (1960) anger, aversion, courage, dejection, 
desire, despair, fear, hate, hope, love, 
sadness 

relation to action tendencies 

Ekman, Friesen, and 
Ellsworth (1982) 

anger, disgust, fear, joy, sadness, 
surprise 

universal facial expressions 

Frijda (1986) desire, happiness, interest, surprise, 
wonder, sorrow 

forms of action readiness 

Gray (1982) rage and terror, anxiety, joy hardwired 

Izard (1971) anger, contempt, disgust, distress, 
fear, guilt, interest, joy, shame, 
surprise 

hardwired 

James (1884) fear, grief, love, rage bodily involvement 

McDougall (1926) anger, disgust, elation, fear, 
subjection, tender-emotion, wonder 

relation to instincts 

Mowrer (1960) pain, pleasure unlearned emotional states 
Oatley and Johnson- 
Laird (1987) 

anger, disgust, anxiety, happiness, 
sadness 

do not require 
propositional content 

Panksepp (1982) expectancy, fear, rage, panic hardwired 

Plutchik (1980) acceptance, anger, anticipation, 
disgust, joy, fear, sadness, surprise 

relation to adaptive biological 
processes 

Tomkins (1984) anger, interest, contempt, disgust, 
distress, fear, 
joy, shame, surprise 

density of neural firing 

Watson (1930) fear, love, rage hardwired 

Weiner and Graham (1984) happiness, sadness attribution independent 
 

 
 Elke basisemotie kan gekombineerd worden en vormt dan een andere emotie 

Naast de basisemoties is er volgens heel wat auteurs nog plaats voor niet-basisemoties. Deze worden 
opgevat als combinaties of uitbreidingen van basisemoties. In affectprogrammatheorieën doen deze 
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niet-basisemoties een beroep op dezelfde affectprogramma’s als de basisemoties waarop ze gebaseerd 
zijn. Bijvoorbeeld, minachting zou een combinatie zijn van woede en walging. Melancholie zou een 
combinatie zijn van verdriet en vreugde. Jaloezie is dan weer woede, angst of verdriet omdat iemand 
anders iets heeft dat jij wilt of waarvan jij vindt dat je er recht op hebt (Frijda, 1986). Volgens  sommigen 
Zijn basisemoties eigenlijk families, d.w.z. dat er binnen elke familie plaats is voor verschillende tinten  
van emoties. Bijvoorbeeld, binnen de subset woede is er plaats voor boosheid, irritatie,  frustratie, 
razernij etc. 

 
Hoewel er allerlei criteria naar voor geschoven zijn, gaan velen ervan uit dat basisemoties biologisch 
primitief zijn. Ze hebben elk een specifieke functie voor het organisme en de soort en dit wordt 
weerspiegeld in een specifiek neuraal substraat. Basisemoties zijn dus biologische verankerd of hardwired. 
Deze visie komt overeen met de visie van affectprogrammatheorieën. 

 

Deze visie beantwoordt ook aan de metafoor van de geest als een Zwitsers zakmes. Elk gereedschap is 
door de evolutie gevormd met een uniek evolutionair doel (Prinz, 2004). Elke emotie is volgens deze visie 
een gereedschap met een specifieke functie voor het overleven. Enkele voorbeelden: 

• angst dient om jezelf te beschermen 
• woede dient om obstakels uit de weg te ruimen of je territorium te verdedigen 
• verdriet dient om los te laten wanneer een doel voorgoed onbereikbaar is 
• walging dient om vergiftiging te vermijden 
• vreugde dient om je open te stellen voor nieuwe doelen nadat een vorig doel bereikt is 
• verrassing dient om je voor te bereiden op stimuli met mogelijke implicaties voor doelen 

 
In sommige theorieën (cf. Ekman, 1984) komen basisemoties overeen met populaire emotiewoorden in 
de natuurlijke taal zoals woede, angst, vreugde en verdriet. In andere theorieën is dit niet het geval. 
Bijvoorbeeld, Panksepp (2000) vertrekt niet van de populaire subsets van emoties. Hij vertrekt van wat  er 
aan affectprogramma’s gekend is vanuit de dierliteratuur en veronderstelt een sterke overeenkomst bij 
de mens. De subsets die hij voorstelt zijn: fear, rage, panic/grief, play, lust, seeking, care. 
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 filmpje TedX talk Panksepp. Onderzoek met dieren als indicatie voor onderzoek bij mensen. 

Depressive behandelen met opioïden, ratjes die schijnen te lachen, enz enz. 

B) De bouwstenen van het emotionele leven zijn 
subemotioneel 

 
Het is wetenschappelijk zinvoller om de delen van emoties te beschouwen als de bouwstenen van het 
emotionele leven en deze te bestuderen. Die delen kunnen op talloze manieren gecombineerd worden 
naargelang de noden van de omgeving (Prinz, 2004). Alle combinaties van deze delen zijn evenwaardig. 
Deze visie beantwoordt aan de metafoor van de geest als een doos met lego. De subemotionele delen zelf 
zijn waarden van componenten die molair of moleculair kunnen opgevat worden. Elke component kan 
beschreven worden als een unitaire variabele met een aantal waarden (i.e., een molaire benadering) of 
kan opgesplitst worden in een aantal variabelen met een waarde voor elke variabele (i.e., een moleculaire 
benadering). 

 

1) Appraisalcomponent: 
Molair: waarden als gevaar, verlies en belediging (cf. Lazarus’ “core relational themes”). 
Moleculair: appraisalvariabelen (en waarden): doelrelevantie (doelrelevant vs. doelirrelevant), 
doelcongruentie (doelcongruent vs. doelincongruent), controle (hoog vs. laag) en agency (zelf, 
andere persoon, onpersoonlijke omstandigheden). 

2) Motivationele component: 
Molair: waarden als de tendens om te vechten, de tendens om te vluchten en de tendens om zich 
over te geven aan zijn hulpeloosheid. 
Moleculair: variabelen (en waarden) als de graad van activiteit (actief vs. passief), de richting van de 
beweging (naar vs. weg van de uitlokkende stimulus), de richting van de aanpassing (jezelf aanpassen 
aan de omgeving vs. de omgeving aanpassen aan jezelf) en de target (zelf vs. een andere persoon vs. 
onpersoonlijke omgeving; Roseman, 2001). 
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3) Grove gedragingen:  
Molair: waarden als vluchten, vechten  en ‘freezen’. 
Moleculair: variabelen (en waarden) als de graad van activiteit (actief vs. passief), de richting van de 
beweging (naar vs. weg van de uitlokkende stimulus), de richting van de aanpassing (jezelf aanpassen 
aan de omgeving vs. de omgeving aanpassen aan jezelf) en de target (zelf vs. een andere persoon vs. 
onpersoonlijke omgeving). 

4) Gelaatsexpressies: 
Molair: waarden als lachend gezicht, boos gezicht, angstig gezicht en droevig gezicht. 
Moleculair: variabelen die overeenkomen met delen van het gezicht of gelaatsspieren en waarden die 
overeenkomen met “action units” of activiteit van die spieren (Ekman & Friesen, 1978; zie hoofdstuk 
over gelaatsexpressies). 

5) Vocale expressies: 

Molair: waarden als roepen en lachen. 
Moleculair: variabelen als toonhoogte, tempo, ritme, pauzeren, luidheid en frequentie-verstoringen 
(Goudbeek & Scherer, 2009). 

6) Perifeer deel van de somatische component: 
Molair: waarden als koken (van woede), rillen (van angst) en blozen (van schaamte). 
Moleculair: variabelen als hartslag, bloeddruk, hartritme, zweetsecretie en spierspanning. 

7) Belevingscomponent: 

Molair: waarden als woede, angst, verdriet, blijheid, schaamte, trots en schuldgevoel. 
Moleculair: variabelen als valentie, arousal en variabelen die verwijzen naar de andere componenten 
in de emotionele episode. 

 
De molaire en moleculaire benadering zijn niet noodzakelijk incompatibel. Molaire beschrijvingen  kunnen 
opgevat worden als samenvattingen van moleculaire beschrijvingen. Bijvoorbeeld, de molaire 
appraisalwaarde “gevaar” kan opgevat worden als de samenvatting van de moleculaire  appraisalwaarden 
“doelrelevant”, “doelincongruent” en “lage coping potential”. 

 
Variabelen kunnen opgevat worden als discreet (met een eindig aantal mogelijke waarden) of continu (met 
een oneindige aantal mogelijke waarden). Bijvoorbeeld, de appraisalvariabele doelcongruentie kan 
opgevat worden als discreet met 2 waarden: doelcongruent en doelincongruent of als continu (een doel 
kan in meerdere of mindere mate bereikt zijn) met waarden gaande van volledig doelcongruent tot 
volledig doelincongruent. Keuzes over hoe componenten (molair vs. moleculair) en variabelen (discreet 
vs. continu) opgevat worden hebben implicaties voor onderzoek (zie verder). 

 
Twee voorbeelden: de psychologisch-constructivistische theorieën en sommige appraisaltheorieën. 
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C) Psychologisch-constructivistische theorieën 

 
Psychologisch-constructivistische theorieën kiezen de variabelen valentie en arousal om de set van 
emoties intern te structureren. Valentie en arousal hebben allebei een neurofysiologisch aspect en een 
belevingsaspect. Volgens Russell hebben alle emotionele fenomenen een valentie (ze zijn positief of 
negatief) en een arousal (ze hebben een bepaald niveau van activatie). Zowel valentie als arousal worden 
opgevat als dimensionele variabelen, d.w.z. dat er een oneindig aantal waarden mogelijk zijn voor deze 
variabelen. Als je beide variabelen combineert krijg je dus een tweedimensionele ruimte waarin plaats is 

voor een oneindig aantal subsets van emoties.4 Er is geen reden om sommige subsets te beschouwen als 
meer fundamenteel dan andere. Er zijn dus geen basisemoties. Russell geeft wel toe dat het onmogelijk is 
om alle variatie in populaire emoties te beschrijven met de variabelen valentie en arousal. De overige 
variatie komt van alle andere componenten die in een emotionele episode kunnen optreden. 

 
Opmerking: Niet alleen emoties hebben valentie en arousal. Valentie en arousal zijn alomtegenwoordig. 
We voelen ons altijd goed of slecht (of neutraal) en we voelen altijd een bepaald niveau van activatie. 
Herinner u dat in constructivistische theorieën de set van emoties enkel op subjectieve gronden 
afgebakend wordt van andere sets. 

 

D) Appraisaltheorieën 
 

Appraisaltheorieën stellen een aantal appraisalvariabelen voor om de set van emoties op te delen in 
subsets. Voorbeelden van appraisalvariabelen zijn intrinsieke valentie, doelcongruentie, expectancy, 
controle en agency (cf. supra). Voor elk van die variabelen is er een aantal waarden mogelijk. De variabelen 
kunnen opgevat worden als categorisch of discreet (d.w.z. met een discreet aantal waarden per variabele) 
of continu of dimensioneel (d.w.z. met een oneindig aantal waarden per variabele). Sommige auteurs 
veronderstellen dat appraisalinformatie continu kan variëren, maar voegen een mechanisme toe dat 
discrete beslissingen neemt. Dit zou gebeuren analoog aan wat er in de perceptie van spraak gebeurt. De 
continue stroom van geluid wordt onderverdeeld in discrete delen (woorden; Roseman & Smith, 2001). 

 
De waarden kunnen gecombineerd worden in een zogenaamd appraisalpatroon en elk appraisalpatroon 
komt overeen met een specifieke subset van emoties. Er zijn dus evenveel subsets van emoties als er 
appraisalpatronen mogelijk zijn. Als je appraisalvariabelen opvat als discrete variabelen, resulteert dit in 
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een eindige set van subsets. Bijvoorbeeld, als je 3 variabelen neemt met elk 2 waarden resulteert dit in 23 
= 8 subsets. Als je appraisalvariabelen opvat als dimensies loopt het aantal emoties op tot oneindig. Als je 
3 variabelen hebt, resulteert dit in een 3-dimensionele ruimte; als je 6 variabelen hebt, resulteert dit in 
een 6-dimensionele ruimte. 

 

Hoewel dimensionele appraisaltheorieën beweren dat er in principe een oneindig aantal emoties  bestaat, 
kiezen ze er toch soms voor om zich te richten op een aantal emoties die de meest uitgesproken waarden 
hebben op de voorgestelde appraisaldimensies en die het meest frequent zouden voorkomen  in onze 
cultuur (en waarvoor er ook verbale labels bestaan). Scherer noemt dit “modale emoties”. Merk hierbij op 
dat de grens tussen modale emoties en basisemoties erg dun wordt als je bedenkt dat je basisemoties kan 
vormen op basis van om het even welk criterium (dus ook het criterium “frequentie”). 

 
Er zijn ook appraisaltheorieën die een basisemotievisie hanteren (cf. appraisaltheorieën die compatibel 
zijn met affectprogrammatheorieën, zie verder). Zij vertrekken van een aantal basisemoties en gaan dan 
op zoek naar de appraisalpatronen die daarbij horen. 

 
4 Uit recent onderzoek van Kuppens, Tuerlinckx, Russell en Barrett (2013) blijkt dat valentie en arousal niet 
helemaal onafhankelijk zijn van elkaar. Op groepsniveau bestaat er een V-vormig verband zodat mensen 
gemiddeld genomen hogere niveaus van arousal ervaren naarmate ze ook meer positiviteit of negativiteit 
ervaren. Dit verband is evenwel erg zwak en de auteurs benadrukken dat elke mogelijke combinatie van 
arousal en valentie kan voorkomen. Bovendien bestaan er grote interindividuele verschillen zodat het 
verband tussen valentie en arousal erg kan verschillen tussen verschillende individuen. 
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3.3 Evidentie voor basisemotievisie 
 

A) Directe evidentie 
De vaststelling dat er een beperkte set van ‘hardwired’ emoties bestaat zou goede evidentie zijn 
voor de hypothese dat er basisemoties bestaan. Een emotie is is hardwired wanneer er een 
specifieke neurale structuur of affectprogramma voor bestaat. Panksepp (1982) biedt enige 
evidentie voor de idee dat een beperkte set van emoties hardwired is. 

 

B) Indirecte evidentie 
 Evidentie voor specifieke responsen per basisemotie: 

o Specifieke autonome responspatronen per basisemotie: Ekman, Levenson, en  Friesen 
(1983) vonden verschillen in hartritme en huidtemperatuur voor 6 verschillende 
emoties. Ook Kreibig (2010) kwam tot het besluit dat er wel degelijk evidentie bestaat 
voor het bestaan van specifieke autonome responspatronen voor specifieke emoties, 
op voorwaarde evenwel dat een geraffineerd onderscheid gemaakt wordt tussen 
verschillende subtypes van emoties. Zo maakt zij onder meer een onderscheid tussen 
‘crying sadness’ en ‘non-crying sadness’. 

o Specifieke gelaatsexpressies per basisemotie: Ekman (1972) presenteerde 
emotiewoorden en verbale beschrijvingen van emotionele situaties of actietendensen 
(zoals verlies van een geliefde persoon, het weerzien van een vriend, op het punt staan 
iemand aan te vallen) en liet leden van verschillende culturen 
(a) kiezen uit een set van gelaatsexpressies en 
(b) de gelaatsexpressies produceren die het best bij de beschrijving past. 
De resultaten toonden een sterke differentiatie aan tussen verschillende emoties en 
een sterke overeenkomst tussen de respondenten van verschillende culturen (i.e., 
westers en leden van de Fore stam in Papoea Nieuw- Guinea), zowel voor het 
herkennen als produceren van gelaatsuitdrukkingen. De differentiatie tussen angst en 
verrassing was het zwakst. 

 

• Evidentie voor de universaliteit van specifieke responsen per basisemotie. Iets is universeel als 
het in alle leden van de soort voorkomt (bij alle mensen over culturen heen) en evt. over 
soorten heen (bij mensen en dieren). Darwin (1872/1956) en later ook Izard  (1969)  en Ekman 
(1972) vonden voor een aantal emoties dezelfde gelaatsexpressies over verschillende culturen 
(ook culturen die sterk verschillen of die niet of nauwelijks contact hebben met de andere 
culturen) en zelfs over soorten (mens en primaat). 
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3.4 Kritiek op de basisemotievisie (en evidentie voor 

subemotionele-delen-visie) 
 

A) kritiek op de evidentie zelf 
 

Er wordt in twijfel getrokken dat er specifieke affectprogramma’s en responsen zijn. Als je wilt aantonen 
dat een component specifiek is voor een basisemotie dan moet je 2 dingen doen: 

• aantonen dat er een relatie is tussen die component en die basisemotie. 
• aantonen dat die component noodzakelijk en voldoende is voor die basisemotie. 

X is specifiek voor Y als X noodzakelijk en voldoende is voor Y, als er een punt-tot-punt relatie is tussen X 
en Y. Als je wilt aantonen dat een affectprogramma specifiek is voor een emotie, dan moet je aantonen 
dat zonder het affectprogramma de emotie niet optreedt (noodzakelijk) en dat het affectprogramma tot 
die emotie leidt en niet tot andere emoties (voldoende). 
 

1) kritiek op evidentie voor specifieke affectprogramma’s: 
Er wordt wel een relatie gevonden tussen amygdala-activiteit en angst, maar uit recent onderzoek blijkt 
dat de amygdala niet specifiek is voor angst. De amygdala wordt ook  geactiveerd bij stimuli die 
gerelateerd zijn aan andere emoties zoals woede, verdriet en walging. De amygdala wordt zelfs 
geactiveerd door sommige positieve stimuli zoals erotische stimuli, babyfoto’s en voedsel bij hongerige 
proefpersonen. 

 

2) Kritiek op evidentie voor specifieke autonome responspatronen: 
Op basis van een aantal meta-analyses (i.e., Murphy, Nimmo-Smith, & Lawrence, 2003; Phan, Wager, 
Taylor, & Liberzon, 2002) komt Barrett (2006) tot het besluit dat er weinig evidentie is het bestaan van 
specifieke autonome responspatronen. Deze interpretatie van de literatuur wordt echter niet gedeeld 
door Kreibig (2010). Volgens haar bestaan er wel degelijk specifieke autonome responspatronen, op 
voorwaarde dat een geraffineerd onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende subtypes van 
emoties (cf. supra). Zij argumenteert dan ook dat de inconsistenties in de literatuur deels moeten 
toegeschreven worden aan een “lax and indistinct use of emotion labels for describing investigated 
emotions” (p. 410). Bovendien stipt Kreibig (2010) aan dat er in heel wat studies gebruik werd gemaakt 
van erg ruwe maten van ‘autonome activiteit’. Vergelijk bijvoorbeeld het gebruik van de globale 
hartslagfrequentie als index van autonome activatie vs. de ‘SDSD’ (Standard Deviation of Successive 
Differences). Het valt dus  niet uit te sluiten dat het gebruik van meer gedifferentieerde maten van 
autonome activiteit wel degelijk specifieke responspatronen zou kunnen blootleggen. Desondanks zijn 
er verschillende observaties in de resultaten van Kreibig (2010) die moeilijk te verenigen zijn met de 
idee dat er specifieke autonome responspatronen bestaan voor elke basisemotie. Het lijkt bijvoorbeeld 
niet mogelijk om een verschillend autonoom responspatroon te identificeren voor angst en ‘crying 
sadness’, toch niet op basis van de meer dan 100 artikels die werden geanalyseerd door Kreibig (2010). 
Bovendien bleken een aantal variaties in een specifieke autonome respons ook voor te komen bij een 
groot aantal emoties. Een verhoogde hartslag werd bijvoorbeeld vastgesteld bij zowel angst als geluk 
en vreugde. 

 

3) Kritiek op evidentie voor specifieke gelaatsexpressies. 
Russell (1994) argumenteerde dat bepaalde kenmerken van de methode verantwoordelijk zijn voor de 
gevonden resultaten (zie hoofdstuk over gelaatsexpressies, infra). 
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4) Kritiek op evidentie voor universaliteit van specifieke gelaatsexpressies. 
De Fore zijn niet compleet geïsoleerd van de westerse wereld en individuen die  het  minst contact 
gehad hadden met de westerse wereld presteerden het slechts (zie hoofdstuk over gelaatsexpressies) 

B) De interpretatie van de evidentie wordt betwist: 
 

Er is geen specificiteit op het niveau van de basisemoties maar wel op het niveau van de subemotionele 
delen 

 

1) Kritiek op evidentie voor specifieke affectprogramma’s: 
Ortony & Turner (1990): De evidentie toont aan dat er een neuraal substraat is voor bepaalde 
responssystemen (= subemotionele delen) eerder dan voor bepaalde subsets van emoties. Dus de 
affectprogramma’s van Panksepp zijn eigenlijk actieprogramma’s. Acties vormen een component 
van emoties. Het feit dat de amygdala niet alleen geactiveerd wordt bij angst maar ook bij andere 
emoties doet vermoeden dat de amygdala geassocieerd is met hoge arousal, novelty, uncertainty, 
of met doelrelevantie (dit zijn subemotionele delen). 

 

2) Kritiek op evidentie voor specifieke responsen: 
Ortony & Turner (1990): De data wijzen niet zozeer op correlaties tussen bepaalde 
responspatronen (autonoom en gelaatsexpressies) en bepaalde emoties, maar eerder op 
correlaties tussen (delen van) verschillende componenten. Bijvoorbeeld, hartslagstijging  (deel van 
de somatische component) correleert met activiteit (deel van de motorcomponent). Fronsen (deel 
van gelaatsexpressies) correleert met een appraisal van doelincongruentie (deel van de 
appraisalcomponent). Het ontbloten van de tanden (deel van gelaatsexpressies) correleert met de 
tendens tot aanvallen (actietendens). Sommige data wijzen op correlaties tussen (delen) van 
componenten en factoren die correleren met emoties maar er niet uniek voor zijn (e.g., het 
opensperren van de ogen correleert met aandacht). 

 

C) Bij alle indirecte evidentie is er een gevaar voor 
drogredenering (bevestigen van de consequent) 

 

1) Kritiek op de evidentie dat er voor elke basisemotie specifieke responsen zijn: 
 

Redenering: 
Premisse 1: Als er voor elke basisemotie een specifiek affectprogramma is, dan is er voor elke basisemotie 
een specifieke gelaatsexpressie. 
Premisse 2: Er is voor elke basisemotie een specifieke gelaatsexpressie (tenminste volgens Ekman) 
Conclusie: Voor elke basisemotie is er een specifiek affectprogramma. 

 
Deze conclusie is uiteraard fout: Het bestaan van een gelaatsexpressie voor elke basisemotie kan ook te 
wijten zijn aan het feit dat er consensus is in een cultuur over welke gelaatsexpressies getoond moeten 
worden in welke situaties. M.a.w. gelaatsexpressies kunnen aangeleerd zijn en hoeven niet te wijzen op 
het bestaan van affectprogramma’s. Zie ook Barrett (2006): De meeste evidentie voor emotiespecifieke 
gelaatsexpressies komt van onderzoek naar de perceptie van emotiespecifieke expressies. Het criterium 
voor accuraatheid in dat onderzoek is gebaseerd op de consensus tussen beoordelaars (cf. infra).  Mensen 
zijn in staat expressies toe te wijzen aan emoties die volgens anderen ook bij die expressies horen. Dit 
toont niet noodzakelijk aan dat er hardwired emoties bestaan. Het kan erop wijzen dat mensen stereotiepe 
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scripts delen waarin bepaalde emoties samengaan met bepaalde gelaatsexpressies. Vergelijk dit met 
gebaren zoals duim omhoog steken. Het is niet omdat er binnen een cultuur consensus is over de betekenis 
van deze respons dat dit gebaar hardwired is. Bovendien toont het zelfs niet aan dat het de uiting is van 
een emotie. 

Vergelijk dit met de volgende redenering: 
Premisse 1: Als het regent is de straat nat 
Premisse 2: De straat is nat 
Conclusie: Het regent 
Conclusie is fout: straat kan ook nat zijn van waterkanon. 

 

2) Dezelfde kritiek geldt voor de indirecte evidentie dat de specifieke responsen voor 
basisemoties universeel zijn. 

 

De redenering is: 
Premisse 1: Als basisemoties hardwired zijn, dan zijn ze universeel. 
Premisse 2: Er is evidentie voor universaliteit (tenminste volgens Ekman). 
Conclusie: Emoties zijn hardwired. 

 
De conclusie is wederom fout: Universaliteit toont niet aan dat iets hardwired is want het kan ook ontstaan 
zijn door ‘species constant learning’ of beter ‘culture constant learning’ (cf. Ekman, 1992). Verschillende 
culturen kunnen dezelfde dingen geleerd hebben omdat ze met dezelfde problemen (verlies, obstakels, 
succes, falen) geconfronteerd worden. 

 

Bovendien is er geen evidentie voor universaliteit van emoties, alleen evidentie voor universaliteit van 
expressies. Het aantonen van de universaliteit van een expressie is niet voldoende om aan te tonen dat 
het om een emotionele expressie gaat. Bijvoorbeeld, de gelaatsexpressie van inspanning is waarschijnlijk 
universeel, maar dit betekent nog niet dat inspanning een emotie is. Dezelfde redenering kun je volgen 
voor verrassing en zelfs voor alle andere emoties die gezien worden als basisemoties (Ortony & Turner, 
1990). 
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4 VERGELIJKING VAN HEDENDAAGSE 
EMOTIETHEORIEËN 

 

4.1 Theorieën verschillen m.b.t. de component waarin ze 
hun causaal proces situeren en de andere 

componenten die er door veroorzaakt worden. Ze 
verschillen (dus) ook m.b.t. de componenten die 

instaan voor elicitatie, kwaliteit en intensiteit. 
 

A) Appraisaltheorieën: 
Appraisal is gesitueerd in de cognitieve component. Appraisal drijft de veranderingen in alle andere 
componenten (i.e., de veranderingen in actietendensen, responsen, beleving). Appraisal staat in voor 
elicitatie, kwaliteit en intensiteit. 

 

B) Netwerktheorieën: 
Het activeren van een emotienetwerk in het geheugen is een cognitief proces (volgens brede visies op 
cognitie) en situeert zich dus in de cognitieve component. Deze component lokt de somatische, 
motivationele, motor-, en belevingscomponent uit. De cognitieve component kan op zijn beurt wel 
beïnvloed worden door elk van die andere componenten. De cognitieve component is de “proximale” 
oorzaak terwijl die andere componenten een “distale” oorzaak van emoties kunnen zijn. De activatie van 
een emotienetwerk staat in voor de elicitatie, kwaliteit en intensiteit. In sommige netwerktheorieën is er 
één emotienetwerk per subset van emoties. Dit zorgt voor kwaliteit. De sterkte van de activatie bepaalt 
de intensiteit van de emotie. 
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C) Affectprogrammatheorieën: 
Affectprogramma’s zijn gesitueerd in het centrale deel van de somatische component. Affectprogramma’s 
staan in voor de elicitatie, kwaliteit en intensiteit. Voor elke subset van emotie is er een specifiek 
affectprogramma. Dit zorgt voor de kwaliteit. De sterkte van de activatie bepaalt de intensiteit van de 
emotie. 

 

D) Psychologisch-constructivistische theorieën: 
BIJ RUSSELL: De processen onderliggend aan core affect zijn gelokaliseerd in het centrale deel van de 
somatische component. Deze worden wel gereflecteerd in de belevingscomponent. Het categorisatie- 
proces valt onder de cognitieve component. Deze processen worden niet a priori gezien als de oorzaak van 
de andere componenten, maar het is niet uitgesloten dat ze er een invloed op uitoefenen. 
BIJ BARRETT: Elicitatie en ruwe kwaliteit (in termen van positief/negatief) worden geleverd door core 
affect. Intensiteit manifesteert zich in arousal (samen vormen deze de 1e factor). Kwaliteit in enge zin (in 
termen van specifieke emoties) gebeurt door categorisatie (2e factor). 

 
Opmerking: 
Sociaal-constructivistische theorieën situeren de oorzaak van emotionele interacties niet binnen het 
subject in één of andere component, maar vooral in de externe situatie. Ze focussen dan ook vooral op 
bepaalde kenmerken van de situatie of factoren zoals het gedrag van anderen, status, rol, culturele 
normen en waarden. Alle andere theorieën omvatten de assumptie dat een externe situatie de oorzaak is, 
maar daar is de situatie een distale oorzaak en de processen in één of andere component de proximale 
oorzaak. Dus sociaal-constructivistische theorieën zijn niet incompatibel met de andere theorieën. 

4.2 Theorieën verschillen m.b.t. het niveau van analyse 
waarop ze hun causaal proces beschrijven of het 

niveau waarop ze de nadruk leggen. 
 

A) Appraisaltheorieën: 
Appraisal is een proces dat gedefinieerd is op het functioneel niveau van analyse. Het neemt  een stimulus 
als input en produceert een waarde voor de appraisalvariabelen (e.g., doelrelevantie, doelcongruentie, 
coping potential en agency) als output. De meeste appraisaltheorieën focussen op het functioneel niveau. 
Ze onderzoeken welke appraisalpatronen samengaan met welke emoties/componenten. Dit neemt echter 
niet weg dat sommige appraisaltheorieën hebben ook hypothesen geformuleerd over het algoritmisch 
niveau (e.g., Leventhal & Scherer, 1987; Smith & Kirby, 2001) en sommigen zelfs over het 
implementationeel niveau. 

 

B) Netwerktheorieën: 
Het activeren van geheugensporen (= associatief mechanisme) is een proces beschreven op het 
algoritmische niveau. De meeste netwerktheorieën laten ook ruimte voor een appraisalproces, maar ze 
beschouwen dit vooral als een rule-based en niet-automatisch proces. Netwerktheorieën doen ook 
uitspraak over het functioneel niveau van analyse. Ze zeggen immers iets over welke stimuli een emotie 
uitlokken en welke niet. Stimuli lokken een emotie uit als ze een ongeconditioneerde stimulus zijn of als 
ze in het verleden samen aangeboden werden met een ongeconditioneerde stimulus (en nu dus een 
geconditioneerde stimulus) zijn. 
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C) Affectprogrammatheorieën: 
Affectprogramma’s zijn processen die beschreven worden op implementationeel niveau, d.w.z. in  termen 
van neurale circuits en/of chemische activiteit. 

 

D) Psychologisch-constructivistische theorieën: 
De processen die aan de oorsprong liggen van core affect worden beschreven op implementationeel 
niveau (als neurofysiologische activiteit), maar ook wel op het functioneel niveau (core affect wordt ook 
beleefd). Het categorisatieproces wordt beschreven op functioneel niveau. Het neemt de stimulus als 
input en produceert “emotie” of één of andere populaire subset van emoties zoals “woede” of “angst” als 
output. Volgens Russell is dit geattribueerd affect (ook wel emotionele meta-beleving genoemd). Volgens 
Barrett is dit de emotionele beleving zelf. 

4.3 Theorieën verschillen m.b.t. de mechanismen die ze 
voorstellen op het algoritmisch niveau. Daardoor 

verschillen ze ook in hun antwoord op de vraag of 
emoties hardwired zijn, gebaseerd zijn op leren, of 

geconstrueerd worden op het moment zelf. 
 

A) Appraisaltheorieën: 
Volgens Leventhal en Scherer (1987) kunnen alle appraisalvariabelen volgens alle 3 de mechanismen 
verwerkt worden: rule-based, associatief en sensomotorisch. 

 

B) Netwerktheorieën: 
Netwerktheorieën stellen associatieve processen voor. Sommige zijn gebaseerd op ongeleerde associaties. 
De meeste zijn echter gebaseerd op geleerde associaties. Er is ook ruimte voor constructieve, rule-based 
processen in de appraisal-knoop. 
 

C) Affectprogrammatheorieën: 
Affectprogramma’s zijn hardwired. Ze leggen dus de nadruk op het sensomotorisch mechanisme.  Volgens 
Panksepp zijn affectprogramma’s gelokaliseerd in het subcorticaal deel van de hersenen en homoloog aan 
de affectprogramma’s van andere zoogdieren. Elaboratieprocessen worden uitgevoerd door processen die 
gelokaliseerd zijn in het neocorticaal deel van de hersenen en deze zijn gebaseerd op leren en constructie. 

 

E) Psychologisch-constructivistische theorieën: 
RUSSELL geeft geen informatie over mechanismen. Hij stelt wel dat de waarden van de componenten in 
zogezegde emotionele episodes niet reeds vastliggen van bij de geboorte of door leren. Ze worden ter 
plekke “geconstrueerd” (vandaar de term “constructivistische theorie”). 
BARRETT: 1e factor: geen mechanismen. 2e factor: vooral associatief en perceptuele, embodied 
representaties. 

 
Het valt op dat veel theorieën argumenteren dat het associatief proces de voorkeursroute is voor het 
uitlokken van emoties. Het is niet altijd duidelijk waarom dat denken. Sommigen verklaren dit door te 
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stellen dat associatieve processen automatisch zijn en ze daarom moeilijk te stoppen zijn. Anderen 
verklaren dit door te stellen dat associatieve processen op perceptuele representaties opereren en dat die 
levendiger zijn dan propositionele representaties. 

 

4.4 Theorieën verschillen in hun antwoord op de vraag of 
de emotionele componenten veroorzaakt worden door 

één gemeenschappelijk proces of door aparte 
processen. 

 

A) Appraisaltheorieën: 

Alle componenten worden uitgelokt door appraisal. Dit proces kan je opvatten als één proces of als 
meerdere processen (e.g., in Scherer’s theorie is er één proces per appraisalvariabele). 

 

B) Netwerktheorieën 
Alle componenten worden uitgelokt door één proces, de activatie van een emotioneel netwerk. 

 

C) Affectprogrammatheorieën: 
Alle componenten worden uitgelokt door één proces, een affectprogramma. 

 

D) Psychologisch-constructivistische theorieën: 
RUSSELL: Alle componenten worden uitgelokt door aparte processen. Processen worden hier bekeken per 
component. Je zou kunnen zeggen dat ze component-specifiek zijn. Elke component kan onderzocht 
worden door een aparte subdiscipline van de psychologie. Het is niet nodig om een aparte subdiscipline 
emotiepsychologie te hebben. 
Opmerking: Dit verschilt met appraisaltheorieën die een subemotionele-delen-visie hebben (cf. supra). 
Daar gebeurt de invloed van elke appraisalvariabele via een apart proces, maar elk van die processen heeft 
een invloed op alle andere componenten van de emotie. In dit soort van appraisaltheorieën worden 
processen georganiseerd per appraisalvariabele. 

 
Opmerking: Hoewel Russell niet ontkent dat componenten elkaar kunnen beïnvloeden (e.g., appraisal  kan 
een invloed hebben op actietendensen), wil hij het niet a priori veronderstellen. Appraisaltheorieën 
veronderstellen het wel a priori, maar deze veronderstellingen moeten even goed empirisch onderzocht 
worden. 
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4.5 Theorieën verschillen in hun antwoord op de vraag of 

de causale processen die ze voorstellen (of de 
outputs ervan) specifiek zijn voor (a) de set van 

emoties, (b) specifieke subsets emoties of (b) 
subemotionele delen. Specificiteit heeft te maken met 

noodzakelijke en voldoende voorwaarden. X is 
specifiek voor Y als X noodzakelijk en voldoende is 

voor Y. 
 

A) Affectprogrammatheorieën: 
Elk affectprogramma is specifiek voor elke subset van emoties. 

 

B) Netwerktheorieën: 
Elk emotienetwerk is specifiek voor elke subset van emoties. 

 

C) Appraisaltheorieën: 
Appraisal is niet specifiek voor de set van emoties: 

 Appraisal is geen noodzakelijke voorwaarde voor emoties: Er zijn alternatieve processen mogelijk 
(e.g., directe hersenstimulatie). 

 Appraisal is geen voldoende voorwaarde voor emoties: Als een stimulus ingeschat (“appraised”) 
wordt als doel-irrelevant dan is er wel appraisal maar dit resulteert niet in een emotie. 

Appraisal met de output doelrelevant (+ het doel moet belangrijk zijn) is wel een voldoende voorwaarde 
voor emoties. Het is voldoende dat een stimulus ingeschat wordt als relevant voor een belangrijk doel 
opdat er een emotie zou optreden. 

 

D) Psychologisch-constructivistische theorieën: 
RUSSELL argumenteerde dat geen enkel van de processen die de componenten van emoties veroorzaken 
specifiek zijn voor emoties. Gevoelens die deel uitmaken van emoties worden veroorzaakt door dezelfde 
processen als gevoelens die geen deel uitmaken van emoties. Hetzelfde geldt voor alle andere 
componenten (e.g., actietendensen die deel uitmaken van emoties worden door dezelfde processen 
veroorzaakt als actietendensen die geen deel uitmaken van emoties). Ook hier wordt verondersteld dat er 
specificiteit is op het niveau van de subemotionele delen: Er zijn specifieke hersencircuits verantwoordelijk 
voor valentie en arousal (= subemotionele delen). 

 
Opmerking: Als je veronderstelt dat het proces dat je voorstelt specifiek is voor één subset van emoties 
(bv. dat er een affectprogramma is dat specifiek is voor de subset angst) en je veronderstelt bovendien dat 
alle componenten in die emotie veroorzaakt worden door 1 gemeenschappelijk proces (het 
affectprogramma), dan verwacht je een sterke coherentie tussen de componenten van die specifieke 
emotie (je voorspelt dat het patroon van de waarden op die componenten in alle angst-episodes hetzelfde 
is). Theorieën die niet één proces naar voor schuiven als de gemeenschappelijk oorzaak van de andere 
componenten per subset van emoties voorspellen geen sterke coherentie tussen de componenten. 
Anderzijds sluiten ze het ook niet uit, want het kan zijn dat de situatie voor de coherentie zorgt. 
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HOOFDSTUK 3: 
EMOTIECOMPONENTEN EN 

HUN ONDERLINGE 
RELATIES 

 

 
 

1. MEETMETHODEN 
 Belangrijk hoofdstuk voor het examen! 

Variabelen of constructen kunnen gemeten worden met allerlei meetmethoden. We maken een 
onderscheid tussen objectieve en subjectieve meetmethoden en tussen directe en indirecte 
meetmethoden. 

 
 Objectieve meetmethoden produceren uitkomsten die verifieerbaar zijn door anderen. 

Voorbeelden zijn de meting van reactietijden, intensiteit of frequentie van gedrag, EEG 

Extra literatuur: 
De Houwer, J. (2003). A structural analysis of indirect measures of attitudes. In J. Musch & K. C. Klauer 

(Eds.), The psychology of evaluation: Affective processes in cognition and emotion (pp. 219-244). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
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signalen, huidgeleidingsresponsen, hartritme, enz. 

 Subjectieve meetmethoden produceren uitkomsten die niet verifieerbaar zijn door anderen. 
Dit zijn methoden die gebaseerd zijn op rapportage door interne (i.e., zelfrapportage) of 
externe observators, tenminste wanneer de inhoud van de rapportage beschouwd wordt als 
de respons (en niet objectieve aspecten zoals de reactietijd ervan). 

 Bij een directe meetmethode zijn de uitkomsten een directe afspiegeling van de waarden van 
de te meten variabele. Bijvoorbeeld, zelfrapportage van actietendensen (e.g., “ik had de 
neiging om aan te vallen”) levert direct de waarden voor de variabele/component van 
actietendensen. Op dezelfde manier levert een hartslagmonitor een directe meting op van de 
waarden voor de variabele hartslag. 

 Bij een indirecte meetmethode moeten de waarden van de te meten variabele afgeleid 
worden op basis van een andere variabele die verondersteld wordt beïnvloed te worden door 
de te meten variabele. Bijvoorbeeld, gedrag kan gebruikt worden als indirecte meting van 
actietendensen, gebaseerd op de assumptie dat gedrag beïnvloed wordt door actietendensen. 
De validiteit van een indirecte meetmethode voor een bepaalde variabele is dus afhankelijk 
van de validiteit van de assumptie dat de te meten variabele de gemeten variabele beïnvloedt. 

 

 
Opmerking: Met ‘indirect’ en ‘direct’ wordt niet bedoeld dat die meetmethoden directe of indirecte 
toegang bieden tot de te meten variabele. Bijvoorbeeld, als we zeggen dat zelfrapportage van een 
appraisalvariabele een directe meting van die appraisalvariabele is, bedoelen we niet dat 
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zelfrapportage directe toegang biedt tot die appraisalvariabele. Het is mogelijk dat de proefpersoon 
zelf een aantal interpretationele stappen moet maken voor hij/zij een respons kan produceren. Het 
betekent wel dat de onderzoeker zelf geen interpretationele stappen maakt om van de respons naar 
de waarden voor die variabele te gaan. 

 
Objectieve en subjectieve meetmethoden kunnen beide direct of indirect zijn. Bijvoorbeeld, de 
objectieve meting van gedrag kan gebruikt worden als een directe meting van gedrag of als een 
indirecte meting van actietendensen. De subjectieve meting zelfrapportage van gedrag kan gebruikt 
worden als een directe meting van gedrag of een indirecte meting van actietendensen. 

Soms wordt ook een onderscheid gemaakt tussen impliciete en expliciete meetmethoden. De Houwer, 
Teige-Mocigemba, Spruyt en Moors (2009) stellen de term “impliciet” gelijk met de term “automatisch”. 
Merk op dat deze termen alleen zinvol zijn om de effecten te beschrijven die door een bepaalde 
procedure worden voortgebracht of de processen waarop deze effecten gebaseerd zijn. Het heeft dus 
volstrekt geen zin om een meetmethode of procedure zelf te beschrijven als ‘impliciet’ of ‘expliciet’. 
Nochtans gebeurt dit dikwijls, ook in de gespecialiseerde literatuur. 

 “Implicit measures” zijn effecten die optreden onder suboptimale condities of die berusten op 
processen die opereren onder suboptimale condities. 

 “Explicit measures” zijn effecten die optreden onder optimale condities of die berusten op 
processen die opereren onder optimale condities. 

 Examen! Automatische maten expliciete maten  vaak vage definitie en niet gedefinieerd wat 
automatisch is 

Procedures kun je niet a priori indelen als procedures die impliciete/automatische effecten produceren 
of procedures die expliciete/niet-automatische effecten produceren. Je moet voor elk kenmerk van 
automaticiteit afzonderlijk empirische steun zoeken. Uiteraard is het wel zo dat bepaalde kenmerken van 
procedures vaak gebruikt worden als argument voor de aanwezigheid van bepaalde kenmerken van 
automaticiteit (cf. subliminale aanbieding van stimuli voor het kenmerk onbewust). 

 

Een veel gebruikte soort van indirecte meetmethoden in emotieonderzoek zijn compatibiliteitstaken. 
Deze bestaan typisch uit een reeks van trials (bijv. een 200-tal). Tijdens elke trial, worden er één of meer 
stimuli aangeboden. In deze taken worden de kenmerken van deze stimuli en/of de kenmerken van de 
responsen gemanipuleerd. 

 In sommige taken wordt niet alleen een taakrelevant kenmerk van de stimulus gemanipuleerd 
maar ook een taak-irrelevant kenmerk van de stimulus. Een taakrelevant kenmerk is een 
stimuluskenmerk waar proefpersonen op moeten reageren. Een taakirrelevant kenmerk is een 
stimuluskenmerk waar de proefpersonen niet op moeten reageren maar waarin de proefleider 
wel geïnteresseerd is. 

 In sommige taken wordt ook een bepaald kenmerk van de responsen gemanipuleerd. 
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 Mankin task, lopen naar positieve woorden en weg van negatieve woorden is snelst = compatibel 
 Kan ook een simon taak zijn 
 Altijd in blokken 

Wat ook gemanipuleerd wordt over trials is de mate van compatibiliteit (ook wel dimensionele overlap  
of congruentie genoemd) tussen 2 dingen. Dus op sommige trials is er compatibiliteit/congruentie en op 
andere trials is er incompatibiliteit/incongruentie. We onderscheiden 3 soorten van compatibiliteits- 
taken: 

 Relevante S - R compatibiliteitstaken (afgekort: R-SRC taken): in deze taken wordt de mate van 
compatibiliteit tussen het taakrelevant stimuluskenmerk en een kenmerk van de respons 
gemanipuleerd. 

 Irrelevante S - R compatibiliteitstaken (afgekort: I-SRC taken): in deze taken wordt de mate van 
compatibiliteit tussen het taakirrelevante kenmerk en een kenmerk van de respons 
gemanipuleerd. 

 S-S compatibiliteitstaken (afgekort: SSC taken): in deze taken wordt de mate van compatibiliteit 
tussen het taakrelevante kenmerk en het taakirrelevante kenmerk gemanipuleerd. 
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Het optreden van een compatibiliteitseffect impliceert altijd 2 processen (hier toegepast op het 
voorbeeld van de evaluatieve primingtaak). Ten eerste moet het taakirrelevante kenmerk verwerkt 
worden (i.e., de primevalentie). Ten tweede moet het taak-irrelevante kenmerk via een of ander 
mechanisme een invloed kunnen uitoefenen op het verwerken en/of reageren op het taakrelevante 
kenmerk (i.e., de targetvalentie). 

Compatibiliteitstaken kunnen gebruikt worden voor verschillende onderzoeksdoeleinden (hier toegepast 
op de evaluatieve primingtaak, zie slides): 

 
1. Onderzoeken van de condities waaronder evaluatie of appraisal (het verwerken van 

appraisalvariabelen) kan gebeuren. 
2. Onderzoeken van de condities waaronder de translatie kan gebeuren = proces dat tussenkomt in 

de invloed van de output van het eerste proces (evaluatie of appraisal) op de responsen. 
3. Onderzoeken van de mechanismen onderliggend aan appraisal. 
4. Onderzoeken van de mechanismen onderliggend aan translatie. 
5. Meten van appraisals/attitudes van individuen 
6. Onderzoeken van de invloed van appraisalvariabelen op andere componenten van  emoties 

(zoals actietendensen en gedrag) en op andere cognitieve functies (zoals aandacht) 
 
 Zie cigaretten, 100% overtuigd dat cigaretten slecht zijn, sommigen toch impliciet cigaretten linken 

met positief  voorspellen van herval  interindividueel niveau 
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2. APPRAISAL 
 

Onderzoek beperkt zich vooral tot het functioneel niveau van analyse. We bespreken 
(1) onderzoek naar de condities van appraisal en 
(2) onderzoek naar de relatie tussen (patronen van) appraisalwaarden en subsets van emoties/de andere 
componenten van emoties. 

 

2.1 Onderzoek naar de condities waaronder appraisalvariabelen 
verwerkt kunnen worden 

 
Zoals gezegd gaan de meeste appraisaltheoriën ervan uit dat appraisal automatisch kan verlopen. Om 
deze assumptie te testen kan men systematisch nagaan onder welke automaticiteitcondities specifieke 
appraisalvariabelen verwerkt kunnen worden. De appraisalvariabelen die hier aan bod zullen komen zijn: 
doelrelevantie, intrinsieke valentie, doelcongruentie of motivationele valentie, status (behoort 
traditioneel niet tot de lijst van appraisalvariabelen, maar leunt aan bij controle) en controle. Voor een 
beschrijving van de verschillende automaticiteitkenmerken: zie slides en nota’s van Les 1. 

 

A. Doelrelevantie 
 

Steun voor de automatische verwerking van doelrelevantie komt vooral van attentional bias onderzoek. 
Attentional bias betekent letterlijk: aandachtsvertekening. Het kan gaan om verhoogde (spatiale) 
aandacht of om verminderde (spatiale) aandacht. Studies tonen verhoogde aandacht voor doelrelevante 
vergeleken met neutrale stimuli (review: Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg, & 
IJzendoorn, 2007). Merk op dat dit onderzoek niet speciaal werd opgezet om de automaticiteit van de 
verwerking van doelrelevantie te onderzoeken maar past wel binnen het plaatje. 

 
Er bestaan verschillende aandachtstaken die toelaten om aandachtsbias in kaart te brengen: de 
emotionele Stroop-taak, de stipdetectietaak, de visuele zoektaak en de Posner-taak. Hier bespreken we 
alleen de stipdetectietaak en de visuele zoektaak. 
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1)  Stipdetectietaak 

 
PROCEDURE: 
De stipdetectietaak (‘dot probe task’) bestaat uit een reeks van trials (MacLeod, Mathews, & Tata, 1986). 
Tijdens elke trial worden 2 stimuli (i.e., de ‘cues’) naast elkaar (of boven elkaar in sommige varianten) 
aangeboden voor een korte tijdsspanne (i.e., 100 ms tot 500 ms) waarbij de ene stimulus gerelateerd is 
aan bedreiging en de andere stimulus neutraal is. Onmiddellijk nadat de cues verdwenen zijn, wordt er 
een stip (= dot probe) aangeboden op de locatie die voorheen ingenomen werd door één van de stimuli. 
Proefpersonen dienen zo snel mogelijk de plaats van de stip te bepalen. In sommige studies gebruikt  
men voor de probes stimuli die geclassificeerd moeten worden (e.g., de letter ‘E’ vs. ‘F’). Congruente 
trials zijn deze waarin de stip de bedreigende stimulus vervangt. Incongruentie trials zijn deze waarin de 
stip de neutrale stimulus vervangt. 

 
RESULTAAT: 
De reactietijden zijn meestal korter op congruente dan op incongruente trials. Dit suggereert dat de 
aandacht gericht was op de locatie van de bedreigende stimulus (Mogg, McNamarra, Powys, Rawlinson, 
Seiffer, & Bradley, 2000). Op basis van een dergelijk resultaat concludeert men meestal dat er sprake is 
van selectieve aandacht was voor bedreiging (en dus doelrelevantie). Attentional bias effecten werden 
niet alleen gevonden met stabiele doelrelevante stimuli (zoals bedreigende stimuli voor angstige 
personen), maar ook met meer tijdelijk doelrelevante stimuli (zoals voedselstimuli voor hongerige 
proefpersonen, Mogg, Bradley, Hyare, & Lee, 1998). 
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INTERPRETATIE: 
Er is een attentional bias voor doelrelevante stimuli, d.w.z. dat 

 doelrelevantie wordt verwerkt (kan pre-attentief of post-attentief, maar cf. infra). 
 doelrelevantie een impact uitoefent op spatiale aandacht (als preattentieve verwerking van 

doelrelevantie in “1” dan TREKT doelrelevantie de aandacht; als postattentieve verwerking van 
doelrelevantie in “1” dan HOUDT het de aandacht VAST op de stimulus). 

 
De condities waaronder doelrelevantie verwerkt wordt, geeft informatie over de 
automaticiteitskenmerken die van toepassing zijn op die verwerking. 

 Snel: korte SOAs + korte reactietijden 
SOA = Stimulus Onset Assynchrony = tijd tussen begin van de cue en begin van de stip. 
Opmerking: korte SOA alleen is niet voldoende, want het is mogelijk dat de verwerking van 
doelrelevantie doorloopt na de onset van de cue. 

 Niet-intentioneel: De cues zijn taakirrelevant. Daardoor worden proefpersonen niet (expliciet) 
aangemoedigd om de cues intentioneel te verwerken. Het feit dat er desondanks een effect 
optreedt betekent dat de doelrelevantie van de cues toch wordt verwerkt. 

 Ongecontroleerd in tegenwerkende zin: De doelrelevantie van de cue is taakirrelevant. Het is 
dus mogelijk dat proefpersonen hinder ondervinden van de doelrelevantie van de cues en dat ze 
daardoor het verwerken van doelrelevantie willen tegenwerken. Het feit dat er een effect 
optreedt, suggereert dat de proefpersonen niet (of niet volledig) geslaagd zijn in dit 
tegenwerken. 

 Onbewust: In sommige studies worden de cues subliminaal aangeboden (e.g., Mogg, Bradley, & 
Williams, 1995; Mogg & Bradley, 1999). 

 Efficiënt: Het observeren van een attentional bias effect voor doelrelevante stimuli impliceert 
dat doelrelevantie werd verwerkt. Dit proces kan zowel pre-attentief verlopen (i.e., de 
verwerking van doelrelevantie gebeurt zonder spatiale aandachttoewijzing) als post-attentief 
(i.e., de aandacht is al op de stimulus gericht vóór de verwerking van doelrelevantie plaatsvindt). 
In het eerste geval trekt de stimulus vervolgens de aandacht (= DRAWING). In het tweede geval 
resulteert de doelrelevantie van de stimulus in “volgehouden aandacht” voor de stimulus met 
het oog op verdere verwerking (= HOLDING). In de mate dat kan hard gemaakt worden dat er 
sprake is van pre-attentieve verwerking van doelrelevantie kan besloten worden dat de 
verwerking van doelrelevantie efficiënt verloopt. Merk echter dat het moeilijk is om aan te tonen 
dat de verwerking van een bepaald stimuluskenmerk niet afhankelijk is van een minimale 
hoeveelheid aandacht. Zeker de stipdetectietaak is beperkt in dit opzicht. Een meer geschikt 
paradigma om het automaticiteitskenmerk ‘efficiëntie’ te onderzoeken is de visuele zoektaak. 

 

2) Visuele zoektaak 
 

PROCEDURE: 
Reeks van trials (visual search task, Hansen & Hansen, 1988; review Horstmann, 2007). In elke trial wordt 
een set van stimuli aangeboden waarin één gezicht afwijkt van de rest. Bijvoorbeeld, 1 kwade target 
tussen neutrale distractoren en 1 blije target tussen neutrale distractoren (of in andere varianten: 1 
neutrale target tussen kwade distractoren en 1 neutrale target tussen blije distractoren). Meestal wordt 
de set size (= het totaal aantal gezichten) gemanipuleerd. Proefpersonen dienen zo snel mogelijk de 
afwijkende stimulus te detecteren (e.g., één toets indrukken als er een afwijkende stimulus is, een 
andere toets indrukken als er geen afwijkende stimulus is). 
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INTERPRETATIE: 
We spreken van selectieve aandacht voor kwade (= bedreigende en dus doelrelevante) targets als de 
reactietijd voor de detectie van een kwade target tussen neutrale distractoren korter is dan voor de 
detectie van een blije target tussen neutrale distractoren (of wanneer de reactietijd voor de detectie van 
een neutrale target tussen kwade distractoren langer is dan voor de detectie van een neutrale target 
tussen blije distractoren). Het zoekproces kan als efficiënt beschreven worden als de set size geen  
invloed heeft op de snelheid van detectie van de kwade gezichten. Bij conventie wordt het proces als 
efficiënt beschouwd wanneer de slope ß (van lineaire functie y = ßx + α, met y = reactietijd, x= set size en 
α = intercept) < 10 ms. Merk echter op dat proefpersonen de expliciete instructie krijgen om te zoeken 
naar de afwijkende stimulus. Met deze taak kunnen we dus niets besluiten over de kenmerken niet- 
intentioneel, ongecontroleerd in tegenwerkende zin, of onbewust. 

 
RESULTAAT: gemengd (zie slides) 

 

PROBLEEM MET INTERPRETATIE VAN ALLE ATTENTIONAL BIAS STUDIES: 
Attentional bias studies tonen aan dat er selectieve aandacht is voor EEN variabele. Het is echter niet 
steeds duidelijk welke variabele dat is, dus welke variabele het effect drijft. Gaat het om doelrelevantie  
in het algemeen, bedreiging (specifiek voor angst), negatieve valentie (kan zowel bij bedreiging als bij 
verlies), arousal (activatiewaarde van de stimuli), nieuwheid/onverwachtheid, of louter perceptuele 
kenmerken van de stimuli? 

 
De meeste studies tonen selectieve aandacht voor bedreigende stimuli. Dit suggereert dat het effect 
gedreven wordt door bedreiging (= specifiek voor angst). Maar er wordt ook selectieve aandacht 
gevonden voor andere negatieve stimuli (e.g., stimuli die naar verlies verwijzen voor depressieve 
patiënten, stimuli die walging uitlokken). Dit suggereert dat het effect gedreven wordt door negativiteit 
of doelincongruentie (= breder dan angst). Maar er wordt ook selectieve aandacht gevonden voor 
positieve stimuli (e.g., erotische stimuli, babyfoto’s, voedselstimuli voor hongerige proefpersonen, 
Riemann, & McNally, 1995; Rothermund, Wentura, & Bak, 2001; Tipples, Young, Quinlan, Broks, & Ellis, 
2002; Brosch, Sander, & Scherer, 2007). Dit suggereert dat het effect gedreven wordt door 
doelrelevantie. Deze hypothese moet wel expliciet onderzocht worden door doelrelevantie te 
manipuleren los van de andere appraisalvariabelen. 
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B. Intrinsieke valentie 
 

 

Steun voor de automatische verwerking van intrinsieke valentie komt van onderzoek met de 
evaluatieve primingtaak, de impliciete associatietest en de affectieve Simon-taak. 

 

1) Evaluatieve primingtaak (Fazio, sanbonmatsu, Powell, & Kardes, 1986; Hermans, De Houwer, & 
Eelen, 1994) 

 
PROCEDURE: 
Reeks van trials. In elke trial wordt er een positieve of negatieve prime aangeboden gedurende een 
korte tijdsspanne (e.g., 200 ms) en gevolgd door een positieve of negatieve target (e.g., na een 
interstimulus- interval van 50 ms). Congruente trials zijn deze waarbij prime en target dezelfde valentie 
hebben (e.g., positief-positief, negatief-negatief). Incongruente trials zijn deze waarbij prime en target 
een tegengestelde valentie hebben (positief-negatief, negatief-positief). De proefpersonen wordt 
gevraagd zo snel mogelijk te reageren op de target door deze bijvoorbeeld te evalueren als positief of 

Literatuur: 
De Houwer, J., Teige-Mocigemba, S., Spruyt, A., & Moors, A. (2009). Implicit measures: A normative 

analysis and review. Psychological Bulletin, 135, 347-368. 



12  

negatief. De afhankelijke variabelen zijn: reactietijden (= tijd om te reageren op de target = tijd tussen 
het begin van de aanbieding van de target en het begin van de respons van de proefpersoon) en aantal 
of foutenpercentage (fout = positief zeggen bij negatieve target of negatief zeggen bij positieve target). 

 
RESULTAAT: 
Hoofdeffect van congruentie, zowel voor reactietijden als fouten. Gemiddelde reactietijden en 
foutenpercentage zijn kleiner bij congruente dan bij incongruente trials. Deze relatieve facilitatie van 
congruente t.o.v. incongruente trials noemt men het evaluatieve primingeffect. 

 
INTERPRETATIE: 
Zoals hoger reeds beschreven moet men hier een onderscheid maken tussen 2 processen: Proces 1 
(i.e., de verwerking van de primevalentie) en Proces 2 (i.e., de translatie van de output van Proces 1 
naar een observeerbaar evaluatief primingeffect). Alleen Proces 1 is relevant voor de studie van de 
automatische verwerking van intrinsieke valentie. Een affectief primingeffect impliceert dat de 
primevalentie verwerkt werd onder de condities van het experiment (anders kon ze geen invloed 
uitoefenen). Een analyse van  de condities waaronder het evaluatieve primingeffect kan optreden leert 
ons m.a.w. welke kenmerken van automaticiteit van toepassing zijn op de verwerking van intrinsieke 
valentie. 

 Snel: Korte SOA (i.e., < of = 300 ms) + korte reactietijden. De SOA is de tijd tussen begin van de 
prime en begin van de target. Het evaluatieve primingeffect kan geobserveerd worden 
wanneer zeer kort SOA’s worden gebruikt. Meer nog, het affectieve primingeffect verdwijnt 
zelfs bij langere SOAs (> 300 ms; Fazio et al., 1986; Hermans et al., 1994, Hermans, De Houwer 
& Eelen, 2001; Klauer, Rossnagel & Musch, 1997). Dus het proces dat instaat voor de 
verwerking van de primevalentie kent niet enkel een snelle start, maar ook een snel verval. 

 Niet-intentioneel: De primevalentie is taak-irrelevant. Proefpersonen worden dus niet 
aangemoedigd om de primevalentie intentioneel te verwerken. Bovendien wordt in sommige 
studies de taak om de targets te evalueren vervangen door een lexicale decisietaak (Wentura, 
1998, 2000) of een benoemingstaak (Bargh, Chaiken, et al., 1996; Hermans et al., 1994; maar 
zie Klauer  &  Musch,  2001;  Spruyt,  Hermans,  De  Houwer,  &  Eelen,  2002).  Anders dan bij 
een evaluatietaak, worden proefpersonen bij deze taken niet aangemoedigd om de valentie 
van stimuli in het algemeen te verwerken en dus ook niet de valentie van de primes. 

 Ongecontroleerd in tegenwerkende zin: De primevalentie is taak-irrelevant. Het is mogelijk dat 
proefpersonen bij het evalueren van de targets hinder ondervonden van de primevalentie. Het 
zou dus kunnen dat ze actief probeerden om het verwerken van de primevalentie tegen te gaan. 
Het feit dat de primevalentie toch verwerkt werd (getuige het evaluatieve primingeffect), toont 
aan dat proefpersonen hier niet geheel in slagen en dus dat het verwerken van de prime 
ongecontroleerd was in de tegenwerkende zin. Om te weten of proefpersonen inderdaad een 
tegenwerkend doel hadden kan men dit best bevragen, of nog beter, men kan dit doel 
manipuleren. 

 Efficiënt: In een studie van Hermans, Crombez, en Eelen (2000) moesten de proefpersonen een 
capaciteitsbelastende secundaire taak uitvoeren simultaan met de evaluatieve primingtaak. 
Proefpersonen moesten luidop een reeks van letters of cijfers herhalen. Er waren 3 tussen- 
subjectcondities: geen belasting (X X X X X X), lage belasting (e.g., 7 2 7 2 7 2) en hoge belasting 
(e.g., 4 7 5 2 8 1). Het affectief primingeffect werd gerepliceerd en interageerde niet met de  
mate van belasting. 

 Onbewust: In sommige studies werden de primes subliminaal aangeboden (korte 
aanbiedingsduur + pre- en postmasks; e.g., Draine & Greenwald, 1998; Hermans, Spruyt, De 
Houwer, & Eelen, 2003). Ook onder deze omstandigheden werd het evaluatieve primingeffect 
veelvuldig gerepliceerd. 
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2) De impliciete associatietest (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) 

 

 
In een standaard IAT worden deelnemers gevraagd om een reeks stimuli te classificeren als behorend tot 
één van 4 categorieën door gebruik te maken van slechts twee responsen (i.e., een toets indrukken met 
de linker of rechter hand). Er worden dus twee categorieën toegewezen aan de ene respons terwijl de 
twee andere categorieën worden toegewezen aan de andere respons. De basisassumptie is dat het 
uitvoeren van een dergelijke taak gemakkelijker is naarmate de categorieën die worden toegewezen aan 
dezelfde respons impliciet geassocieerd zijn in het geheugen. Door na te gaan welke combinaties van 
categorieën de beste prestatie opleveren kan dus achterhaald worden welke categorieën “geassocieerd 
zijn in het geheugen” voor een bepaalde persoon. Merk evenwel op dat er discussie bestaat over de 
precieze aard van de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een IAT. Zoals 
hoger aangegeven hanteren de bedenkers van de IAT een verklaring in termen van “impliciete 
associaties”. Ze hebben hun test er zelfs naar genoemd. Hoewel deze interpretatie wijdverbreid is, zijn er 
goede redenen om aan te nemen dat de IAT vooral gedreven wordt door automatische propositionele 
processen. Een gedetailleerde bespreking van dit debat valt evenwel buiten het bestek van deze cursus. 

 
PROCEDURE: 
Een standaard IAT omvat 5 opeenvolgende fasen. Elke fase bestaat uit een reeks proefbeurten waarop 
telkens 1 stimulus wordt aangeboden. De eerste twee fasen zijn eigenlijk oefenfasen om deelnemers 
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vertrouwd te maken met twee categorisatietaken: de zgn. ‘attribuuttaak’ en ‘concepttaak’. Tijdens de 
attribuuttaak (fase 1) moeten deelnemers de aangeboden prikkels classificeren in termen van een 
bipolare attribuutdimensie. Voorbeelden zijn: positief vs. negatief, gezond vs. ongezond, opwindend vs. 
niet opwindend, etc. De prikkels zelfs zijn exemplaren die ondubbelzinnig tot de ene of de andere 
categorie behoren. Tijdens de concepttaak (fase 2) worden vervolgens exemplaren aangeboden van 2 
contrasterende stimuluscategorieën waarvan men wil te weten komen in welke mate ze ‘geassocieerd’ 
zijn met de categorieën van de attribuuttaak. Voorbeelden zijn: blank vs. zwart, snoepgoed vs. fruit, 
alcohol vs. frisdrank, etc. Voor beide categorieën worden opnieuw duidelijke exemplaren aangeboden. 
Vervolgens worden beide taken gecombineerd in een eerste experimentele fase (fase 3). Nadien wordt 
de tweede fase herhaald maar worden de responstoewijzingen omgekeerd (fase 4). In fase 5, tenslotte 
worden de twee taken opnieuw gecombineerd in een tweede experimentele fase. Voor de attribuuttaak 

blijft de responstoewijzing ongewijzigd. Voor de concepttaak wordt de responstoewijzing uit de 4e fase 
gehanteerd. 

 
RESULTAAT: Deelnemers reageren sneller en accurater naarmate de categorieën die worden toegewezen 
aan dezelfde respons meer compatibel zijn. In een bloem – insect IAT, bijvoorbeeld, zullen  mensen 
sneller reageren wanneer de categorieën ‘bloem’ en ‘positief’ aan dezelfde respons worden toegewezen 
dan wanneer ze aan een verschillende respons worden toegewezen. 

 
INTERPRETATIE: zie slides 
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3) Affectieve Simon-taak (De Houwer & Eelen, 1998; De Houwer, Crombez, Baeyens, & Hermans, 
2001): 

 

 
PROCEDURE: 
Reeks van trials. In elke trial wordt een woord aangeboden. Woorden zijn substantieven of adjectieven  
(= taak-relevant kenmerk) met een positieve of negatieve valentie (= taak-irrelevant kenmerk). De 
proefpersonen in één responsconditie moeten zo snel mogelijk POSITIEF zeggen bij een substantief en 
NEGATIEF bij een adjectief. De proefpersonen in de andere responsconditie moeten zo snel mogelijk 
NEGATIEF zeggen bij een substantief en POSITIEF bij een adjectief. Congruente trials zijn deze waarbij de 
valentie van de correcte respons overeenkomt met de stimulusvalentie. Incongruente trials zijn deze 
waarbij de valentie van de correcte respons tegengesteld is aan de stimulusvalentie. 
AV: reactietijden en aantal of % fouten 

 
RESULTAAT: 
Hoofdeffect van congruentie voor reactietijden en % fouten. Gemiddelde reactietijden en % fouten zijn 
kleiner bij congruente dan bij incongruente trials. Deze relatieve facilitatie van congruente t.o.v. 
incongruente trials noemt men het affectief Simon-effect. 

 

C. Doelcongruentie of motivationele valentie 
 

Steun voor de automatische verwerking van motivationele valentie komt van onderzoek met varianten 
van de evaluatieve primingtaak (zie Moors & De Houwer, 2001, Exp. 1; Moors, De Houwer, & Eelen, 
2004; Moors, De houwer, Hermans, & Eelen, 2005) en varianten van de affectieve Simon-taak (Moors & 
De Houwer, Exp. 2; Seibt, Häfner, & Deutsch, 2007). 
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1) Motivationele evaluatieve primingtaak (Moors & De Houwer, 2001): 

 
PROCEDURE: 
Reeks van trials. Elke trial bestaat uit een doelinducerende fase en een primingfase. Tijdens de doel- 
inducerende fase verschijnt er eerst een spelregel op een computerscherm waarin een beloonde 
categorie wordt opgegeven (dier = 10/beroep = 10). Vervolgens verschijnen in snelle afwisseling de 
letters D (van dier) en B (van beroep) op het scherm. De taak van de proefpersonen bestaat erin om een 
exemplaar van de beloonde categorie te produceren. Ze kunnen dit doen door op de spatiebalk te 
drukken op het exacte ogenblik dat de letter die bij de beloonde categorie hoorde in beeld is. Feedback 
over  het  al  dan  niet  juist  drukken  wordt  gegeven  onder  de  vorm  van  de  prime 
(dierexemplaar/beroepexemplaar). Moors en De Houwer (2005) veronderstelden dat de motivationele 
valentie van een prime positief is wanneer deze een exemplaar is van de beloonde categorie, maar 
negatief wanneer deze een exemplaar is van de niet-beloonde categorie. Het is belangrijk te vermelden 
dat de beloonde categorie randomsgewijs gevarieerd werd van trial tot trial. Daardoor krijgen de 
proefpersonen niet de kans om een vaste valentie te hechten aan elk van beide categorieën en deze 
vervolgens op te slaan in het geheugen. Indien dit wel zou kunnen, zou er misschien niet langer sprake 
zijn van motivationele valentie waarbij de stimulus vergeleken wordt met een doel, maar eerder van 
recent aangeleerde intrinsieke valentie. Net zoals in een standaard evaluatief primingexperiment werden 
de primes zeer kort aangeboden en onmiddellijk gevolgd door een positief of negatief targetwoord (SOA 
300 ms) dat door de proefpersonen zo snel mogelijk moest geëvalueerd worden. Congruente trials zijn 
deze waarbij de valentie van prime en target overeenkomt. Incongruente trials zijn deze waarbij de 
valentie van prime en target tegengesteld is. 

 
RESULTAAT: 
Hoofdeffect van congruentie voor reactietijden en fouten. Gemiddelde reactietijden en % fouten zijn 
kleiner bij congruente dan bij incongruente trials. 

 
INTERPRETATIE: 
Dit primingeffect wordt opgevat als steun voor de idee dat de appraisal van motivationele valentie 
automatisch verwerkt kan worden in de zin van snel en niet-intentioneel. 

 Snel: Korte SOA in combinatie met korte reactietijden. 

 Niet-intentioneel: De motivationele primevalentie is irrelevant voor de taak om op de target te 
reageren. 
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2) Motivationele affectieve Simon-taak: Seibt, Häfner, & Deutsch (2007): Zie slides 

 

 

D. Status (Moors & De Houwer, 2005) 

 
DOEL: Onderzoeken of mensen automatisch status-informatie kunnen verwerken. De  achterliggende 
idee is dat een dominante persoon hoge controle heeft en de onderdanige persoon lage controle. 
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PROCEDURE: 
Reeks van trials. In elke trial wordt een foto aangeboden met telkens 2 personen: Persoon A en  Persoon 
B. Moors en De Houwer (2005) manipuleerden de locatie (links/rechts) en status (dominant/onderdanig) 
van de targetpersoon. In de helft van de trials staat Persoon A links, in de andere helft staat Persoon A 
rechts. Onafhankelijk daarvan is Persoon A dominant in de ene helft van de trials, in de andere helft van 
de trials is persoon A onderdanig (zie slides). De helft van de proefpersonen moet focussen op Persoon  
A, de andere helft op Persoon B. De helft van elke groep moet DOMINANT zeggen wanneer de 
targetpersoon links staat en ONDERDANIG wanneer deze rechts staat. De andere helft van elke groep 
moet DOMINANT zeggen wanneer de targetpersoon rechts staat en ONDERDANIG wanneer deze links 
staat. Congruente trials zijn deze waarbij de correcte respons overeenkomt met de status van de 
targetpersoon (ONDERDANIG zeggen wanneer de targetpersoon onderdanig is of DOMINANT zeggen 
wanneer de targetpersoon dominant is). Incongruente trials zijn deze waarbij de correcte respons 
verschilt van de status van de targetpersoon (ONDERDANIG zeggen wanneer de targetpersoon dominant 
is of DOMINANT zeggen wanneer de targetpersoon onderdanig is). 

 

RESULTAAT: Hoofdeffect van congruentie voor reactietijden en fouten. Gemiddelde reactietijden en % 
fouten zijn kleiner bij congruente dan bij incongruente trials. 

 

E. Controle 

 
DOEL: 
In het vorige experiment werd getest of mensen automatisch kunnen inschatten of andere personen 
dominant of onderdanig zijn in een sociale interactie. In een studie van Meuleman (2008) werd nagegaan 
of mensen ook automatisch kunnen inschatten of ze zelf hoge of lage controle hebben. 

 
PROCEDURE: Reeks van trials. Elke trial bestaat uit een spelfaze en een primingfaze. Tijdens de spelfaze 
spelen de proefpersonen een pacman-spel. Met behulp van de pijltjestoetsen laten ze de pacman door 
een doolhof wandelen (en ‘erwten’ eten waardoor ze punten verdienen) totdat er plots (a) een spook 
verschijnt aan de ene kant van de pacman en (b) een muur aan de andere kant van de pacman zodat  
deze ingesloten is. Tijdens hoge controle trials verschijnt ook een toverdrank. Als de pacman hierover 
loopt verandert hij in een ‘superpacman’ en kan hij het spook vernietigen. Tijdens lage controle trials 
verschijnt er geen toverdrank en wordt de pacman vernietigd door het spook. Vooraleer de pacman of 
het spook actie kunnen ondernemen, verandert de pacman van kleur en moeten de proefpersonen zo 
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snel mogelijk luidop STERK of ZWAK zeggen op basis van de kleur van de pacman. Proefpersonen in één 
responsconditie moeten STERK zeggen als de pacman blauw wordt en ZWAK als de pacman oranje  
wordt. Proefpersonen in de andere responsconditie krijgen de omgekeerde S-R mapping. In hoge 
controle trials kan de pacman nadien over de toverdrank lopen waarna hij in superpacman verandert en 
het spook kan vernietigen. In lage controle trials (of in hoge controle trials waarin de pacman niet snel 
genoeg naar de toverdrank loopt) wordt de pacman vernietigd door het spook. Congruente trials zijn 
deze waarbij de stimulus en de correcte respons dezelfde sterkteconnotatie hebben. Incongruente trials 
zijn deze waarbij de sterkteconnotatie van stimulus en correcte respons tegengesteld is. 

 
RESULTAAT: Hoofdeffect van congruentie voor reactietijden en fouten. Gemiddelde reactietijden en 
foutenpercentages zijn kleiner bij congruente dan bij incongruente trials. 

 
INTERPRETATIE: De verwerking van controle kan automatisch verlopen in de zin van snel en niet- 
intentioneel. 

 

PROBLEEM INTERPRETATIE: 
Op basis van dit soort onderzoek kan niet met zekerheid besloten worden dat controle automatisch 
verwerkt wordt. Het is mogelijk dat de aanwezigheid van toverdrank geëvalueerd wordt als positief en 
de afwezigheid ervan als negatief. Bovendien heeft de respons ‘STERK’ een positieve connotatie terwijl  
de respons ‘ZWAK’ een negatieve connotatie heeft. Dus stimulus set en de respons set vertonen dus niet 
alleen overlap qua sterkteconnotatie, maar ook evaluatieve overlap. Het is dus mogelijk dat de 
primingeffecten die werden bekomen gedreven werden door valentie in plaats van controle. Merk 
evenwel op dat het heel moeilijk is om controle te manipuleren zonder tegelijkertijd ook valentie te 
manipuleren. Hoge controle is nu eenmaal positiever dan lage controle. 

 

2.2 Onderzoek naar de relatie tussen (patronen van) 
appraisalwaarden en subsets van emoties/ andere 

componenten. 

A. Mogelijke hypothesen 
 

Appraisalwaarden kunnen molair of moleculair opgevat worden. Subsets van emoties zijn woede, 
verdriet, angst, vreugde, teleurstelling, spijt, etc. Componenten kunnen ook molair of moleculair opgevat 
worden. Dit leidt tot een aantal mogelijke onderzoeksvragen. Relaties kunnen onderzocht worden tussen 
molaire appraisalwaarden en subset van emoties 

1) (patronen van) moleculaire appraisalwaarden en subsets van emoties 
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2) molaire appraisalwaarden en molaire waarden van andere componenten (bv. actietendensen: 
tendens tot vluchten, tendens tot vechten) 

3) (patronen van) moleculaire appraisalwaarden en molaire waarden van andere componenten 
4) molaire appraisalwaarden en (patronen van) moleculaire waarden van andere componenten 
5) (patronen van) moleculaire appraisalwaarden en (patronen van) moleculaire waarden van  

andere componenten 
 

De meest onderzochte relatie is 1). Recent wordt ook meer onderzoek gedaan naar 4) en 6). 
 

1) Mogelijke onderzoeksmethoden: 
 

In dit soort onderzoek wordt traditioneel met zelfrapportages gewerkt. Nochtans kunnen ook hier 
andere methoden zoals reactietijdtaken ingezet worden. Om na te gaan of appraisals de oorzaak zijn van 
emoties/componenten moeten appraisals experimenteel gemanipuleerd worden (onafhankelijke 
variabele) terwijl men de impact van die manipulaties op emoties/componenten nagaat (afhankelijke 
variabelen). 

 

3. Methoden voor het manipuleren van de 
onafhankelijke variabele: appraisal 

 
Appraisals kunnen indirect of direct gemanipuleerd worden. Bij een indirecte manipulatie van appraisal 
worden stimuli aangeboden waarvan de proefleider verwacht dat de proefpersoon ze op een bepaalde 
manier zal verwerken. Hierbij kan zowel gewerkt worden met “echte stimuli” in labo (e.g., de 
proefpersoon faalt op een test; het aanbieden van stimuli in een computerspel die echt geld opleveren) 
of met virtuele/symbolische stimuli (= representaties van echte stimuli: woorden, foto’s, scenario’s, 
films, e.g., een foto van een dolle hond of een scenario dat beschrijft dat je opgesloten zit in een lift). Bij 
een directe manipulatie worden deelnemers gevraagd om zich een situatie voor te stellen of op te halen 
uit het geheugen die wordt beschreven in termen van een set van appraisalwaarden (e.g., herinner je  
een gebeurtenis die niet overeenkwam met je doelen en waarin je weinig controle had). Bij de keuze van 
een methode voor het manipuleren van appraisals, moet rekening gehouden worden met volgende 4 
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overwegingen: 
1. Controleren van storende variabelen: Direct manipuleren van appraisals biedt meer controle 

over de aard van de appraisals maar indirect manipuleren van appraisals via stimuli biedt meer 
controle over de objectieve kenmerken van stimuli. Dit laatste voordeel is groter voor echte 
stimuli dan voor virtuele stimuli. Bij virtuele stimuli kan de proefpersoon er van alles bij 
verzinnen (e.g., als er geen deur is dan is er misschien wel een raam waardoor men kan 
ontsnappen). 

2. Mate waarin de geïnduceerde processen gelijken op de echte processen die  emoties 
veroorzaken (ecologische validiteit): Bij het manipuleren van echte stimuli in het labo is de kans 
groter dat de processen die erdoor uitgelokt worden gelijken op de processen die uitgelokt 
worden door echte stimuli buiten het labo. Anderzijds, virtuele stimuli (e.g., films,  muziek) 
blijken ook wel in staat te zijn om echte emoties uit te lokken. De vraag rijst of de processen die 
emoties uitlokken verschillend zijn bij echte of virtuele stimuli. Zolang we dit niet weten is het 
veiliger om met echte stimuli te werken. 

3. Bij directe manipulatie van appraisals (bv. “gevaar”, “lage controle”) is bestaat steeds het gevaar dat  
conceptuele  kennis  over  de  relaties  tussen  appraisals  en  emoties  (i.e.,  kennis)      wordt 
geactiveerd en dat de gevonden effecten vooral hieraan toegeschreven dienen te worden. Dit gevaar 
is minder groot wanneer appraisals indirect gemanipuleerd worden via stimuli. 

4. Bij de indirecte manipulatie van appraisal is de hypothese meestal minder doorzichtig en is er  dus 
minder kans op vraageffecten. 

 

4. Methoden voor het meten van de 
afhankelijke variabele: specifieke emoties/ 

andere componenten 
1. Specifieke emoties: specifieke emoties worden meestal gemeten door te vragen of een bepaald 

emotiewoord van toepassing is, m.b.v. Likert-schalen. Dat is een subjectieve directe meting. Hierbij 
doen zich onvermijdelijk een aantal problemen voor: 

 Een emotiewoord is geen deel van een emotie en we weten niet hoe sterk de relatie is 
tussen een emotie en een emotiewoord. Bij het gebruik van emotiewoorden bestaat 
opnieuw het gevaar dat conceptuele relaties tussen appraisals en emoties worden activeerd 
en dat deze verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Bijvoorbeeld, als je een appraisal van 
“gevaar” aanbiedt, en je vraagt proefpersonen welke emotie ze daarbij zouden ervaren is de 
kans groot dat ze “angst” antwoorden omdat gevaar en angst conceptueel gerelateerd zijn. 
Merk hierbij op dat conceptuele relaties tussen appraisals en emoties kunnen gebaseerd zijn 
op echte causale relaties in de wereld, maar  ze kunnen ook aangeleerd zijn door culturele 
overdracht. 

 Zelfrapportage impliceert dat mensen op een bewuste en intentionele manier nadenken 
over de relatie tussen appraisals en emoties. Dit staat in contrast met de assumptie van 
appraisaltheorieën dat appraisal meestal automatisch verloopt. Het is niet waarschijnlijk dat 
mensen inzicht hebben in de precieze relatie tussen appraisals en emoties. In de plaats 
daarvan gaan ze beroep doen op conceptuele relaties of stereotiepe scripts waarover ze 
beschikken. 

 

Specifieke emoties kunnen ook gemeten worden door een component te meten waarvan je denkt 
dat die specifiek is voor de emotie. Bijvoorbeeld, als je denkt dat woede agressief gedrag als 
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component heeft dan kun je de emotie woede meten door te meten of er agressief gedrag is. Of nog, 
als je denkt dat woede gevoelens van woede als component heeft dan kun je de emotie woede 
meten door te meten of er gevoelens van woede zijn. Merk hierbij op dat de gevoelscomponent 
dikwijls wordt bevraagd met een emotiewoord. Bijvoorbeeld, een proefpersoon wordt gevraagd of 
een persoon woede of angst voelt. Hier duiken dus dezelfde problemen op als hierboven beschreven. 

 

2. Componenten van emoties kun je meten met subjectieve en objectieve methoden en met directe en 
indirecte methoden 

 
Componenten die verwijzen naar overte responsen zoals de somatische en motorcomponent  kun je 
meten met objectieve of subjectieve methoden en beide methoden kunnen direct of indirect zijn. 
Directe objectieve methoden genieten de voorkeur. Voorbeelden zijn van hartslag, bloeddruk, 
huidgeleiding, fMRI en EEG. Voor het meten van gelaatsexpressies kan een beroep gedaan worden 
op electromyografie. Ook het meten van grove gedragingen in keuzetaken of registratie van 
spontaan gedrag behoort tot de mogelijkheden. 

Je kunt ook directe subjectieve methoden gebruiken. Bijvoorbeeld, je kunt mensen vragen naar 
hun autonome responsen, hun gelaatsexpressies en hun grove gedragingen. In principe kun je 
ook indirecte methoden gebruiken. Bijvoorbeeld, uit het gedrag afleiden wat hun hartslag is, 
maar dat lijkt een nodeloze omweg. 

 
Componenten die verwijzen naar interne constructen zoals actietendensen, appraisals, en 
gevoelens kun je niet meten via directe objectieve methoden. Je kunt ze wel meten met 
indirecte objectieve methoden. Bijvoorbeeld, je kunt actietendensen afleiden uit gedrag of je   
kan ze meten met behulp directe subjectieve methoden. Je kan mensen bijvoorbeeld vragen om 
hun gevoelens/appraisals/actietendensen te rapporteren. In principe is het zelfs mogelijk om te 
werken met indirecte subjectieve methoden. Bijvoorbeeld, je kunt actietendensen indirect 
subjectief meten door mensen gewoon te vragen naar hun gedrag. 

 

1) Illustraties van appraisalhypothesen die met traditionele en nieuwe methoden  onderzocht 
worden 

 
Traditioneel wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen appraisals en subsets van emoties (e.g., 
Roseman, 1991; Scherer, 1997). Meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van scenariotaken en 
herinneringstaken. 

 Scenariotaken: Proefpersonen krijgen een beschrijving van een stimulus of een appraisalpatroon 
en moeten aangeven hoe waarschijnlijk het is dat ze daarbij een bepaalde subset van emoties 
(e.g., woede = woord) ervaren. 

 Het omgekeerde wordt ook gedaan in sommige herinneringstaken: Proefpersonen moeten zich 
een specifieke emotie (e.g., woede) herinneren en dan op schalen aangeven in welke mate ze 
daarbij bepaalde appraisals maakten + andere componenten beoordelen. Let op: Hier worden 
appraisals niet gemanipuleerd maar gewoon gemeten net zoals de andere componenten. Er 
worden vervolgens correlaties berekend tussen appraisals en die andere componenten. In dit 
soort onderzoek kan men geen uitspraak doen over causale relaties tussen beide. 

 
Recent wordt er meer onderzoek gedaan naar de relaties tussen appraisals en andere componenten. 
Appraisals worden experimenteel gemanipuleerd en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
objectieve directe en indirecte methoden. 
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5. Illustratie 1: 
HYPOTHESE: Spijt en teleurstelling worden beide uitgelokt door een doelincongruente of een negatieve 
gebeurtenis. Wanneer je zelf de doelincongruentie veroorzaakt hebt (self-agency), treedt er spijt op. 
Wanneer de negatieve gebeurtenis het door omstandigheden werd veroorzaakt (circumstances agency), 
treedt er teleurstelling op. 

 
Onderzoek met de herinneringstaak (van Dijk & Zeelenberg, 2002): 
Proefpersonen moeten zich een situatie herinneren waarin ze intens spijt/teleurstelling over een 
uitkomst voelden en deze beschrijven. Er wordt een tussensubjectdesign gebruikt: Elke proefpersoon 
moet zich slechts één soort situatie herinneren. Vervolgens worden ze gevraagd om op 9-puntenschalen 
aan te geven welke appraisalwaarden een rol speelden bij het veroorzaken van de emotie. Een paar 
voorbeelden: 

 Mijn spijt/teleurstelling werd veroorzaakt door (1) het geloof dat een gebeurtenis de 
dingen beter maakte tot (9) het geloof dat de gebeurtenis de dingen slechter maakte 
(i.e., de appraisalvariabele doelcongruentie). Mijn spijt/teleurstelling werd veroorzaakt 
door (1) te denken dat de gebeurtenis helemaal niet door mij veroorzaakt was tot (9) 
denken dat de gebeurtenis heel erg door mezelf veroorzaakt was (self-agency). 

 Mijn spijt/teleurstelling werd veroorzaakt door (1) te denken dat de gebeurtenis 
helemaal niet door iemand anders veroorzaakt was tot (9) denken dat de gebeurtenis 
heel erg door iemand anders  veroorzaakt was (other-agency). 

 Mijn spijt/teleurstelling werd veroorzaakt door (1) te denken dat de gebeurtenis 
helemaal niet door omstandigheden veroorzaakt was tot (9) te denken dat de 
gebeurtenis heel erg door omstandigheden veroorzaakt was (circumstances-agency). 

ONDERZOEKSRESULTAAT: Spijt wordt meer veroorzaakt door een combinatie van doelincongruentie en 
self-agency, teleurstelling wordt meer veroorzaakt door een combinatie van doelincongruentie en 
circumstances agency. 

 
Onderzoek met de scenariotaak (Zeelenberg, van Dijk, & Manstead, 1998): 
Binnensubjectdesign: 
OV1: is de uiteindelijke uitkomst slechter, gelijk of beter was dan de initiële uitkomst? 
Alan: sectie A = geweldig → B = OK: slechter dan 
Bob: sectie B = OK → B = OK: gelijk aan 
Chuck: sectie C = ramp → B = OK: beter dan 
OV2: agency: computertoewijzing vs. eigen keuze van de student 
AV: De proefpersonen geven aan op een 9-puntenschaal in welke mate de studenten in de scenario’s 
bepaalde emoties ervaren. 
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(1) geen spijt (9) veel spijt 
(1) geen teleurstelling (9) veel teleurstelling 
ONDERZOEKSRESULTAAT: Spijt wordt meer veroorzaakt door zelf, teleurstelling wordt meer veroorzaakt 
door omstandigheden. 

 
Experiment: Bossuyt, Moors, & De Houwer (2014) 
Experimenteel manipuleren van de appraisalvariabelen doelcongruentie en agency en meten van  
emoties door actietendensen/gedrag te meten. → zie slides voor procedure en resultaten. 

 

 



25  

 

6. Illustratie 2: 
HYPOTHESE: Spijt en woede worden beide uitgelokt door een doelincongruente of een negatieve 
gebeurtenis. Wanneer je zelf de doelincongruentie veroorzaakt hebt (self-agency), treedt spijt op. 
Wanneer de doelincongruentie door iemand anders wordt veroorzaakt (other agency) treedt woede op. 

Herinneringstaak: Roseman, Wiest, & Swartz, (1994): steun voor deze hypothese. 

Experiment van Bossuyt (2012). 

Experimenteel manipuleren van de appraisalvariabelen doelcongruentie en agency en meten van de 
emoties spijt en woede door actietendensen te meten die specifiek zouden zijn voor die emoties (spijt 
via de actietendens om te herstellen, woede via de actietendens om aan te vallen). Actietendensen 
worden indirect gemeten via objectieve aspecten van gedrag (frequentie van aanvallen vs. herstellen, 
reactietijden voor aanvallen vs. herstellen). Er is achteraf ook een directe subjectieve meting van 
gevoelens (om te kunnen kijken of gevoelens en actietendensen gelijk lopen of niet).→ zie slides voor 
procedure en resultaten. 

Opmerking: Deze studie is gebaseerd op de assumptie dat spijt gekenmerkt wordt door een actietendens 
van herstellen en woede door een actietendens van aanvallen. Zelfs als je deze assumpties niet 
onderschrijft, blijft het onderzoek overeind. In plaats van dan na te gaan of een appraisal van self-agency 
gerelateerd is aan spijt en een appraisal van other-agency aan woede, ga je dan gewoon na of een 
appraisal van self-agency leidt tot de tendens tot herstellen en een appraisal van other-agency tot de 
tendens om aan te vallen. Dus we meten hier dan de relatie tussen specifieke appraisals en specifieke 
actietendensen, m.a.w. de relatie tussen verschillende componenten van emoties. Dit past binnen een 
subemotionele-delen-visie. 
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HOOFDSTUK 3: 
EMOTIECOMPONENTEN EN 

HUN ONDERLINGE 
RELATIES 

1. EMOTIONELE BELEVING 
 Filmpje met rollercoaster, goed inleven  dan ook iets gevoeld bij het kijken van het filmpje 

A. Wat? 
Emotionele beleving wordt traditioneel gezien als het bewuste eindproduct van onbewuste processen. 

Het is datgene van een emotie dat doorsijpelt in het bewustzijn of aan de oppervlakte komt. Dit neemt 

evenwel niet weg dat er ook auteurs zijn die onderzoeken of emotionele beleving ook onbewust kan zijn 

(Winkielman & Berridge, 2004; Prinz, 2004). Deze mogelijkheid zal verder niet aan bod komen in deze 

cursustekst. Volgens Sherer (2009) worden veranderingen in (gesynchroniseerde) emotiecomponenten 

(appraisal, fysiologische reacties, actietendensen en gedrag) gerepresenteerd in een centraal 

monitorsysteem (cirkel A in onderstaande figuur). Slechts een deel van deze geïntegreerde representatie 

zou beschikbaar zijn voor het bewustzijn (cirkel B), en dit in functie van de mate van synchronisatie van de 

verschillende componenten (wat op zijn beurt afhankelijk zijn van de persistentie van de uitlokkende 

stimulus zoals die cognitief wordt ingeschat door het organisme). 
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Wat is de functie van emotionele beleving? Als emoties (van appraisal over actietendensen tot actie) 

automatisch kunnen verlopen, wat voegt de bewuste emotionele beleving dan nog toe (Frijda, 2005)? 

1. Bewuste emotionele beleving zou aanzetten tot een andere soort van processen/acties dan 

onbewuste, niet-beleefde emoties. Bewuste beleving is cruciaal voor processen die een bewuste 

input nodig hebben. Door bewuste beleving worden bepaalde informatie-inhouden of acties 

langer actief gehouden in het werkgeheugen. Informatie heeft dus meer kans om geïntegreerd  te 

worden met andere informatie en intenties hebben meer kans om uitgevoerd worden. 

2. Bewustzijn maakt controle mogelijk (of toch alleszins bewuste controle). Daardoor speelt de 

bewuste beleving een rol in de regulatie van emoties. De bewuste voorstelling van de negatieve 

sociale gevolgen van het ongeremd uiten van emoties zorgt voor een onderdrukking van de 

emotie of de uiting ervan. 

3. Emotionele beleving genereert nieuwe doelen en nieuwe kennis. Bijvoorbeeld, wanneer  een 

doel bereikt wordt, ontstaat een positieve emotionele beleving. Deze positieve beleving geeft 

aanleiding tot het vormen van een nieuw doel, e.g., “pleasure seeking” (= hedonisch doel). Het 

streven naar een positieve emotionele beleving kan dus een doel op zich worden. De set van stimuli 

die positieve emotionele beleving verschaffen, wordt ook uitgebreid naar stimuli die niet functioneel 

zijn voor het overleven van de soort (e.g., wijn, chilipepers, koffie). Vandaar de uitdrukking: 

“Emotional experience goes beyond adaptation”. 

4. Emotionele beleving zorgt voor sociale cohesie. Het is de lijm die mensen bij elkaar houdt. Als 

mensen bewust zijn van hun emoties kunnen ze erover communiceren. Dit laat hen toe 

eventueel oplossingen te zoeken voor problemen, maar het zorgt er vooral voor dat mensen 

dichter naar elkaar toe groeien. Er ontstaat een band (Rimé, 2009). 

 

B. Hoe kan emotionele beleving gemeten worden? 
 

Key reading: 

Robinson, M. D., & Clore, G. L. (2002). Belief and feeling: 

Evidence for an accessibility model of emotional self-report. Psychological Bulletin, 128, 934-960. 
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Voor het meten van de emotionele beleving is zelfrapportage zeer geschikt. Zelfrapportage kan hier 

gebruikt worden als een directe subjectieve meetmethode (wat niet wegneemt dat er ook met indirecte 

maten kan gewerkt worden; voor een voorbeeld zie slides en Krieglmeyer et al., 2008). Men moet wel 

een aantal zaken in acht nemen (cf. het toegankelijkheidsmodel van emotionele zelfrapportage van 

Robinson en Clore, 2002): 

 

Volgens Robinson en Clore (2002) doen mensen een beroep op 4 types van kennis wanneer ze 

gevraagd worden om een emotie te rapporteren: 

1. Experiëntiële kennis: de emotionele beleving zelf (e.g., je zit op een rollercoaster en je beschrijft 

dit als “dit is spannend”). 
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2. Episodisch geheugen: herinneringen aan specifieke voorbije gebeurtenissen (e.g., vorige week 

donderdag toen ik op een rollercoaster zat, voelde ik me bang/uitgelaten) 

3. Situatiespecifieke veronderstellingen: algemene veronderstellingen over de link tussen 
situaties en emoties (e.g., op rollercoasters voel ik me bang) 

4. Identiteitgerelateerde veronderstellingen: algemene veronderstellingen over emoties in het 

algemeen, los van de specifieke situaties (e.g., ik ben iemand die snel bang is, vrouwen zijn 

emotioneler dan mannen 

Er zijn 3 punten van onderscheid die aan de basis liggen van deze 4 types van kennis: 

1. Experiëntiële kennis versus geheugen: Experiëntiële kennis is gebaseerd op de emotionele beleving 

zelf, in het hier en nu. Bijvoorbeeld, als je in een rollercoaster zit en je voelt de kriebels in de buik, 

dan kan je dit ook beschrijven: “dit is spannend”, “ik heb kriebels in mijn buik”, “mijn hart bonst 

in mijn keel”. Deze experiëntiële kennis kan uiteraard ook opgeslagen worden in het geheugen 

maar de emotionele beleving zelf kan niet opgeslagen worden in het geheugen. Het is dus ook 

niet mogelijk om de beleving zelf te ‘herinneren’ in de zin van ze te herbeleven: Pogingen tot 

herbeleven leiden onvermijdelijk tot een nieuwe beleving die niet identiek is aan de oude. Vanaf 

zodra er een tijdsinterval is tussen de emotionele beleving en de rapportering ervan moeten 

mensen beroep doen op informatie die ze tijdens de beleving opgeslagen hebben. Dit is kennis uit 

het episodisch geheugen. Als die informatie er niet is, moet je een beroep doen op algemene 

kennis (i.e., semantisch geheugen). 

2. Episodische versus semantische kennis: Het episodische geheugen omvat herinneringen aan 

specifieke gebeurtenissen. Een persoon die een ritje op een rollercoaster heeft meegemaakt zou 

zich naast specifieke contextuele details (e.g., het aantal steile hellingen, het aantal loops, etc.) 

ook kunnen herinneren dat hij/zij bepaalde labels heeft gebruikt om de emotionele beleving te 

beschrijven (e.g., “ik heb kriebels in mijn buik”, “ik gil”, “dit doe ik nooit meer”, “dit is spannend” 

of “ik heb angst en plezier”). Het semantische geheugen daarentegen omvat algemene 

veronderstellingen. Bijvoorbeeld, “in een rollercoaster zitten is spannend”. Cruciaal is dat er 

steeds meer episodische details verloren gaan naarmate de tijd verstrijkt. Volgens Robinson en 

Clore zullen mensen daarom steeds meer terugvallen op semantische kennis naarmate de tijd 

tussen de emotionele gebeurtenis en de bevraging van de emotionele beleving ervan toeneemt. 

3. Situatiespecifieke vs. identiteitspecifieke kennis/veronderstellingen: Beide types van kennis 

maken deel uit van het semantisch geheugen. Situatiespecifieke kennis gaat niet over concrete, 

individuele gebeurtenissen (in tegenstelling tot episodische herinneringen) maar over algemene 

kennis van wat er normaal gezien gebeurt in een bepaalde situatie (e.g., rollercoasters zijn 

spannend). Identiteitspecifieke kennis gaat niet over situaties (noch concrete situaties, noch in het 

algemeen) maar over persoonlijkheid (e.g., ik ben snel bang, vrouwen zijn emotioneler), cultuur 

(e.g., leden van niet-westerse culturen zijn minder individualistisch) en normen (e.g., in een lange 

relatie groeit de liefde). Identiteitspecifieke kennis is vooral van belang wanneer de concrete 
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situatie niet duidelijk is en episodische kennis of situatiespecifieke veronderstellingen niet 

beschikbaar zijn. 

 

Nog steeds volgens Robinson en Clore (2002) is de mate waarin mensen zich baseren op bovenstaande 

bronnen van informatie afhankelijk van volgende 2 principes: 

C. Vergankelijkheid en relatieve toegankelijkheid: 
1. De mate waarin een beroep wordt gedaan op verschillende bronnen van kennis is afhankelijk  

van de toegankelijkheid ervan. Kennis die verloren gaat is per definitie niet meer toegankelijk. 

Vermits experiëntiële kennis en episodische kennis snel verloren gaan zijn deze bronnen van 

kennis dikwijls niet meer toegankelijk op het moment dat mensen gevraagd worden om hun 

emotionele beleving te rapporteren. In dat geval moeten respondenten een beroep doen op hun 

geheugen. Naast het verstrijken van de tijd zijn er nog andere factoren die toegankelijkheid 

bepalen. Ten eerste zijn sommige bronnen van informatie eenvoudigweg minder toegankelijk 

dan andere. Mensen zijn bijvoorbeeld niet zo goed in het accuraat inschatten van hun 

fysiologische reacties. Het is ook moeilijk om de fenomale aspecten van de emotionele beleving 

te  rapporteren.  Ten  tweede  is  de  toegankelijkheid  afhankelijk  van  contextuele  cues  die 

beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, bij een vraag over gevoelens “in het algemeen” is het moeilijker 

om beroep te doen op episodische kennis of situatiespecifieke kennis want er wordt  geen 

situatie geschetst. 

2. Dominantie: Er is een duidelijke hiërarchie in het gebruik van de bronnen. Eerst zal men trachten 

experiëntiële kennis te gebruiken, pas in tweede instantie episodische kennis, in derde instantie 

situatiespecifieke kennis en in laatste instantie identiteitspecifieke kennis. De mate waarin men 

beroep doet op een latere bron in de hiërarchie wordt bepaald door de toegankelijkheid van de 

vorige bronnen in de hiërarchie. 

Belangrijk hierbij is dat het type van zelfrapportering waar men als onderzoeker een beroep op bepaalt 

op welke bron van informatie respondenten zich baseren. 

1. Online rapportering van emotionele beleving: beschrijving van beleving op het moment van de 

beleving. Experiëntiële kennis is aanwezig en dus zal deze volgens het dominantieprincipe de 

meeste impact hebben op de antwoorden. 

2. Online rapportering van fysiologische symptomen: beschrijving van fysiologische  symptomen op 

het moment dat die optreden. Omwille van de beperkte toegankelijkheid van deze reacties 

(Pennebaker, 2000), is er dus ook ruimte voor de invloed van andere bronnen van kennis. 

3. Retrospectieve beschrijving van emotionele beleving: beschrijving van de emotionele beleving 

na het feitelijk plaatsvinden ervan. Experiëntiële kennis is dus niet langer beschikbaar en 

episodische kennis verdwijnt snel. In de mate dat episodische kennis al verdwenen is, is er  ruimte 

voor de invloed van semantische kennis. De elementen van een emotionele ervaring die heel 
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opvallend zijn en dus het best herinnerd worden op basis van het episodisch geheugen zullen ook 

de sterkste invloed hebben op de retrospectieve beschrijvingen (e.g., een beschrijving van pijn die 

in het verleden werd beleefd zal disproportioneel sterk beïnvloed worden door de maximale piek 

in de ervaren pijn). 

4. Prospectieve beschrijving van emoties: beschrijving van emoties zoals je verwacht dat die in de 

toekomst zullen optreden (e.g., bij het volgend bezoek aan de tandarts). Dergelijke verwachtingen 

kunnen een belangrijke invloed hebben op gedrag (e.g., vermijden van tandarts omdat je veel pijn 

verwacht). Er bestaat meestal een zekere mate van onzekerheid over hoe een toekomstige 

situatie er zal uitzien. Daarom zullen prospectieve beschrijvingen in vergelijking met 

retrospectieve beschrijvingen doorgaans minder bepaald worden door episodische kennis (tenzij 

de toekomstige situatie sterk gelijkt op een al ervaren situatie). Situatiespecifieke beliefs zullen 

eerder aan bod komen wanneer de toekomstige situatie duidelijk beschreven wordt (e.g., Hoe zal 

je je voelen net voorafgaand aan het examen Cognitie en Emotie?).  Identiteitspecifieke beliefs 

zullen dan weer meer doorwegen in afwezigheid van dergelijke cues (e.g., Hoe zal je je voelen 

binnen een maand?). 

5. Hypothetische beschrijving van emoties (e.g., proefpersonen moeten zich een hypothetische 

situatie inbeelden en zeggen welke emotie ze daarbij zouden ervaren): Dit is erg gelijkaardig aan 

de prospectieve beschrijving met dat verschil dat er steeds een (hypothetische) situatie moet 

beschreven worden. Net omwille van die nadruk op een hypothetische situatie zullen dergelijke 

oordelen vooral beïnvloed worden door situatiespecifieke kennis. 

6. Tijdinclusieve beschrijvingen van emoties: beschrijving van emoties ervaren binnen een bepaalde 

voorbije periode (e.g., gisteren, de voorbije maand, in het algemeen). Wanneer de tijdsperiode 

“in het algemeen” is, dan noemen we dit een zelfrapportage van een “trek” (trait) (zie e.g., State 

and Trait Anxiety Inventory: STAI). Deze metingen zijn per definitie retrospectief en zijn dus 

onderhevig aan dezelfde biases (= vertekeningen) als retrospectieve beschrijvingen. Er zal minder 

invloed zijn van episodische kennis naarmate de tijdsperiode langer wordt (e.g., het voorbije uur 

versus het voorbije jaar). 

Er kunnen zich bij emotionele zelfrapportage heel wat vertekeningen voordoen. We bespreken een aantal 

voorbeelden. 

D. Stereotypen over geslacht en de beschrijving van emoties: 
Er bestaat een stereotype (i.e., een vorm is van identiteitsspecifieke kennis) dat vrouwen meer 

emotioneel reageren dan mannen. In overeenstemming hiermee blijkt uit onderzoek dat vrouwen 

zich inderdaad beschrijven als meer emotioneel dan mannen wanneer gebruik gemaakt wordt van 

trait rapportage (e.g., vrouwen zullen eerder dan mannen instemmen met een item zoals “Als ik 

mensen zie huilen, dan raakt me dat”). Echter, wanneer gebruik gemaakt wordt van online 

rapportage van emotionele belevingen (e.g., bij het zien van iemand die weent), dan blijken er zo 

goed als geen verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen. Sterker nog, wanneer alleen naar 

online rapportering van fysiologische signalen van emotionaliteit wordt gekeken  (e.g., 
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hartslagversnelling) zijn er zelfs aanwijzingen dat mannen meer emotioneel reageren dan 

vrouwen. Dit contrast tussen trait zelfrapportage en online zelfrapportage is duidelijk in 

overeenstemming met het toegankelijkheidsmodel. Online rapportage is vooral gebaseerd op 

experiëntiële kennis die niet verschilt tussen mannen en vrouwen. Trait rapportage is meer 

gebaseerd op semantische kennis, meer bepaald door identiteitsspecifieke kennis (zoals 

stereotypen). 

E. Culturele stereotypen en de beschrijving van emoties 
Onder Aziatische Amerikanen (i.e., van Japanse afkomst) bestaat het geloof dat ze minder gelukkig 

zijn dan blanke Amerikanen. Onderzoek met trait rapportage bevestigt dit (e.g., Hoe gelukkig ben 

je in het algemeen?). Online bevraging laat evenwel geen verschil zien tussen beide groepen. Zo 

zijn er studies met smart phones die zo kunnen ingesteld worden dat ze op gegeven tijdstippen 

een signaal geven waarop de proefpersoon moet reageren door zijn huidige emotionele toestand 

te beschrijven. Uit dergelijke studies blijkt dat er geen invloed is van afkomst op de mate waarin 

de proefpersonen aangeven gelukkig te zijn. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er een aantal belangrijke beperkingen zijn aan het gebruik 

van zelfrapportage. Ten eerste leveren zelfrapportages geen informatie over appraisals die emoties 

veroorzaken (zie les over appraisal). Ten tweede, leveren retrospectieve zelfrapportages geen informatie 

over de inhoud van de emotionele beleving, alleen over stereotiepe schema’s en veronderstellingen. Ten 

derde, zelfs al doen deelnemers een beroep op hun episodische kennis, dan nog kunnen deelnemers zich 

alleen herinneren wat ze spontaan tijdens de feitelijke emotionele episode hebben opgeslagen. Cruciaal 

daarbij is dat niet alle aspecten van de emotionele reactie even toegankelijk zijn (cf. fysiologische 

responsen, fenomenaal aspect). Bovendien zijn alle online procedures onderhevig aan de kritiek dat de 

noodzaak om aan emotionele zelfrapportering te doen op het moment van de emotionele episode zelf 

mogelijks een impact heeft op de emotionele beleving. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat zelfrapportage 

een afstandelijke aandachtsmodus induceert en dat dit de emotionele beleving kleurt (zie Lambie en 

Marcel, 2002). Tenslotte zijn zelfrapporteringen uiteraard ook gevoelig aan sociale wenselijkheids- 

overwegingen (Mauss & Robinson, 2010). Dit alles neemt evenwel niet weg dat gedrag dikwijls een functie 

is van de verwachte of herinnerde aspecten van een emotionele beleving eerder dan van de eigenlijk 

emotionele beleving (e.g., al dan niet opnieuw naar de tandarts gaan, zich al dan niet engageren in een 

sociale situatie als sociaal angstige persoon). Daarom blijven prospectieve en retrospectieve 

zelfrapportage belangrijk om gedrag te begrijpen. Merk ook op dat de biases die optreden ervoor zorgen 

dat er een (gepercipieerde) stabiliteit is in ons emotioneel leven. Dit stelt ons in staat om lange-termijn- 

doelen na te streven (e.g., studeren, huwelijk), zelfs wanneer de gebeurtenissen van de dag soms 

tegenvallen. 
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2. ACTIETENDENSEN EN GEDRAG 
 

A. Definitie en relatie met appraisals 

 

Een actietendens is motivationeel concept. Het is het doel om een bepaalde relatie tussen een stimulus 

en zichzelf te realiseren, te veranderen of te onderhouden (Frijda, 2010; Frijda & Mesquita, 1998). Merk 

hierbij op dat er ook niet-emotionele actietendensen bestaan. Bijvoorbeeld, als je het doel hebt om een 

brood te kopen zal je de tendens hebben om naar de bakker te gaan. En eens de gewenste eindtoestand 

werd bereikt (i.e., je kocht zonet een brood) zal die actietendens niet langer actief zijn. Bestaan er 

cruciale kenmerken om te besluiten of een actietendens emotioneel is of niet? Volgens Bossuyt (2012) 

bezit de “prototypische” emotionele actietendens volgende kenmerken (die in meerdere of mindere 

aanwezig kunnen zijn): 

 Uitgelokt door een (interne of externe) stimulus (Scherer, 2005). Actietendensen zijn 

dus niet te verwarren met chronische doelen die typisch actief zijn zonder dat er sprake 

is  van een uitlokkende stimulus. 

 Uitgelokt door een brede waaier aan stimuli (Roseman, 2008). Bijvoorbeeld, de 

emotionele actietendens om iemand fysiek te kwetsen kan worden uitgelokt door alle 

mogelijke doelincongruente stimuli (eventueel gecombineerd met de appraisal van 

other agency, zie vorige les). De niet-emotionele actietendens om eten daarentegen 

wordt uitgelokt door voedsel en voedsel alleen. 

 Snelle onset (Ekman & Cordaro, 2011). Bijvoorbeeld, enkele jaren na de dood van een 

geliefde het doel opvatten om een herdenkingsviering te laten plaatsvinden is het 

gevolg van een specifieke stimulus (i.e., het overlijden van een geliefde) maar is geen 

emotionele actietendens. Eens de eindtoestand van een actietendens is bereikt neemt  

de activatie ervan ook snel af. 

Literatuur: 

Eder, A. B., & Rothermund, K. (2008). When do motor behaviors (mis)match affective stimuli? An 

evaluative coding view of approach and avoidance reactions. Journal of Experimental Psychology: 

General, 137, 262-281. 
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 Emotionele actietendens laten zich onderscheiden van andere actietendensen (e.g., het 

doel van een student om een universitair diploma te behalen) door hun relatief korte 

duur. De variatie in de duur van een emotionele actietendens is afhankelijk van de 

intensiteit ervan (Ekman et al., 1980), de mate waarin een bepaalde respons fysiek 

mogelijk is, en de mate waarin nieuwe informatie beschikbaar wordt die incompatibel 

is met de actietendens. 

 Moeilijk te reguleren. Emotionele actietendensen laten zich moeilijk controleren, zowel 

in de bevorderende zin als in de tegenwerkende zin. Om die redenen gaan emotionele 

actietendensen dikwijls gepaard met een gevoel van passiviteit (Frijda, 2008). 

 Stuurvoorrang (Frijda, 1986). Eens geactiveerd krijgt de actietendens voorrang op andere 

doelen en wordt alle beschikbare energie geïnvesteerd om de corresponderende 

eindtoestand van dat doel te bereiken. 

 Universaliteit. Sommige auteurs (i.e., de aanhangers van een basisemotievisie, zie les 2) 

hebben aangevoerd dat emotionele actietendensen universeel zijn. Ze zouden dus 

voorkomen in verschillende culturen en zelfs bij verschillende soorten (Plutchik, 1980). 

Het doel om een nieuwe taal te leren spreken of een wetenschapper te worden zijn dus 

geen emotionele actietendens. 

 Opdat een actietendens gekwalificeerd zou kunnen worden als een emotionele 

actietendens is het volgens sommige auteurs een noodzaak dat de actietendens wordt 

gemedieerd door een appraisal van doelrelevantie (e.g., Moors, 2009). 

 Emotionele actietendensen zouden gepaard gaan met specifieke patronen van 
fysiologische verandering (e.g., Kreibig, 2010) 

 Emotionele actietendensen zouden gepaard gaan met specifieke faciale expressies (e.g., 

Roseman, 2008). 

 Variabiliteit in specifiek gedrag. Meestal wordt aangenomen dat een actietendens zich 

kan manifesteren in zeer uiteenlopende vormen van gedrag. Bijvoorbeeld, wanneer een 

agressief persoon vaststelt dat zijn slachtoffer niet bepaald onder de indruk is van zijn 

verbaal geweld kan hij zijn toevlucht nemen tot fysiek geweld. !examen! 

 Synchroniciteit. Volgens Scherer (2005), tenslotte, is het een vereiste dat er een 

synchronisatie optreedt van de verschillende emotiecomponenten om te kunnen  spreken 

van een emotionele actietendens. 

Enigszins verrassend is de observatie dat de relatie tussen appraisals en actietendensen in de meeste 

appraisaltheorieën slechts op een indirecte manier aan bod komt (Bossuyt, 2012). Meestal beperkt men 

zich tot een beschrijving van de relatie tussen appraisals en emotionele beleving (of emotielabels) en een 

beschrijving van de relatie tussen de emotionele beleving (of emotielabels) en actietendensen. Een van de 

weinige uitzonderingen op deze regel is Roseman (2001, 2008, 2011, 2013; zie ook onderstaande 

illustratie). In zijn theorie resulteert elke mogelijke combinatie van appraisals in een specifieke 

actietendens en een specifieke emotionele beleving. Bijvoorbeeld, stimuli die worden ingeschat (i.e., 

appraisal) als 
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(a) incongruent met een appetitief doel, 

(b) veroorzaakt door anderen en 

(c) gemakkelijk te controleren zouden resulteren in het gevoel van woede en de tendens om iemand te 

kwetsen. 

Een overzicht van de voorgestelde relaties tussen emotionele beleving (of emotielabels) en 

actietendensen kan gevonden worden in volgende tabel (overgenomen uit Bossuyt, 2012). 

Relaties tussen emotionele beleving (of emotielabels) en actietendensen (overgenomen uit Bossuyt, 2012) 

 

Feeling Tendency to… Authors 

Anger attack/fight 
Berkowitz, 1989; Bull, 1951; Lazarus, 1991; Levenson; 

  Panksepp, 1982  
 destroy Plutchik, 1980 

 punish Solomon, 1977 
 remove obstruction McDougall, 1908 
   remove/move away from 

self
  

de Rivera, 1977  

 try harder/aggress Oatley & Johnson-laird, 1987 

 hurt Roseman, 2011 

 

Fear 

 

avoid/escape/flight 

Berkowitz, 1989; Bull, 1951; Lazarus, 1991; Levenson; 

McDougall, 1908; Panksepp, 1982; Solomon, 1977; 

  Levenson 2011  
 protect oneself Plutchik, 1980 

 move the self away de Rivera, 1977 
 be vigilant/escape Oatley & Johnson-laird, 1987 

 get to safety Roseman, 2011 

Disgust avoid/(r)eject/repulse/remove 
Lazarus, 1991; Levenson; McDougall, 1908; Oatley & 

  Johnson-laird, 1987; Plutchik, 1980; Roseman, 2011  
 vomit/escape Bull, 1951 

Sadness become inactive/withdraw Lazarus, 1991 
 reintegrate Plutchik, 1980 
 seek help Levenson, 
 regain loss Solomon, 1977 
 do nothing/search new plan Oatley & Johnson-laird, 1987 

 recover Roseman, 2011 

Joy approach Lazarus, 1991 

 act/move Bull, 1951 

 share mood Solomon, 1977 
 continue plan Oatley & Johnson-laird, 1987 

 sustain Roseman, 2011 

Guilt repair/seek punishment Lazarus, 1991 
 punish oneself Solomon, 1977 
 atone/redress de Rivera, 1977; Roseman, 2011 

Regret repair Zeelenberg, van Dijk, Manstead, et al., 1998 
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 devaluate loss Solomon, 1977 

 correct Roseman, 2011 

Shame hide self de Rivera, 1977; Lazarus, 1991; Roseman, 2011 
 atone/expiate Solomon, 1977 

Surprise orient toward stimulus Plutchik, 1980; Levenson, 2011 

 understand Roseman, 2011 

Pride expand/show off Lazarus, 1991 

 display self de Rivera, 1977; McDougall, 1908 

 seek recognition Roseman, 2011; Solomon, 1977 

Roseman (2013). Opmerking: EMV ~ actietendens 
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B. Onderzoek naar de relatie tussen appraisals en 
actietendensen/gedrag 

1) Traditionele methode 
De klassieke methode om de relatie tussen appraisals en actietendensen/gedrag te onderzoeken bestaat 

erin om virtuele stimuli of appraisals te manipuleren en de impact daarvan te meten op actietendensen 

via 

(a) zelfrapportage van actietendensen (i.e., een directe subjectieve methode) of 

(b) zelfrapportage van gedrag (i.e., een indirecte subjectieve methode). 

In sommige studies worden appraisals zelfs niet gemanipuleerd maar slechts gemeten. Bijvoorbeeld, 

Frijda, Kuipers, en ter Schure (1989) vroegen hun deelnemers om een emotionele episode herinneren op 

basis van emotiewoorden (e.g., angst, woede, hoop, jaloezie, …). Vervolgens werden deelnemers gevraagd 

om te beoordelen welke appraisals  ze tijdens die emotionele episode maakten en welke actietendensen 

ze toen hadden. De correlatie tussen appraisals en actietendensen werd dan berekend (en ook tussen 

appraisals en emotiewoorden en tussen actietendensen en emotiewoorden). Volgens de auteurs toonden 

hun resultaten aan dat er duidelijke verbanden bestaan tussen patronen van appraisals en patronen van 

actietendensen. 

 

2) Recente methode 
In recent onderzoek wordt eveneens gewerkt met manipulaties van echte of virtuele stimuli, maar voor 

de meting van actietendensen zelf wordt steeds meer vertrouwd op indirecte objectieve methoden. 

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden om in een bepaalde situatie te kiezen tussen 2 of meer 

gedragsalternatieven (e.g., herstellen of aanvallen, cf. supra). Dit kan ofwel eenmalig ofwel meermaals 

gebeuren. In dat laatste geval kan de frequentie (hoe vaak iemand herstelt vs. aanvalt), de intensiteit (hoe 

hard iemand de knop indrukt om te herstellen vs. aan te vallen), en de snelheid van deze keuzes gemeten 
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worden. Een andere mogelijkheid is het gebruik van SRC/SSC taken. Ook hierbij kan men zowel de snelheid, 

de accuraatheid en/of de intensiteit van de responsen meten. Merk op dat het onmogelijk is om een 

directe objectieve methode te hanteren om actietendensen te meten want een actietendens is een intern 

construct. 

 

a) Illustratie 1: 
HYPOTHESE: Positieve stimuli en negatieve stimuli activeren op automatische wijze de tendens om toe te 

naderen of te vermijden, respectievelijk. Ter ondersteuning van deze hypothese wordt vaak verwezen naar 

de studies van Chen en Bargh (1999, maar zie ook Solarz, 1960). Zij voerden een experiment uit waarin op 

elke proefbeurt een positieve of een negatieve stimulus werd aangeboden. De taak van de deelnemers 

bestond eruit om een hendel naar zich toe te trekken (= toenaderen) of weg te duwen (= verwijderen), 

afhankelijk van de valentie van de stimuli. In het compatibele blok moest de toenaderingsrespons 

uitgevoerd telkens een positieve stimulus verscheen terwijl de vermijdingsrespons wanneer een negatieve 

stimulus verscheen. In het incompatibele blok werd de responstoewijzing omgekeerd. De data lieten een 

standaard R-SRC effect zien. De reactietijd voor compatibele trials was korter dan voor incompatibele 

trials. Het observeren van een R-SRC effect onder deze condities suggereert dat er een link bestaat tussen 

positieve stimuli en toenaderen en tussen negatieve stimuli en zich verwijderen. Deze link tussen 

appraisals en actietendensen zou bovendien automatisch zijn in de zin van snel, niet-intentioneel en 

misschien zelfs onbewust. Proefpersonen moeten immers zo snel mogelijk reageren en het lijkt weinig 

waarschijnlijk dat ze de reactietijden in verschillende condities intentioneel sturen (cf. proces 2). Let wel: 

De valentie van de stimuli zelf wordt wel bewust en intentioneel verwerkt (cf. proces 1) want het gaat om 

een R-SRC. 

Een meer gedetailleerde lezing van deze literatuur leert dat er (minstens) 3 mogelijke interpretaties van 

dit effect bestaan. In elk van die interpretaties worden toenaderen en verwijderen anders gedefinieerd: 
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 Specifieke spierbwegingen 

Hypothese: 

Flexoractiviteit = toenaderen, extensoractciviteit = verwijderen. Er is een automatische link tussen 

positieve stimuli en flexor- of buigbewegingen en tussen negatieve stimuli en extensor- of 

strekbewegingen. 

 

 

Evidentie: 

 Chen en Bargh (1999) vonden een SRC effect wanneer toenaderen en verwijderen gedefinieerd 

werden in termen van flexor- en extensoractiviteit. Merk evenwel op dat er een confound bestond 

tussen spierbewegingen en afstandsverandering tussen hendel en persoon. Activiteit van de 

Flexor kwam in deze studie steeds overeen met het verkleinen van de afstand tussen hendel en 

persoon terwijl de activiteit van de Extensor steeds gepaard ging met het vergroten van de afstand 

tussen hendel en persoon. 
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 Rotteveel en Phaf (2004) vonden eveneens een SRC effect wanneer toenaderen en verwijderen 

gedefinieerd werden in termen van flexor en extensor. In hun studie werd de koppeling tussen 

spierbewegingen en afstand echter verbroken. Deelnemers moesten bij de start van elke trial hun 

hand op een toets in het midden van een paal houden (zie slides). Bij het verschijnen van stimuli 

(lachende of kwade gezichten) moesten proefpersonen vanuit die startpositie een knop bovenaan 

de paal of onderaan de paal indrukken afhankelijk van de valentie van de stimuli (i.e., Experiment 

1). In het ene blok moesten ze omhoog duwen bij positieve stimuli en omlaag bij negatieve stimuli. 

In een ander blok moesten ze omlaag duwen bij positieve stimuli en omhoog bij negatieve stimuli. 

De opstelling was zo dat omhoog duwen overeenkwam met een flexor- beweging terwijl omlaag 

duwen overeenkwam met een extensor-beweging. Wanneer toenaderen en verwijderen in 

termen van flexor- en extensorbewegingen gedefinieerd wordt, dan is blok 1 een congruent blok 

en blok 2 een incongruent blok. Ook in dit Experiment werd een R-SRC effect gevonden. 
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 Afstandsverandering 
Hypothese: 

Verkleinen van afstand = toenaderen, vergroten van afstand = verwijderen. Er is een automatische link 

tussen positieve stimuli en het verkleinen van de afstand en negatieve stimuli en het vergroten van de 

afstand. 

Evidentie: 

 Chen en Bargh (1999) vonden een congruentie-effect wanneer toenaderen en verwijderen 

gedefinieerd wordt in termen van het verkleinen en vergroten van de afstand tussen hendel en 

persoon. 

 Lavender en Hommel (2007) vonden een congruentie-effect wanneer toenaderen en verwijderen 

gedefinieerd werden in termen van het verkleinen en vergroten van de afstand tussen een miniatuur 

poppetje en de stimulus op het scherm (zie slides). Dit is ook evidentie tegen de 1e verklaring want 

flexoractiviteit kwam in dit experiment overeen met het vergroten van de afstand tussen hendel en 

stimulus terwijl extensoractiviteit kwam overeen met het verkleinen van de afstand tussen hendel 

en stimulus. Merk op dat de studies van Chen en  Bargh (1999) en Lavender en Hommel (2007) 

verschilden m.b.t. het referentiepunt waarmee afstandsreductie vs. toename gemeten werd (i.e., de 

persoon vs. de stimulus).

 

 De Houwer, Crombez, Baeyens, en Hermans (1998, Experiment 4) vonden een I-SRC effect 

wanneer toenaderen en verwijderen gedefinieerd werden in termen van het verkleinen en 

vergroten van de symbolische afstand tussen persoon en stimulus. In hun studie werd op elke trial 

een positief of negatief adjectief of substantief aangeboden. Deelnemers werden gevraagd om 

een mannetje te laten toenaderen of verwijderen van het woord afhankelijk van de grammaticale 

categorie van de woorden. Proefpersonen in één responsconditie (RC1) moesten toenaderen bij 

adjectieven en verwijderen bij substantieven. Proefpersonen in de andere responsconditie (RC2) 
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moesten verwijderen bij adjectieven en toenaderen bij substantieven. Merk op dat de respons (in 

tegenstelling tot alle voorgaande studies) hier niet afhankelijk was van de valentie van de stimuli. 

Dit is dus een I-SRC taak (zie Les 4). Compatibele trials waren deze waarin proefpersonen moesten 

toenaderen bij positieve stimuli en zich verwijderen van negatieve stimuli. Incompatibele trials 

waren deze waarin proefpersonen zich moesten verwijderen van positieve stimuli en toenaderen 

bij negatieve stimuli. In deze taak is geen verschillende spieractiviteit nodig voor toenaderen of 

verwijderen. Een verschil in specifieke spieractiviteit is dus zeker niet noodzakelijk om een 

compatibiliteitseffect te bekomen. Een verschil in (symbolische) afstand is voldoende. 

 

 Markman and Brendl (2005) vonden ook een compatibiliteitseffect wanneer toenaderen en 

verwijderen gedefinieerd werden in termen van het verkleinen en vergroten van de symbolische 

afstand tussen persoon en stimulus. In dit experiment werden zowel de symbolische afstand 

tussen persoon en stimulus als de specifieke spierbewegingen gemanipuleerd. In elke trial 

verscheen een positieve of negatieve stimulus ofwel voor of achter de naam van de proefpersoon. 

Deelnemers werden gevraagd om met de joystick een beweging te maken afhankelijk van de 

positie van de eigen naam en de positieve/negatieve prikkels. De helft van de deelnemers werd 

gevraagd om een beweging te maken die een positief woord dichter bij de eigen naam zou brengen 

en een negatief woord zou verwijderen van de eigen naam. In de ander helft van de deelnemers 

was dit net omgekeerd. Cruciaal aan het design van Markman en Brendl (2005) was het feit dat 

toenaderen en verwijderen niet samenviel met het stellen van specifieke spierbewegingen 

(extensor vs. flexor). Integendeel, wanneer het woord achter de naam verscheen, dan kwam een 

beweging in de richting van de eigen naam of een beweging weg van de eigen naam steeds 

overeen met het maken van een beweging met de flexor en de extensor, respectievelijk (i.e., dus 

ongeacht de valentie van het woord). Omgekeerd, wanneer het woord voor de naam verscheen, 

dan kwam een beweging in de richting van de eigen naam of een beweging weg van de eigen naam 

steeds overeen met het maken van een beweging met de extensor en de flexor, respectievelijk 

(i.e., dus wederom ongeacht de valentie van het woord).  De onderzoeksresultaten toonden een 
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duidelijk compatibiliteitseffect aan dat onafhankelijk was van de locatie van stimuli. De gevonden 

effecten werden m.a.w. gedomineerd door compatibiliteit op basis van afstandsverandering en 

niet door compatibiliteit op basis van spieractiviteit. 
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 In het approach/avoidance experiment van Krieglmeyer, De Houwer, en Deutsch (2011) 

verscheen tijdens elke trial een positieve of negatieve stimulus in het midden van het scherm in 

combinatie met een rechte weg en een kronkelende weg van het woord naar de rand van het 

scherm. De twee wegen werden 750 ms getoond alvorens er een mannetje in de bovenste of 

onderste weg verscheen. Deelnemers bestuurden het mannetje. Bij de kronkelende weg was de 

onmiddellijke afstandsverandering steeds tegengesteld aan de ultieme afstandsverandering 

(ultiem vergroten ging steeds gepaard met onmiddellijk verkleinen en ultiem verkleinen ging 

steeds gepaard met onmiddellijk vergroten). De positie van het soort weg en de kant   waarlangs 

de kronkelende weg naar de rand van het scherm liep werden gecontrabalanceerd. In het 

compatibele blok moesten deelnemers het mannetje ultiem laten toenaderen bij positieve 

woorden en ultiem verwijderen van negatieve woorden. In het incompatibele blok was de 

omgekeerde S-R mapping van toepassing. Toenaderen/verwijderen werd hier dus gedefinieerd  in 

termen van de ultieme afstandsverandering tussen het mannetje en de stimulus. De  resultaten 

waren duidelijk. Incompatibele S-R combinaties resulteerden in tragere RTs dan compatibele S-R 

mappings. Dit effect was bovendien even groot bij het rechte pad als bij het kronkelende pad. Dit 

resultaat toont duidelijk aan dat onmiddellijke afstandsverandering er niet toe deed. Er waren wel 

beperkingen aan deze bevinding: Als de weg niet duidelijk anticipeerbaar was, werd de 

onmiddellijke afstandsverandering opnieuw belangrijk. 
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1. Evaluatieve responscodering: 

Hypothese: 

Toenaderen = positieve respons, verwijderen = negatieve respons. De automatische link tussen positieve 

stimuli en toenaderen en tussen negatieve stimuli en verwijderen is te wijten aan de overlap in valentie 

van stimuli en responsen. Toenaderen is positief en daarom gaat het sneller bij positieve stimuli. 

Verwijderen is negatief en daarom gaat het sneller bij negatieve stimuli. 

Evidentie: 

 Eder en Rothermund (2008) lieten proefpersonen verschillende responslabels raten. 

Resultaten toonden aan dat toenaderen, omhoog en midden positief waren. Verwijderen en 

omlaag waren duidelijk negatief terwijl links en rechts licht negatief bleken te zijn 
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(waarschijnlijk zorgde de connotatie met politieke partijen voor een grote variabiliteit). De 

vorige bevindingen kunnen dus opnieuw geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld, de labels 

‘toenaderen’, ‘naartoe’, ‘omhoog’ zijn positief terwijl ‘verwijderen’, ‘weg van’ en ‘omlaag’ 

negatief zijn. Eder en Rothermund (2008) gingen na of variaties in de evaluatieve overlap 

tussen de responsen en de stimuli volstaat om approach/avoidance effecten te bekomen door 

de valentie van de responsen te manipuleren. Ook in hun studies werden deelnemers 

gevraagd om met een hendel extensor- en flexorbewegingen te maken afhankelijk van de 

valentie van stimuli die werden aangeboden op een computerscherm. In Experiment 1 waren 

er twee condities. In de ene conditie werd de extensor beweging gelabeld als “weg van 

zichzelf” (= negatief) en de flexor beweging als “naar zichzelf toe” (= positief). In de andere 

conditie werd een beweging van de extensor gelabeld als “omhoog” (= positief) en de 

flexorbeweging als “omlaag” (= negatief). Experiment 2 was quasi identiek aan het eerste 

experiment, met dat verschil dat de labels die werden gebruikt om de bewegingen van flexor 

en extensor te beschrijven anders waren. In de ene conditie werd activiteit van de extensor 

gelabeld als “naar het scherm toe” (= positief) en activiteit van de  flexor als “weg van het 

scherm” (=negatief). In de andere conditie werd activiteit van de extensor wordt gelabeld als 

“omlaag” (= negatief) en activiteit van de flexor als “omhoog” (= positief). De resultaten 

toonden standaard R-SRC effecten aan, ongeacht de specifieke beweging die deelnemers 

dienden uit te voeren als reactie op een positieve of negatieve stimulus. 
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 Krieglmeyer, Deutsch, De Houwer, en De Raedt (2010) merkten evenwel terecht op dat er 

mogelijks een probleem is met de studies van Eder en Rothermund (2008). Misschien spelen 

de labels alleen een belangrijke rol in dit paradigma omdat hendel-responsen eerder ambigu 

zijn (i.e., een hendel naar voor duwen kan, afhankelijk van het referentiepunt, zowel als een 

toenaderingsrespons of als een vermijdingsrespons gezien worden, zie Markman & Brendl,  

2005). De vraag stelt zich dan ook of er misschien evidentie voor de afstandsveranderings- 

hypothese  kan  gevonden  worden  als  er  met  niet-ambigue  responsen  zou  gewerkt  worden 

Daarom voerden zijn een studie uit waarin wederom gebruik werd gemaakt van de manikin taak. 

De valentie van de stimuli was responsrelevant (R-SRC). In het evaluatief compatibele blok 

moesten deelnemers het mannetje omhoog bewegen bij een positieve stimulus en omlaag bij een 

negatieve stimulus. In het evaluatief incompatibele blok was de responsmapping net omgekeerd. 

Daarnaast werd ook gemanipuleerd of de respons die werd uitgevoerd resulteerde in een 

afstandsverkleining of een afstandstoename. Het was m.a.w. mogelijk om de effecten van 

evaluatieve compatibiliteit en afstandscompatibiliteit onafhankelijk van elkaar te bestuderen. De 
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resultaten waren duidelijk. Er werd zowel een evaluatief compatibiliteitseffect gevonden als een 

effect van afstandsreductie. In vervolgstudies (Experiment 2a en 2b) werd bovendien  aangetoond 

dat het evaluatieve compatibiliteitseffect afhankelijk is van het doel om stimuli te evalueren (I-SRC 

vs. R-SRC) terwijl het effect van afstandscompatibiliteit hier niet gevoelig aan bleek te zijn. Het 

evaluatieve compatibiliteitseffect lijkt dus minder automatisch te zijn dan het effect van 

afstandscompatibiliteit (want lijkt gemedieerd te zijn door doelafhankelijke, niet- intentionele 

processen of zelfs intentionele processen). 

 

b) Illustratie 2: 

Hypothesen over de relatie tussen andere appraisalvariabelen en andere actietendensen. Zie onderzoek 

Evelien Bossuyt (in hoofstuk over appraisal): (1) relatie tussen self- vs. circumstances-agency en tendens 

tot herstellen vs. passief blijven en (2) relatie tussen self- vs. other-agency en tendens tot herstellen vs. 

Vechten 
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HOOFDSTUK 3: 
EMOTIECOMPONENTEN EN 

HUN ONDERLINGE 
RELATIES 

1. DE FYSIOLOGISCHE RESPONSEN 

 

A. Het zenuwstelsel en het endocriene systeem 

 

 

Literatuur: 

Kreibig, S. (2010). Autonomic nervous activity in emotion: A review. 

Biological Psychology, 84, 394-421. 
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B. Hoe kunnen fysiologische responsen gemeten worden? 
Activiteit van het centrale zenuwstelsel (CNS) kan geregistreerd worden met behulp van EEG en fMRI (cf. 

Lessen Gilles Pourtois). Om de activiteit van het autonome zenuwstelsel (ANS) in kaart te brengen kan 

een onderzoeker talloze lichamelijke parameters registreren. In haar reviewpaper van 2010 geeft Kreibig 

volgend overzicht (Tabel 3, p. 402). 
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C. Determinanten van fysiologische responsen 

1) Determinanten van het autonome zenuwstelsel (ANS) 

Determinanten van ANS kunnen afgeleid worden uit de functies van ANS. Er zijn 3 functies: 

 Voorbereiding en ondersteuning van emotioneel gedrag. Emotionele actietendensen zijn de 

determinanten van ANS want die zijn gericht op emotioneel gedrag. 

 Voorbereiding en ondersteuning van niet-emotioneel gedrag. Niet-emotionele actietendensen 

zijn de determinanten van ANS want die zijn gericht op niet-emotioneel gedrag. 

 Homeostase: het constant houden van de lichaamstemperatuur, bloedsuikerspiegel, optimale 

bloeddruk, enz. 

Het ANS is dus multi-gedetermineerd, wat belangrijke implicaties heeft voor het gebruik van ANS 

variabelen om andere componenten van emoties te meten zoals emotionele actietendensen. Toch 

werden er talloze pogingen ondernomen om specifieke ANS patronen te identificeren die uniek zouden 

zijn voor specifieke emoties. In een indrukwekkend overzicht van deze studies komt Kreibig (2010) tot de 

conclusie dat er wel degelijk specifieke ANS patronen kunnen geïdentificeerd worden, op voorwaarde 

tenminste dat men voldoende onderscheid maakt tussen verschillende subtypes van emoties. Zo maakt 

ze bijvoorbeeld het onderscheid tussen “crying sadness” en “non-crying sadness”. Een grondige inspectie 

van de overzichtstabel waarin ze de onderzoeksresultaten van haar meta-analyse samenvat schetst 

evenwel een veel minder duidelijk beeld (zie Tabel 2, overgenomen uit Kreibig, 2010). Zo bestaat er 

nauwelijks verschil tussen het ANS patroon voor angst en het ANS patroon voor woede. Bovendien zijn  

er heel wat ANS parameters waarvoor de resultaten onduidelijk zijn: soms suggereren dat data dat ze 

toenemen wanneer een bepaalde emotie aanwezig is terwijl andere studies net het omgekeerde laten 

zien (aangegeven in de tabel met het symptoom ). 
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Het laatste woord is hierover dus zeker nog niet gezegd. Een erg complicerende factor hierbij is dat de 

methoden die worden gebruikt om emoties te induceren in het lab zeer divers kunnen zijn. Westermann, 

spies, Stahl en Hesse (1996*) onderscheiden bijvoorbeeld de volgende emotie-inductie procedures: 

 deelnemers vragen om zich op een levendige manier een situatie voor te stellen die in 

het verleden een bepaalde emotie ontlokte 

 deelnemers een reeks zelf-beschrijvende statements geven (e.g., ‘Ik heb me afgevraagd 

of ik wel een waardevol persoon ben’) en hen vragen om de stemming te ervaren die bij 

deze statements past (i.e., de zgn. mood inductie procedure van Velten, 1968) 

 deelnemers vragen om een filmfragment te bekijken of een verhaal te lezen 

 deelnemers vragen om een muziekfragment te beluisteren 

 deelnemers gemanipuleerde feedback geven over hun prestatie in een bepaalde taak, 

bijv. een fake intelligentie test 

 deelnemers blootstellen aan een pseudoproefpersonen die een intense emotie vertoont 

 deelnemers een cadeautje geven 

 gelaatsspieren van deelnemers manipuleren (direct of indirect, zie infra) in de hoop dat 

dit resulteert in een verandering van de ervaren emotie (cf. infra en supra) 

 een combinatie van 2 of meer procedures. 

Het lijkt a priori onwaarschijnlijk dat deze verschillende emotie-inductie procedures, als ze al effectief 

zijn, identieke emoties zouden kunnen genereren. Het valt dan ook niet te verwachten dat er grote ANS 

correspondentie zal bestaan tussen, bijvoorbeeld, angst die wordt ontlokt door deelnemers naar een  

film te laten kijken en angst die ontstaat doordat deelnemers gevraagd worden om zich een 

beangstigende situatie uit het verleden levendig voor te stellen. 
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In afwachting van een definitief empirisch antwoord op de vraag of er zoiets bestaat als emotie- 

specifieke ANS activiteit blijft het belangrijk om de verschillende theoretische posities over deze kwestie 

goed voor ogen te houden. Het spreekt voor zicht dat het bestaan van emotie-specifieke variaties in ANS 

cruciaal is voor een basisemotievisie. Meestal gaat men er daarbij van uit dat (a) bij elke basisemotie een 

specifieke actietendens of gedrag hoort en (b) dat elke actietendens of elk gedrag hand in hand gaat met 

een specifiek ANS patroon. Bijvoorbeeld, bij angst hoort de tendens tot vluchten en vluchten wordt 

gekenmerkt door een specifiek patroon van ANS. Merk hierbij op (cf. supra) dat onderzoek naar de 

relatie tussen basisemoties en specifieke waarden voor componenten (cf. dus ook fysiologische 

responsen) per definitie onderhevig is aan de volgende kritiek. Als je wilt aantonen dat een bepaalde 

basisemotie (e.g., angst) een specifieke waarde (of patroon van waarden) heeft voor een component 

(e.g., een specifiek ANS patroon), dan moet je niet alleen die component meten maar ook de emotie.  

Een emotie kan echter alleen gemeten worden via één van de andere componenten (e.g., 
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actietendensen). Je kunt daarom nagaan of een bepaalde basisemotie (e.g., angst) is opgetreden door 

een actietendens te meten (e.g., de tendens tot vluchten) waarvan je veronderstelt dat die specifiek is 

voor die emotie. Om te verifiëren of de tendens tot vluchten inderdaad specifiek is voor angst, moet je 

echter opnieuw de component meten en de emotie en dat laatste moet je opnieuw doen via een andere 

component waarvan je veronderstelt dat die specifiek is voor de emotie. Zo kan je eindeloos doorgaan. 

Voorstanders van een subemotionele-delen-visie zijn het eens met (b) maar niet met (a). Ze verwerpen 

dus de assumptie dat er bij elke basisemotie een specifieke actietendens of gedrag hoort. Psychologisch- 

constructivisten zullen weliswaar erkennen dat activiteit van het ANS kan variëren als functie van 

actietendensen, maar het specifieke gedrag dat gesteld wordt is afhankelijk van de specifieke situatie. Er 

zijn verschillende situaties die geklasseerd worden onder de noemer angst, en elk van die situaties vraagt 

een ander gedrag. Bijvoorbeeld, als je bang bent voor een beer ga je weglopen terwijl de angst om je 

trein te missen er net voor zorgt dat je sneller zal toenaderen. Angst om niet te slagen voor het examen 

Cognitie en Emotie zorgt er dan weer voor dat je harder gaat studeren, etc. Hetzelfde geldt voor andere 

emoties. Bijvoorbeeld, als je boos bent ga je in sommige situaties vechten terwijl je in andere situaties 

misschien zal roepen en in nog andere situaties misschien zal pruilen. Met andere woorden, het 

specifieke gedrag dat gesteld wordt, de bijbehorende actietendensen en dus ook ANS activiteit worden 

niet bepaald door de emotie maar door de specifieke kenmerken van de situatie. Het enige wat de angst- 

episodes gemeen hebben is dat mensen ze categoriseren als angst en het enige dat de woede-episodes 

gemeen hebben is dat mensen ze categoriseren als woede. Verder zijn de verschillen qua 

actietendensen, ANS en gedrag binnen deze subsets even groot als de verschillen tussen de subsets. De 

episodes binnen 1 subset hebben niets anders gemeenschappelijk dan hun label. Anderzijds 

veronderstellen deze psychologisch-constructivistische theorieën dat er specificiteit is in termen van 

valentie en arousal. Er zijn dus wel specifieke hersencentra’s die instaan voor positieve en negatieve 

valentie en voor arousal. 

Voorstanders van een basisemotievisie erkennen dat er verschillen zijn in het feitelijk gedrag tussen de 

exemplaren binnen 1 subset van emoties, maar ze stellen dat de initiële actietendens toch gelijk is bij al 

die exemplaren. Specifieke situaties vragen om regulatie en verhinderen dat de initiële actietendens (die 

voortkomt uit het affectprogramma) tot uiting komt. Bijvoorbeeld, angst om niet te slagen voor een 

examen kan initieel de tendens tot vluchten activeren maar emotieregulatie kan dit verhinderen. 

Bovendien zijn niet alle episodes die wij angst noemen ook echte (basis)emoties. Er moet een 

affectprogramma geactiveerd zijn. Bijvoorbeeld, de angst die we zouden ervaren bij het uitbreken van 

een nieuwe wereldoorlog kan puur cognitief zijn, zonder dat er een affectprogramma geactiveerd is dus. 
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Aanhangers van appraisaltheorieën met een subemotionele-delen-visie gaan er eveneens van uit dat 

actietendensen door een specifieke situatie worden uitgelokt, maar volgens hen moeten die specifieke 

kenmerken ook op één of andere manier verwerkt worden voor ze de actietendensen bepalen. Appraisal 

is het proces dat instaat voor die verwerking. 
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2) Determinanten van het centrale zenuwstelsel (CNS) 
 

CNS activiteit heeft ontelbare emotionele en niet-emotionele oorzaken. CNS heeft ook ontelbare 

functies. Je kunt de hersenen natuurlijk wel gaan opsplitsen in verschillende delen of  verschillende 

routes proberen te detecteren (cf. lessen van Gilles Pourtois, maar ook die zijn meestal betrokken bij 

allerlei functies. Herinner u dat affectprogrammatheorieën wel stellen dat er specifieke hersencircuits 

zijn voor elke basisemotie. Volgens aanhangers van deze benadering zijn die circuits dus niet multi- 

gedetermineerd. 

 

2. EXPRESSIEF GEDRAG: GELAATSEXPRESSIES 

 

A. Wat? 
Gelaatsexpressies bestaan uit contracties van gelaatsspieren die geactiveerd worden door 

motorzenuwen vanuit het centrale zenuwstelsel. Twee motorsystemen spelen hierbij een rol: Het 

subcorticale motorsysteem (dat instaat voor spontane gelaatsexpressies) en het corticale 

motorsysteem (dat instaat voor bewuste, intentionele gelaatsexpressies). Beide systemen kunnen 

onafhankelijk van elkaar opereren, maar meestal opereren ze samen en dragen ze elk bij aan de 

uiteindelijke gelaatsexpressie. Vandaar dat gelaatsexpressies tot op zekere hoogte onder de bewuste 

controle vallen maar nooit helemaal. 

 

Literatuur: 

Niedenthal, P. M., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2006). Psychology of emotion: Interpersonal, experiential, 
and cognitive approaches. NY: Psychology Press. (beperkt tot hoofdstuk 4, 115-153) 
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B. Meten van gelaatsexpressies 
Er zijn twee grote categorieën van methoden om gelaatsexpressies te meten: de deeltjesbenadering 

en de beoordelingsbenadering. Bij de deeltjesbenadering wordt het gelaat opgesplitst in verschillende 

delen en per deel wordt de spieractiviteit (i) gemeten of (ii) beschreven. 

i) Electromyografie (EMG): Elektroden worden op verschillende delen van het 

gezicht geplaatst en de spieractiviteit wordt gemeten in elk deel. Deze methode 

laat toe om zowel de zichtbare als de niet zichtbare spieractiviteit te meten. Deze 

methode laat toe een om onderscheid te maken tussen de echte lach van 

blijdschap (ook wel Duchenne smile genoemd) en de intentionele lach (ook wel 

sociale lach genoemd). Bij de echte lach bewegen de zygomaticus major én de 

orbicularis oculi. Bij de intentionele lach beweegt enkel de zygomaticus major. 

 

ii) Codeersysteem: Observatoren beschrijven de bewegingen van delen van het  

gezicht, zonder deze te interpreteren in termen van emoties. Deze methode laat 

(per definitie) alleen toe de zichtbare spieractiviteit te meten. De meest gebruikte 

codeermethode is de FACS (Facial Action Coding System; Ekman & Friesen, 1978): 

Het gezicht wordt opgesplitst in 46 deeltjes of units, action units (AU) genoemd. 

Action units komen min of meer overeen met bepaalde spieren. Bijvoorbeeld, AU 

6 komt overeen met de orbicularis oculi en AU 12 komt overeen met de 

zygomaticus major. Er is evenwel geen punt-tot-punt relatie tussen spieren en 

action units. Bijvoorbeeld, AU 4 omvat 3 verschillende spiergroepen terwijl de de 

orbis frontalis zowel is opgenomen in AU 1 en AU 2. 
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Bij de beoordelingsbenadering staat niet de spieractiviteit in specifieke delen van het gelaat centraal, 

wel de informatie die een observeerder afleidt uit een gelaatsexpressie over de emotie van de zender 

(Darwin, 1872/1965). Met deze methode is het ten eerste mogelijk om te meten welke emotie een 

persoon heeft (= methode om de productie van gelaatsexpressies te meten), op voorwaarde uiteraard 

dat kan hard gemaakt worden dat observators in staat zijn om emoties accuraat af te van geïsoleerde 

gezichten (i.e., in afwezigheid van informatie over de emotie-uitlokkende stimulus). Ten tweede kan   

deze methode ook gebruikt worden om na te gaan hoe accuraat observatoren de emoties van anderen 

kunnen herkennen (= methode om de herkenning van gelaatsexpressies te meten). Hiervoor gebruikt 

men vaak de standaardbeoordelingstaak. 

In deze taak moeten foto’s van geposeerde gelaatsexpressies beoordeeld worden door  één 

emotiewoord te kiezen uit een korte lijst van emotiewoorden (i.e., forced choice responsformaat). 

Vervolgens wordt de mate van overeenkomst tussen verschillende beoordelaars berekend. Als de 

overeenkomst significant hoger is dan op basis van toeval kan verwacht worden kan worden besloten  

dat de emotie accuraat herkend kan worden door de leden van een bepaalde proefgroep. Het oordeel 

van een individuele proefpersoon wordt daarbij als accuraat beschouwd wanneer het overeenkomt met 

het oordeel van de meeste proefpersonen in de ondervraagde proefgroep, met het oordeel van de 

onderzoekers of met het oordeel van de beoordelaars in een pilootstudie. Merk hierbij op dat er geen 

objectief criterium om expressies te linken aan emoties. Welke expressie gerelateerd is aan  welke 

emotie wordt is louter bepaald op basis van overeenkomst tussen beoordelaars. Het is dus mogelijk dat 

het oordeel van een proefpersoon niet gebaseerd is op de eigenlijke herkenning van een emotie maar 

wel over wat hij/zij denkt dat de meesten antwoorden. We kunnen het ook met zijn allen mis hebben. 

 



13 
 

 

 

C. Wat zijn de determinanten van de productie van 
gelaatsexpressies? 

Gelaatsexpressies zijn multi-gedetermineerd. Ze worden bepaald door emoties of de componenten 

ervan, door communicatie, door emotieregulatie, en door een aantal andere factoren. In wat volgt 

worden deze determinanten een voor een besproken. 
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1) Emoties of componenten: 
Volgens een niet-componentiële visie op emoties bestaat er eerst de emotie en daarna volgt er (al dan 

niet) een expressie van die emotie. Gelaatsexpressies ‘verraden’ welke emotie iemand heeft (e.g., 

verdriet, woede, blijdschap). Vaak wordt ‘emotie’ hierbij gelijkgesteld met ‘emotionele beleving’. Er 

wordt dus vanuit gegaan dat de emotionele beleving voorafgaat aan de expressie. Volgens een 

componentiële visie op emoties (de visie die in deze cursus wordt gehanteerd) is de faciale expressie zelf 

een component van een emotie. Binnen deze categorie van theorieën worden soms specifieke 

voorspellingen gemaakt over de specifieke volgorde waarin verschillende componenten elkaar kunnen 

beïnvloeden (e.g., appraisaltheorieën, maar ook hier recurrentie), in andere niet (e.g., 

netwerktheorieën). Binnen de componentiële visie kunnen gelaatsexpressies verraden welke andere 

componenten iemand heeft: appraisals (e.g., doelincongruentie, coping potentieel), actietendensen  

(e.g., dat je wil aanvallen of je wil afsluiten), en gevoelens (e.g., dat je je verdrietig of boos voelt). Hoewel 

de meeste emotietheorieën een componentiële visie hanteren (b)lijken ze toch gemakkelijk te hervallen 

in een niet-componentiële visie. Dit is opvallend in het onderzoek naar gelaatsexpressies (cf. infra). 

 

2) Communicatie 
Communicatie kan zowel emotionele inhoud als niet-emotionele inhoud bevatten. Wanneer de 

communicatie een emotionele inhoud heeft (emoties of componenten) dan kan dit al dan niet een 

reflectie zijn van feitelijke variaties in emotie of de componenten ervan. Het cruciale verschil tussen een 

component en de communicatie van een component is dat communicatie een intentie (bewust of 

onbewust) tot communicatie inhoudt. Anders vervalt het onderscheid. Bijvoorbeeld, als je een appraisal 

hebt van gevaar kan dit af te lezen zijn op je gezicht, maar je kan het ook intentioneel willen overbrengen 

zelfs zonder dat je echt de appraisal maakte. Je kan dus doen alsof. Daarnaast bevat communicatie 

uiteraard ook heel wat niet-emotionele inhouden: gedachten (e.g., dat je niet akkoord bent), niet- 

emotionele gevoelens of sensaties (e.g., puffen als te warm, rillen als te koud) en niet-emotionele 
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actietendensen (wat de zender wil doen, e.g., iets grijpen) of doelen (wat de zender wil bereiken, e.g., 

aandacht krijgen, getroost worden) 

Opmerking: Voor sociaal constructivistische theorieën is er geen verschil tussen emoties en de 

communicatie van emoties, want emoties zijn volgens deze theorieën niets anders dan interacties 

bestaande uit communicatief gedrag. In het geval van gesimuleerde emotie (i.e., doen alsof) zouden er 2 

soorten communicatie zijn: 1 intern gesimuleerde communicatie gericht naar een ingebeeld publiek en 1 

externe communicatie gericht naar een echt publiek. 

 

Empirische steun voor de rol van communicatie komt van de bevinding dat gelaatsexpressies vooral 

voorkomen in sociale situaties (= situaties waarin anderen fysiek of in de verbeelding aanwezig zijn), of 

algemener, dat de intensiteit van gelaatsexpressies varieert met de mate waarin de situatie sociaal is 

(situaties kun je niet indelen als sociaal of niet sociaal, het is een kwestie van gradatie). Bijvoorbeeld, 

voetbalfans lachen meer in gezelschap dan wanneer ze alleen voor de televisie zitten, ook al rapporteren 

ze een even sterke emotionele beleving. Op een gelijkaardige manier lachen sporters die een gouden 

medaille winnen ook meer op het podium dan wanneer ze achter het podium wachten (en er dus van uit 

gegaan kan worden dat ze even blij zijn met hun overwinning op als op het podium). 

 

Vanuit een niet-componentiële visie kan deze observatie geïnterpreteerd worden als evidentie voor de 

hypothese dat niet alleen de emotie maar ook communicatie de expressie bepaalt. Op basis van een 

componentiële visie zou de voorspelling kunnen gemaakt worden dat verschillen in de expressie van een 

emotie over verschillende contexten hand in hand gaan met verschillen in emotionele beleving (want de 

expressie bepaalt mee de emotionele beleving). Dat sluit uiteraard niet uit dat de (gerapporteerde) 

emotionele beleving misschien vooral door appraisals bepaald wordt. Vanuit sociaal-constructivistisch 

perspectief kun je deze data zien als bewijs dat emoties inherent sociaal zijn. Als er geen publiek is, is erg 

geen reden om te communiceren en dus geen emotie. 

 

3) Emotieregulatie 
Binnen een componentiële visie is emotieregulatie de regulatie van 1 of meer componenten van 

emoties: regulatie van beleving (e.g., beleving onderdrukken omdat ze te overweldigend is), regulatie  

van actietendensen (e.g., tendens om te vernietigen onderdrukken voor ze tot uiting komt), regulatie van 

expressie (e.g., expressie controleren o.w.v. communicatie → hier overlapt regulatie met communicatie). 

Elke van deze vormen van regulatie kan tot uiting komen in gelaatsexpressies. Het reguleren van de 

emotionele expressie gebeurt volgens “display rules”, i.e., sociaal-culturele normen die bepalen welke 

emoties onder welke omstandigheden getoond mogen worden. De invloed van display rules kan zich op 

verschillende manieren uiten: 
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 gelaatsexpressie aannemen zonder emotie 

 gelaatsexpressie van één emotie aannemen om een andere emotie te maskeren 

 gelaatsexpressie aannemen om een emotie sterker of zwakker te doen uitschijnen 

 geen gelaatsexpressie aannemen om te verbergen dat er een emotie is 

 

4) Factoren die niet vallen onder “1”, “2” en “3” 
Gelaatsexpressies worden voortdurend beïnvloed met factoren die niets te maken hebben met emoties 

of de communicatie en regulering ervan. Bijvoorbeeld, mensen fronsen soms de wenkbrauwen tijdens 

een fysieke inspanning, het gelaat beweegt tijdens het spreken, etc. 

De determinanten 2 tot 4 verhinderen dat er in het dagelijks leven een sterke correlatie bestaat tussen 

determinant 1 (i.e., emoties of componenten) en expressies. Dit heeft belangrijke implicaties voor het 

gebruik van metingen van gelaatsexpressies als indirecte, objectieve maten van emoties of 

emotiecomponenten (zoals appraisals of actietendensen). De impact van de  verschillende 

determinanten op de gelaatsexpressie wordt gemoduleerd door een aantal factoren: 

 Familiariteit tussen zender en ontvanger: Aanwezigheid van vrienden faciliteert expressie van 

emoties, aanwezigheid van vreemden inhibeert expressie van emoties. 

 Valentie van de emotie-uitlokkende stimulus: Aanwezigheid van anderen faciliteert expressie  
van positieve emoties en inhibeert expressie van negatieve emoties. 

 Intensiteit van de emotie-uitlokkende stimulus: Hoe groter de intensiteit van een stimulus, des  

te sterker de expressie en des te kleiner de impact van de sociale context kleiner. 

 

Deze kennis impliceert dat het mogelijk is om de gevaren die eigen zijn aan het meten van emoties via 

gelaatsexpressies te controleren. Aangezien gelaatsexpressies onderdrukt kunnen worden in  

aanwezigheid van vreemden kan je er als proefleider bijvoorbeeld voor zorgen dat je zelf niet in de buurt 

bent tijdens het eigenlijke experiment. Merk evenwel op dat deze manier van werken minder zinvol is 

binnen een sociaal-constructivistisch perspectief aangezien je emoties volgens deze benadering juist 

dient te bestuderen in een sociale context. Anders beroof je de situatie van zijn emotionele kracht. (Er is 

natuurlijk nog wel interne simulatie mogelijk). 

 

D. Determinanten van de herkenning van gelaatsexpressies 
Hier gaat het over de herkenning of de perceptie van expressie en niet over de productie van expressie. 

Toch is dit onrechtstreeks belangrijk voor de productie aangezien een aantal methoden voor het meten 

van de productie van expressies gebaseerd is op de perceptie van expressies door observatoren (zowel in 

codeersystemen als in de beoordelingsmethode). Merk op dat deze manier van werken alleen zinvol is 

wanneer een gelaatsexpressie kan beschouwd worden een “honest and altruisitic broadcasting” van een 

emotie is (maar cf. supra). De zender zou de emotie dus waarheidsgetrouw uitdrukken, zonder enig 
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sociaal motief. Deze boodschap kan vervolgens (toevallig) opgevangen worden door een ontvanger (de 

persoon waarmee men interageert) die de expressie dan correct decodeert. Volgens deze visie zijn zowel 

de encodering (door de zender) als de decodering (door de ontvanger) waarheidsgetrouw. Een dergelijke 

visie impliceert dus dat men emoties evengoed kan bestuderen door de productie of de perceptie van 

expressie te onderzoeken. De studie van één van de twee zou voldoende zijn. Ze zouden hetzelfde 

resultaat moeten opleveren want er zou een één-tot-één-verhouding moeten zijn tussen encoderen en 

decoderen. 

 

Ontvangers gebruiken informatie van de expressie én van de uitlokkende stimulus om de emotionele 

beleving af te leiden. Initiële studies toonden daarbij aan dat de expressie zelf het meeste gewicht heeft. 

Bijvoorbeeld, wanneer een kind een expressie van walging vertoont bij het krijgen van een snoepje zal 

een observator geneigd zijn om te denken dat de emotie overeenkomt met de expressie. Andere studies 

tonen dan weer de stimulus soms het meeste gewicht krijgt. Bijvoorbeeld, als een kind slechte punten 

krijgt op een toets zal men toch geneigd zijn om te denken dat de emotie overeenkomt met de stimulus. 

Er zijn 2 groepen factoren (modulatoren) die bepalen welk van beide bronnen (expressie vs. stimulus)  

het meest gewicht krijgt: 

 

1) Factoren gerelateerd aan de zender: 
 Weerstandigheid aan herinterpretatie: In het geval van een discrepantie tussen stimulus en 

expressie (e.g., man staat voor een vlammenzee en lacht), zal de bron (stimulus of expressie) 

die het minst weerstandig is aan herinterpretatie geherinterpreteerd worden en krijgt de 

andere bron dus het meest gewicht. Herinterpretatie van de stimulus gebeurt meestal door 

extra informatie toe te voegen (e.g., de persoon heeft de brand zelf aangestoken om het 

geld van de verzekering te kunnen opstrijken of de persoon ziet net dat er een 

brandweerman te hulp komt) of door het inroepen van display rules (e.g., persoon wil niet 

laten zien dat hij bang is). 

 Helderheid van de bron: De helderste bron heeft het meeste gewicht. De helderheid van een 

bron wordt bepaald door de ambiguïteit, de complexiteit, en de intensiteit ervan (zie 

Niedenthal et al., 2006, p. 139). 
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 Toegankelijkheid/beschikbaarheid van emotiecategorieën: Gelaatsexpressies zouden 

gemakkelijker te categoriseren zijn in termen van specifieke emoties dan uitlokkende stimuli 

omdat mensen nu eenmaal zeer veel ervaring hebben met het classificeren van 

gelaatsexpressies in termen van discrete emoties. 

 

2) Factoren gerelateerd aan de ontvanger: 
 Procedure van stimuluspresentatie: Contrasteffecten mogelijk qua intensiteit en qua 

kwaliteit. Bijvoorbeeld, een expressie wordt gezien als meer intens wanneer die wordt 

voorafgegaan door expressies die er sterk van verschillen dan wanneer die wordt 

voorafgegaan door erg gelijkaardige expressies. 

 Stemming van de ontvanger: Ontvangers interpreteren de gelaatsexpressie van de zender 

congruent met hun eigen stemming. 

 

E. Over de oorsprong van gelaatsexpressies: Nature vs. nurture 

1) Natuur: 

 

Volgens deze visie zouden gelaatsexpressies hardwired (biologisch verankerd) en aangeboren zijn. Deze 

visie werd reeds door Darwin naar voren geschoven (1872/1965). Volgens hem bestaan er 3 soorten van 

gelaatsexpressies (die allemaal hardwired zijn): 

 Sommige gelaatsexpressies zijn “serviceable associated habits”. Het zijn overblijfsels van vroeger 

adaptief gedrag. Bijvoorbeeld, het ontbloten van de tanden bij woede komt van het bijten bij het 

aanvallen van een vijand en is behouden als signaal dat men klaar is om aan te vallen. 

 Sommige gelaatsexpressies zijn antithetisch: Ze hebben een opvallende (tegendraadse) 

morfologie omdat ze vooral dienen om te communiceren. 

 Sommige fenomenen worden rechtstreeks veroorzaakt door activatie van een bepaald 

zenuwsysteem. Voorbeelden zijn beven, transpireren, blozen, bleek worden. Deze fenomenen 
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vallen wel eerder onder de noemer van (zichtbare) fysiologische responsen dan van 

gelaatsexpressies. 

Als gelaatsexpressies hardwired zijn, dan moeten ze universeel zijn, d.w.z., gelijk in alle mensen 

onafhankelijk van leeftijd, geslacht, ras, en cultuur. Bijgevolg zijn voorstanders van deze visie op zoek 

gegaan naar evidentie voor universaliteit. Wanneer ze die evidentie dan ook effectief vinden (of denken 

gevonden te hebben) besluiten ze dat gelaatsexpressies hardwired zijn. 

In sommige studies werd evidentie gevonden die in overeenstemming is met de universaliteithypothese: 

 De gelaatsexpressies van blindgeboren kinderen in typische emotie-uitlokkende situaties gelijken 

erg op die van ziende kinderen. Voorbeelden zijn lachen bij sociaal spel, pruilen bij straf, huilen in 

niet-vertrouwde omgeving. Matsumoto en Willingham (2009) vergeleken 4000 foto’s van blinde 

atleten (zowel aangeboden blindheid als niet aangeboren blindheid) en ziende atleten wanneer 

ze een competitie gewonnen of verloren hadden. Ze vonden een sterke gelijkenis tussen de 

gelaatsexpressies van de drie groepen, en dit bovendien ongeacht de etnische achtergrond van 

de atleten. Ze besluiten hieruit dat een aantal gelaatsexpressies niet aangeleerd maar 

aangeboren is. 

 In cross-culturele beoordelingsstudies werden deelnemers uit westerse (Europa, Noord- en 

Zuidamerika) en niet-westerse culturen (Azië en Afrika) gevraagd om foto’s van geposeerde 

gelaatsexpressies van 6 emoties (i.e., blijdschap, woede, angst, verdriet, walging, en verrassing) 

te beoordeelden door één emotiewoord te kiezen uit een lijst van 6 mogelijke emotiewoorden 

(i.e., forced choice responsformaat). In alle culturen was de overeenkomst duidelijk boven 

toevalniveau. In erg geïsoleerde en ongeletterde, niet-westerse culturen werd soms gebruikt 

gemaakt van een aangepaste beoordelingstaak. Auditief aangeboden scenario’s van emotie- 

uitlokkende gebeurtenissen moesten beoordeeld worden door uit een reeks van drie foto’s van 

geposeerde gelaatsexpressies die foto te kiezen die het best bij het scenario paste. Ook hier was 

de overeenkomst boven toevalniveau. 

 

Deze cross-culturele beoordelingsstudies zijn evenwel niet vrij van kritiek (Russell, 1994): 

a) Kritiek 1: Methodologische artefacts 

 Geposeerde gelaatsexpressies leiden tot een hogere overeenkomst dan spontane 
gelaatsexpressies (in dagelijks leven). 

 Procedure van stimuluspresentatie: De volledige set van stimuli werd telkens getoond (één 

per één, maar telkens allemaal). Dit kan ertoe leiden dat proefpersonen een aantal 

opvallende foto’s eerst beoordeelden en de overige foto’s door uitsluiting. 

 Forced choice responsformaat: Slechts 1 alternatief wordt gezien als correct en de 

alternatieven worden gezien als mutueel exclusief. Er was ook geen optie “niet aanwezig” 

(geen van de andere opties is correct). Dit draagt ook bij tot beoordeling door uitsluiting. 
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 Het toevalniveau was 16,67 % want er was een set van 6 emoties. Russell stelt voor om het 

toevalniveau voor blijdschap op te trekken naar 50% (omdat er maar 1 positieve emotie is in 

de hele set), tot 25% voor de negatieve emoties (1 op 4), en tot 33% voor verrassing (1 op 3 

omdat die verwantschap heeft met slechts 2 andere emoties, angst en blijdschap). 

 

Merk echter op dat er nog steeds evidentie werd gevonden voor universaliteit in het herkennen 

van gelaatsexpressies wanneer werd rekening gehouden met de kritieken van Russell bij de 

implementatie van nieuwe studies. Bijvoorbeeld, Frank en Stennet (2001) gebruikten een 

aangepast forced choice responsformaat. In hun eerste studie voegden ze de responsoptie “niet 

aanwezig” toe. In hun tweede lieten ze bovendien de juiste foto weg. Ze werkten wel nog met 

geposeerde gelaatsexpressies. In de eerste studie kozen de meeste proefpersonen nog steeds de 

juiste optie. Bovendien kozen de meeste proefpersonen in de tweede studie wel degelijk de 

responsoptie “niet aanwezig”. 

b) Kritiek 2: Bevestigen van de consequens 

Zoals reeds eerder werd aangegeven is het logisch fout om op basis van evidentie voor de 

universaliteit van gelaatsexpressies te besluiten dat deze hardwired zijn (cf. supra). 

 

Premissen: Als expressies hardwired zijn dan is er universaliteit 

Er is universaliteit (zo wijzen de studies uit) 

Conclusie: Expressies zijn hardwired 

 

De premissen zijn waar maar de conclusie is niet waar. Universaliteit kan ook veroorzaakt 

worden door iets anders, e.g., species- of culture-constant learning (mensen in verschillende 

culturen kunnen dezelfde gelaatsexpressies aangeleerd hebben omdat ze wereldwijd met 

dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd). 

 

Kritiek 3: In de meeste cross-culturele evidentie is evidentie voor universaliteit in de herkenning 

of perceptie van expressies en niet voor universaliteit in de productie van expressies (Russell, 

Bachorowski, & Fernandez-Dols, 2003). Deze methode van werken is gebaseerd op de 

traditionele visie dat een gelaatsexpressie steeds een “honest and altruisitic broadcasting” van 

een emotie is (cf. supra). Er is ook evidentie die pleit voor universele productie van emoties, al is 

dit soort onderzoek duidelijk minder frequent uitgevoerd. Ekman vroeg bijvoorbeeld niet alleen 

om expressies te labelen maar ook om op basis van scenario’s de gepaste expressie te 

produceren, zowel bij westerse als niet-westerse en geïsoleerde culturen (cf. supra). 
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2) Nurture: 

 

In welke mate zijn gelaatsexpressies aangeleerd? In de hoger beschreven beoordelingsstudies werd er 

een relatief grote overeenkomst tussen beoordelaars gevonden. Deze bevinding neemt echter niet weg 

dat er ook culturele variaties bestaan in de keuze van de emotie en in de graad van overeenkomst. Er kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen drie bronnen van culturele variatie: 

 Culturele verschillen in emoties (Mead, 1975): Niet alle emoties bestaan in alle culturen. Het 

gevoel op een aangename manier afhankelijk te zijn van een andere persoon (‘amae’) is 

bijvoorbeeld typisch Japans. 

 Culturele verschillen in expressies van emoties. De relaties tussen subsets van emoties en 

expressies kunnen verschillen. Bijvoorbeeld, in India wordt minachting anders uitgedrukt dan in 

Amerika (in beide culturen bestaat de emotie “minachting”). 

 Culturele verschillen in display rules: Dit zijn aangeleerde normen over welke emoties uitgedrukt 

of getoond mogen worden in welke omstandigheden. Bijvoorbeeld, in Azië is het wenselijk om 

schaamte en schuldgevoelens te tonen. In Amerika is het toegelaten om trots te tonen. In beide 

culturen bestaat de emotie trots en dit wordt ook op een zelfde manier uitgedrukt, maar niet 

onder dezelfde omstandigheden. 

 

Affectprogrammatheorieën accepteren alleen de 3e bron van culturele variatie. Alle culturen hebben 

dezelfde emoties (of tenminste dezelfde basisemoties) en dezelfde gelaatsexpressies, maar de display- 

rules kunnen wel verschillen. Deze visie wordt ook wel het avocadomodel genoemd: er is een harde 

binnenkant die aangeboren is en onveranderbaar en een zachte buitenkant die veranderbaar door de 

cultuur. Psychologisch-constructivistische theorieën daarentegen accepteren ook de 2 andere bronnen 

van culturele variatie. Zij verklaren het ontstaan van specifieke emoties (of juister, emotionele 

belevingen) door categorisatie op basis van aangeleerde scripts. In verschillende culturen kunnen er 

verschillende scripts bestaan, en daardoor dus verschillende emoties. Appraisaltheorieën verklaren het 

ontstaan van specifieke emoties op basis van specifieke appraisals. Binnen deze theorieën is culturele 

variabiliteit erg plausibel. Leden van verschillende culturen beschikken naar alle waarschijnlijkheid over 

andere doelen en waarden en zullen dezelfde situaties dus ook anders inschatten (i.e. appraisal). Het is 
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bovendien ook niet ondenkbaar dat er in verschillende culturen verschillende appraisalvariabelen 

bestaan. 

 

De culturele gelijkenissen (want die zijn er ook) worden door de verschillende theorieën eveneens aan 

verschillende bronnen toegeschreven. Psychologisch-constructivistische theorieën zullen benadrukken 

dat verschillende culturen gelijkaardige scripts ontwikkeld kunnen hebben (omdat mensen wereldwijd 

met dezelfde basisbehoeften worden geconfronteerd). Volgens appraisaltheorieën zijn culturele 

gelijkenissen het gevolg van het feit dat leden van verschillende culturen soms gelijkaardige appraisals 

maken (aangeboren of aangeleerd). Aanhangers van de affectprogrammatheorieën gaan ervan uit dat 

gelijkenissen tussen verschillende culturen het gevolg zijn van aangeboren affectprogramma’s. 

a) Interactie 
 

De meeste hedendaagse onderzoekers gaan ervan uit dat gelaatsexpressies voor een deel hardwired en 

voor een deel aangeleerd zijn. Het is dus interessanter om na te gaan welke aspecten of componenten 

aangeboren zijn en welke aangeleerd. 

 

F. Onderzoek naar de relatie tussen de componenten 
van gelaatsexpressies en emotionele beleving. 

 

Illustratie: Volgens de faciale feedbackhypothese (cf. supra) beïnvloeden gelaatsexpressies emoties (of 

componenten van emoties). Er zijn 2 versies van de faciale feedbackhypothese: modulatieversie (zwakke 

versie) vs. initiatieversie (sterke versie). 
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1) De modulatiehypothese 
Volgens deze versie van de faciale feedbackhypothese beïnvloedt de gelaatsexpressie de intensiteit van 

bestaande emoties. Deze hypothese werd o.a. onderzocht met de amplificatie-suppressie taak. Zo 

vroegen Lanzetta, Cartwright-Smith, en Kleck (1976) aan hun deelnemers om hun gelaatsexpressie als 

reactie op een elektrische schok te manipuleren. Ofwel werden ze gevraagd om de gelaatsexpressie te 

overdrijven (i.e., amplificatie conditie), ofwel werden ze gevraagd om de expressie te onderdrukken (i.e., 

suppressie conditie). Dit is dus een directe methode om gelaatsexpressies te manipuleren. De resultaten 

van deze studie suggereerden dan amplificatie leidt tot meer uitgesproken negatieve emotionele 

beleving en fysiologische responsen. Suppressie daarentegen resulteerde in een milder niveau van 

negatieve emotionele beleving en fysiologische responsen. Er is evenwel een probleem met deze 

interpretatie. Het geobserveerde verschil in intensiteit kan immers veroorzaakt zijn door het verschil in 

instructies i.p.v. door het verschil in expressies (instructies kunnen beschouwd worden als een deel van 

de emotie-uitlokkende stimulus). Dit probleem kan (deels) omzeild worden door het gebruik van een 

indirecte methode voor de manipulatie van expressies. Een dergelijk experiment werd uitgevoerd door 
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Kleck et al. (1976). Zij verwachtten dat de expressie als reactie op een pijnlijke stimulus minder 

uitgesproken zou zijn in aanwezigheid van een observeerder dan in afwezigheid van een observator. Dit 

is een indirecte manipulatie want je vraagt niet aan deelnemers om bepaalde expressies aan te nemen  

(je dient de effectiviteit van je manipulatie uiteraard wel te verifiëren met een manipulatiecheck). De 

resultaten toonden aan dat de emotionele beleving minder intens was in aanwezigheid van een 

observator. 

Het is echter ook mogelijk om specifieke spieren op een indirecte manier te manipuleren. In de studie 

van Strack et al. (1988, cf. supra), bijvoorbeeld, werd de manipulatie doorgevoerd door deelnemers 

ofwel een pen tussen hun tanden te laten klemmen (lachen), ofwel een pen tussen lippen te klemmen 

(verhindert lachen), ofwel een pen in de hand te houden (controle). Zoals hoger reeds beschreven 

beoordeelden proefpersonen die een pen tussen de tanden moesten klemmen cartoons als grappiger 

dan proefpersonen die een pen tussen de lippen moesten klemmen. 

 

2) De initiatiehypothese 
Volgens de modulatiehypothese is een stimulus verantwoordelijk voor het optreden, de kwaliteit én de 

(initiële) intensiteit van de emotionele beleving. De emotionele expressie zou alleen een impact hebben 

op de intensiteit. Volgens de initiatiehypothese, echter, lokt de emotionele expressie nieuwe emoties uit 

(i.e., er was voordien geen emotie of een kwalitatief andere emotie). Dus hier is alleen de expressie de 

oorzaak van de emotie en niet de stimulus. Om aan te tonen dat de expressie de oorzaak is van de 

nieuwe emotie en niet een stimulus, moet je ten eerste neutrale stimuli gebruiken of aantonen dat de 

emotie die door de expressie veroorzaakt wordt anders is dan die welke door de stimulus veroorzaakt 

zou worden. Ten tweede moet je kunnen garanderen dat de instructies niet fungeren als een deel van de 

stimulusconfiguratie. Daarom hebben indirecte methoden om manipulaties van expressies door te 

voeren de voorkeur. 

 

In de zgn. muscle-to-muscle instructietaak (e.g., Laird, 1974) worden directe instructies gegeven om 

bepaalde spieren te bewegen. Duclos et al. (1989) geven enkele voorbeelden van dergelijk instructies: 

 Angst: Raise your eyebrows. And open your eyes wide. Move your whole head back, so that your 

chin is tucked in a little bit, and let your mouth relax and hang open a little. 

 Woede: Draw your eyebrows together and down. Contract the muscles at the corner of your jaw 

by clenching your teeth. 

 Walging: Narrow your eyes a bit by squinting a little. Raise your upper lip toward your nostrils, 
letting your nostrils flair out a little, if that's convenient. 

 Verdriet: Lower your eyebrows, especially the outer corners. With your mouth closed, push up 

lightly with your lower lip. 
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In de studie van Duclos et al. (1989) werden deelnemers na deze manipulatie gevraagd om hun eigen 

emoties te beoordelen op een aantal emotieschalen. De hoogste scores werd daarbij gegeven aan de 

emotie die overeenkwam met de expressie (weliswaar op voorwaarde dat deelnemers meer gevoelig 

waren voor de eigen lichamelijke signalen dan voor signalen vanuit de omgeving). 

 

Zajonc, Murphy, en Ingelhart (1989) hanteerden een meer indirecte methode om de gelaatsexpressie te 

manipuleren. Deelnemers werden gevraagd om neutrale letters uit te spreken: “e” (lachen), “u” 

(verhindert lachen) en “o” (controle). Achteraf bleek de evaluatie van de letters en stemming van de 

proefpersoon negatiever in de “u” conditie dan in de controleconditie. In de “e” conditie waren evaluatie 

van de letters en de stemming van de deelnemers dan weer positiever dan in de controleconditie. 
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Bovenstaande studies tonen aan dát er een invloed is van gelaatsexpressies op de emotionele beleving. 

Over de vraag welke onderliggende mechanismen verantwoordelijk zijn voor deze observatie bestaat er 

nog discussie. Volgende mechanismen werden geïdentificeerd: 

 Volgens de vasculaire theorie van emotionele efferentie (Zajonc, 1985) zorgt spieractiviteit van 

het gezicht voor een verandering in de bloedtoevoer naar hersenen. Hierdoor zouden variaties in 

de hersentemperatuur optreden met variaties in het vrijkomen van specifieke neurotransmitters 

tot gevolg. Uiteindelijk zou hierdoor ook de emotionele beleving veranderen. Als de 

hersentemperatuur stijgt/daalt zou de emotionele beleving negatiever/positiever worden. Deze 

theorie voorspelt dat expressie de valentie van de emotionele beleving beïnvloedt maar niet dat 

er specifieke emotionele belevingen worden uitgelokt (e.g., van woede of angst). 

 Andere auteurs schrijven de invloed van gelaatsexpressies op de emotionele beleving toe aan 

directe afferente feedback. Via de motorcomponent zouden specifieke affectprogramma  

kunnen geactiveerd worden (Ekman, 1973; Izard, 1977; Tomkins, 1962, 1963). Proprioceptieve  

en cutane feedback van de gelaatsspieren en huid lokken rechtstreeks een emotie uit. 

Gelaatsexpressies worden aangestuurd door een affectprogramma dat de hersengebieden voor 

alle emotionele componenten met elkaar verbindt. Activatie van één component verspreidt zich 

naar de andere componenten. 

 Activatie van emotienetwerk in geheugen via motorcomponent. Zie Les 2, sectie 

“Netwerktheorieën”. Het verschil met het vorige mechanisme is dat een affectprogramma 

aangeboren is terwijl een geheugennetwerk aangeleerd is. 

 Zelfperceptie of categorisatie (Laird, 1974). Deze hypothese is gebaseerd op Bem’s 

zelfperceptietheorie: Mensen gebruiken observaties van hun eigen gedrag en stimuli uit de 

omgeving om inferenties te maken over hun attitudes en emotionele beleving. Zo gebruiken 

mensen ook hun expressies (e.g., ik ben aan het fronsen / ik ben aan het lachen) om af te leiden 

wat hun emotionele beleving is (e.g., ik zal dan wel kwaad zijn / ik zal dan wel blij zijn). Deze visie 

voorspelt dat vooral mensen die goed zijn in het percipiëren van hun eigen expressies  

onderhevig zijn aan de invloed van expressie op emotionele beleving. Voor deze idee wordt 

steun gevonden (cf. supra, experiment van Duclos et al., 1989). Merk op dat deze verklaring zeer 

goed past bij psychologisch-constructivistische theorieën. Volgens Barrett (2006) is de 

emotionele beleving het resultaat van het categoriseren van core affect. Dit categorisatieproces 

wordt ook voorgesteld als een vorm van zelfperceptie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

aangeleerde kennis (scripts). Expressies maken deel uit van die scripts en bepalen dus mee de 

emotionele beleving van de zender (i.e., de emotie die de zender aan zichzelf toeschrijft). Ook 

ontvangers wijzen gelaatsexpressies toe aan emoties op basis van aangeleerde kennis (scripts) 

over de relatie tussen expressies en emoties (i.e., de emotie die de ontvanger aan de zender 

toeschrijft). Volgens Russell (2003) leidt categorisatie van core affect tot emotionele meta- 

beleving. Dit is geen emotionele beleving maar een soort van kennis. Emotionele meta-beleving 

kan ook gebruikt worden als bron bij zelfrapportage wanneer de onderzoeker de bedoeling heeft 

om de emotionele beleving te meten. 
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 Appraisal: De initiatiehypothese (volgens dewelke de expressie en niet de stimulus de oorzaak 

kan zijn van een emotie) impliceert niet dat de link tussen expressie en emotie direct is (merk op 

dat dit wel zo is voor de eerste 2 verklaringen). Expressies kunnen via appraisal een emotie 

uitlokken. De gelaatsexpressie is dan eigenlijk de stimulus die geëvalueerd wordt. Bijvoorbeeld, 

als ik frons kan ik dit evalueren als doelincongruent en veroorzaakt door mezelf en via die weg 

een schuldgevoel krijgen. 
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1. DE FYSIOLOGISCHE RESPONSEN 
 

Onderzoek naar de relatie tussen fysiologische responsen en andere componenten (Les van Prof. Dr. 

Gilles Pourtois – vervolg op eerste deel van Les 5). 

 

De afgelopen decennia werd er zeer veel onderzoek verricht naar de functies van de amygdala. In wat 

volgt zullen drie verschillende onderzoekslijnen worden besproken. Daarbij zal nagegaan worden in 

welke mate er evidentie er is voor de affectprogrammatheorieën (i.e., de amygdala is een fear module), 

de psychologisch-constructivistische theorieën (i.e., de amygdala staat in voor verwerking van arousal)  

en de appraisaltheorieën (i.e., de amygdala dient voor de evaluatie van relevantie). 

1. Inleiding: functional Magnetic Resonance Imaging 
(fMRI) 

 

Er is een onderscheid tussen MRI (= anatomische scans) en fMRI (= functionele scans). BOLD-fMRI laat 

toe om een vasculair (hemodynamisch) correlaat van neurale activiteit te capteren. Activatiebeelden 

worden bekomen na complexe statistische analyses. De spatiale resolutie is zeer goed maar de 

temporele resolutie niet (men neemt slechts om de 2 à 3 seconden een opname van de hersenen). 

 

Met fMRI werd de (functionele) architectuur van de visuele cortex zorgvuldig in kaart gebracht. Het 

visuele systeem bestaat uit een hiërarchie van meerdere hersensgebieden die categorie-specifieke 

BOLD-fMRI activatie vertonen: V4 voor kleur, V5/MT voor beweging, de fusiform gyrus voor gezichten (= 

FFA voor Fusiform Face Area), de para-hippocampal gyrus voor huizen/landschapen (= PPA voor Para- 

hippocampal place area) en de occipitale cortex (= EBA voor Extrastriate body area) voor lichamen (ofwel 
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geheel ofwel delen). Deze verschillende categorie-selectieve gebieden zijn anatomisch nauw aan elkaar 

verbonden zodanig dat visuele informatie heel vlot verspreid wordt over meerdere areas na stimulus 

onset op de retina. 

 

De vraag rijst nu of er een gelijkaardig categorie-selectief gebied bestaat voor emoties in de hersenen? 

Het antwoord is neen, maar dat neemt niet weg dat de amygdala wel degelijk een speciale rol blijkt te 

spelen bij emoties. 

2. Amygdala: anatomie en functies 

 

De amydala bevindt zich in de medio-temporale lobben, naast de hippocampus en bestaat uit (minstens) 

13 kernen. Deze nuclei oefenen verschillenden functies uit: 
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 Sensorische informatie bereikt de amygdala via de laterale nucleus. 
 De basolaterale nucleus staat onder sterke top-down regulatie van de prefrontale en cingulate 

cortex. 

 De centrale nucleus speelt een belangrijk rol in het aansturen van autonome activiteit. 

 

Wegens de beperkte spatiale resolutie van fMRI is het onmogelijk om met deze techniek een  

onderscheid te maken tussen de activiteit van de verschillende kernen. Een blob = amygdala in haar 

geheel. De amygdala kan andere gebieden in de visuele cortex (FFA; primaire visuele cortex) sterk 

beïnvloeden via specifieke anatomische connecties. De structuur van de amygdala is dezelfde in veel 

diersoorten (raten, apen, mensen). 

Aanvankelijk (in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw) werd de rol van de amygdala in de het tot stand 

komen van emoties vooral aangetoond met vreesconditioneringstudies en studies met dieren waarbij 

selectieve letsels werden toebracht aan de amydala. Afwezigheid van de amygdala resulteert in 

abnormaal (sociaal en emotioneel) gedrag van het dier (“Kluver-Bucy syndroom”) en het uitblijven van 

geconditioneerde responsen (e.g., freezing). Deze resultaten tonen aan dat de amygdala noodzakelijk is 

voor het leren dat een stimulus aversief kan zijn. Om nadien te leren dat een geconditioneerde stimulus 

wellicht niet meer aversief is (= extinctie) is dan weer de ventrale mediale frontale cortex nodig (dus niet 

de amygdala). Dit gebied oefent een sterke invloed uit op de amygdala (= regulatie van emotie). 
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A. Is amygdala-activiteit specifiek voor angst (fear module)? 
 

Affectprogrammatheorieën voorspellen dat er specifiek neurologisch substraat is voor elke basisemotie. 

Kan de amygdala opgevat worden als een “fear module”? Volgende evidentie ondersteunt deze 

hypothese: 

 Op basis van onderzoek bij dieren kwam LeDoux tot de conclusie dat visuele informatie de 

amygdala direct kan bereiken (via de superior colliculus en pulvinar), d.w.z. zonder te passeren 

via V1 en dus de normale visuele weg (retina-LGN-V1). Via deze “short-cut” zou de amygdala 

kunnen instaan voor een snelle, “ruwe” verwerking van negatieve visuele informatie. 

 Patiënte SM lijdt aan verkalking van beide amygdala’s (oorzaak: zeldzame “Urbach-Wiethe” 

ziekte). Deze persoon kan alle emoties in een gezicht waarnemen, behalve angst. Een andere 

patiënt (‘GY’) heeft letsels van V1 aan de linkerkant, na een fietsongeval op zevenjarige leeftijd. 

Als gevolg hiervan is hij blind voor stimuli die worden aangeboden in de rechterkant van zijn 

visueel veld. Nochtans heeft hij wat men noemt ‘blindsight’. Hij kan nog steeds emotionele 

gezichten discrimineren van elkaar (zonder zich bewust te worden van die prikkels!) en er is 

activatie van zijn amygdala na presentatie van angstige gezichten in zijn blinde veld. 

 In een aantal studies met gezonde proefpersonen kon worden aangetoond dat angstige 

gezichten die gemaskeerd worden aangeboden (en dus niet bewust worden gepercipieerd) toch 

kunnen resulteren in (a) een coverte imitatie de gelaatsexpressie (corrugator effect) en (b) 

selectieve activatie van de amygdala. 

 Studies waarin spatiale aandacht gemanipuleerd werd (Vuilleumier et al., 2001*): Angstige 

gezichten lokken een amygdalarespons uit, ongeacht of deze stimiuli verschijnen op de 

geattendeerde of niet-geattendeerde locatie van een computerscherm. Bovendien is dit effect 

ook te zien in de visuele cortex (FFA) omdat amygdala en FFA samen lopen. Letsels van de 

amygdala (e.g., bij patiënten met epilepsie en sclerosis van de amygdala) verhinderen de 

normale verwerking van emotionele gezichten in FFA, hoewel FFA anatomisch gezien helemaal 

intact is bij deze patiënten. 

 Psychofysische studies tonen aan dat voor het waarnemen van angst in het gezicht vooral de 

ogen (het contrast tussen de pupil/zwart en de sclera/wit) belangrijk is. Andere auteurs hebben 

aangetoond dat die eigenschap (zelfs wanneer gemaskeerd) volstaat om de amygdala te kunnen 

activeren (fMRI werk). 
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B. Is de amygdala specifiek voor arousal? 
 

Een belangrijk probleem voor de idee dat de amygdala kan beschouwd worden als een angstmodule (cf. 

affectprogrammatheorie) is de observatie dat de amygdala ook actief is wanneer positieve stimuli of  

zelfs woorden worden aangeboden. In overeenstemming met psychologisch-constructivistische 

theorieën zou daarom de alternatieve hypothese kunnen worden aangevoerd dat de amygdala instaat 

voor de verwerking van het arousalniveau van een stimulus in het algemeen (en dus niet alleen voor 

mate waarin een stimulus bedreigend is). Er is enige (fMRI) evidentie die aantoont dat de amygdala 

activiteit inderdaad toeneemt als functie van de intensiteit van de aangeboden prikkels (i.e., geuren 

waardoor de hoeveelheid van bepaalde moleculen exact gemanipuleerd kunnen worden) en dit los van 

hun valentie. De orbitofrontale cortex daarentegen zou dan weer instaan voor de verwerking van de 

valentie van stimuli (los van hun intensiteit). Bijkomende evidentie voor de hypothese dat de amygdala 

instaat voor de verwerking van prikkelintensiteit wordt ook geleverd door studies waarin gebruik wordt 

gemaakt van de het attentional blink paradigma. In dergelijke studies krijgen deelnemers tijdens elke 

proefbeurt een stroom van woorden aangeboden (Rapid Serial Visual Presentation, of kortweg RSVP). 

Alle woorden worden in dezelfde kleur aangeboden, met uitzondering van twee targetwoorden. 

Deelnemers krijgen de opdracht om de targetwoorden (die dus worden aangeboden in een andere kleur) 

te detecteren en te rapporteren. De klassieke observatie is dat de detectie van de tweede target (T2) 

kleiner is dan de detectie van de eerste target (T1), vooral wanneer het aantal woorden dat wordt 

aangeboden tussen de twee targets klein is (i.e., het attentional blink effect). Omdat het attentional- 

blink effect wordt gereduceerd wanneer de woorden die worden aangeboden als T2 opwindend zijn 

(e.g., taboewoorden zoals ‘seks’), kan worden aangevoerd dat het attentional-blink effect een goede 

maat is voor de mate waarin een stimulus als opwindend wordt ervaren. Welnu, een letsel van de 
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amygdala resulteert in een verstoring van dit effect. Dit suggereert dat de amygdala als een arousal- 

detector fungeert die dan bepaalde aandachtsystemen beïnvloedt. 

C. Is de amygdala specifiek voor de evaluatie van relevante stimuli 
(cf. appraisaltheorieën)? 

 

Toch zijn niet alle data in overeenstemming met de hypothese dat de amygdala als een soort arousal- 

detector fungeert. Sommige auteurs vonden immers differentiële amygdala activiteit (fMRI) voor stimuli 

(gezichten) die waren gelijkgesteld qua arousal. Bovendien kunnen ook stimuli met zeer lage arousal- 

niveaus amydala-activiteit genereren. Om deze redenen werd de mogelijkheid geopperd dat de activatie 

van de amygdala niet zo zeer bepaald wordt door objectieve stimuluskenmerken, maar eerder door 

subjectieve stimuluskenmerken zoals valentie en/of doelrelevantie (die kan variëren al naargelang de 

context of de persoon). Als een individu geneigd is om een stimulus op een bepaald moment te 

evalueren als negatief en/of relevant zou die stimulus dus amygdala-activiteit teweegbrengen. Er zijn 

enkele studies waarin ambigue stimuli (zoals gezichten die verassing uitdrukken) positief of negatief 

geëvalueerd kunnen worden in functie van contextuele informatie/persoonlijkheid. Eenzelfde stimulus 

kan dus verschillen in amygdala-activatie teweegbrengen in functie van de context/persoon. fMRI- 

studies tonen amygdala-activatie wanneer stimuli geëvalueerd worden als negatief of als relevant. De 

amygdala maakt dus deel uit van een netwerk (samen met de frontale en de visuele cortex) waar de 

verwerking (evaluatie) van emotie afhangt van zowel trek-gerelateerde (persoonlijkheid) als toestand- 

gerelateerde factoren (context) in plaats van gebonden te zijn aan objectieve stimuluskenmerken (d.w.z. 

los van persoonlijkheid en context). 

 

De idee dat de amygdala instaat voor de evaluatie van relevante stimuli is duidelijk in overeenstemming 

met de appraisaltheorieën. Dit impliceert evenwel niet dat deze visie per definitie incompatibel zou zijn 

met de psychologisch-constructivistische theorieën of de affectprogrammatheorieën. De psychologisch- 

constructivistische theorie van Barrett benadrukt dat fysiologische responsen en gedrag sterk context- 

gebonden zijn. Sommige affectprogrammatheorieën laten ook toe dat een appraisalproces voorafgaat 

aan de activatie van een affectprogramma en dus ook dat context en persoonskenmerken verschillen in 

amygdala-activiteit kunnen veroorzaken. Verschillende personen zullen dus verschillende stimuli als 

angst-gerelateerd evalueren maar eens ze een stimulus als angst-gerelateerd evalueren, wordt de 

amygdala geactiveerd. 



Neurofysiologie van emotie (en interactie 
effecten met cognitie) 
 
fMRI 
Amygdala 
Gezicht 
Fear 

 
 



Veel modellen … 

 Adaptational models (e.g., Darwin, 1872; Öhman, 1986) 

 Psychological constructivist models (e.g., Russell, 1980) 

 Affect programma models (e.g., Panksepp, 1989 ; Tomkins, 1962; Ekman, 1972) 

 Lexical models (e.g., Shaver et al., 1987; Ortony et al., 1988) 

 Motivational models (e.g., Plutchik, 1962; Frijda, 1986) 

 Social constructivist models (e.g., Averill, 1980) 

 Appraisal models (e.g., Arnold, 1960; Scherer, 1984) 

 Somatic feedback models (e.g., James, 1884; Damasio, 1994) 





Methoden 

MEG 

fMRI 

EEG 

Neuro- 
psychology 

TMS 

SPECT 

PET 

iEEG 

f = functional 
M = Magnetic 
R = Resonance 
I = Imaging 



Tijd 

MRI scanner: niet invasieve 
betrouwbare methode voor 
anatomische evaluatie van de 
hersenen. Enige nadeel: het lawaai.  



Anatomie van de hersenen 
(MRI) 

R 

Activaties van de hersenen 
(fMRI) 
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fMRI = activaties/functies 
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Multiple visual areas: 
V1, V2, V3, V4, V5, … 
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Color vision in the human brain 

(Letsel van V4 => hemiachromatopsie) 
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> 

V4 (V4α, V8) - KLEUR 
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Temps 

V5 V5 
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Lateral occipital complex (LOC) 

Vorm > omtrek! 



Face fusiform area (FFA) 

Kanwisher 



Downing et al, 2001 

Extrastriate body area (EBA) 



Parahippocampal place area (PPA) 

Epstein & Kanwisher, Nature 1998 



Spiridon et al., 2005 





Het visuele systeem bestaat uit hiërarchie van verschillende 
area's  

Source: Felleman & Van Essen, 1991 



Emoties in de hersenen? 
Specifiek gebied betrokken bij perceptie van 
emoties? 
 
Antwoord: Neen, maar… 



AMYGDALA 



amygdala 

hippocampus 

The Amygdala 
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Catani et al. (2003), Brain 
inferior longitudinal fasciculus (Occi. => Ant. Temporal lobe) 

Amaral et al. (2003), Neuroscience 
Projections from the amygdala to visual cortex 



Bilat post temporal 

R sup temporal sulcus 

(all p < .001) 

L striate 

L retrosplenial 

L hypothalamus 

R parietal operculum 

R rostral cingulate 

L hippocampus 

Emotional network dependent on amygdala integrity 



Klüver-Bucy Syndrome (1939)  

“In the bilateral temporal monkey we find either 
profound changes in emotional behavior or 
complete absence of all emotional reactions in the 
sense that the motor and vocal reactions generally 
associated with anger and fear are not exhibited.” 

Archives of Neurology and Psychiatry 
VOLUME 42                                         DECEMBER 1939                                       NUMBER 6 

COPYRIGHT 1939, BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 

 

PRELIMINARY ANALYSIS OF FUNCTIONS OF 
THE TEMPORAL LOBES IN MONKEYS 

 
HEINRICH KLÜVER, PH.D. 

AND 

PAUL C. BUCY, M.D. 
CHICAGO 



“The following results were obtained: In gross behavior, a 
marked increase in tameness and a weakening or 
disappearance of fear responses to previously aversive 
stimuli by amygdala animals.” 

L. Weiskrantz (1956)  
 

Behavioral changes associated with ablations of the amygdaloid complex in 
monkeys. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 49: 381-391. 

Nowadays, attributed to damage affecting temporal pole + connections, 
not only amygdala 



The Amygdala 

Pitkänen et al., TINS, 20: 517-523 (1997) 

There are about 13 different nuclei in the amygdala! 

The amygdala is fairly similar across species 



The Amygdala 

Control, context 
PFC, OFC 



Fear Conditioning 

CONDITIONED STIMULUS (CS) 
(TONE OR LIGHT) 

UNCONDITIONED STIMULUS (US) 
(FOOTSHOCK OR NOISE) 

time 



Fear Conditioning 

Habituation 
(CS+ alone) 

Conditioning 
(CS+/US) 

Extinction 
(CS+ alone) 

Differential Conditioning: 
CS+: paired with US 
CS-: unpaired with US 



Armony et al., J Neurosci 18: 2592-2601 (1998) 

No fear responses 
before conditioning in 
either group 

Significant fear responses after 
conditioning in the control group 

No fear responses after 
conditioning in the lesion group 

Amygdala Lesions in Rodents abolish Fear Conditioning 



Büchel C et al. (1998) Neuron 20: 947-57 

Amygdala and Fear Conditioning: 
Neuroimaging Studies 

LaBar et al. (1998) Neuron 20: 937-945 Morris JS et al. (1998) Nature 393: 467-470 

Conditioning without 
awareness 

Fear conditioning with 
fMRI  

Extinction post 
conditioning  



CS+ > Cs- 

CS- > CS+ 

Unlearning fear: Extinction after conditioning 

Phelps, 2004 



Theory 1: Modularity 



Wat is een emotie? 



Pessoa & Adolphs, 2010 



Ekman’s Basic Emotions 



Ekman’s Basic Emotions 



Amygdala 

Brain systems involved in fear 



This disease may result in selective bilateral amygdala damage very early in life 

Healthy Subject Patient SM 

Patient SM046: Urbach-Wiethe Disease 



SM  
(Amygdala Damage) 

Brain-Damaged 
Controls 
(N = 12) 

Normal Controls 
(N = 7) 

Amygdala and Facial Expressions: 
Lesion Studies 

Adolphs et al. Nature 372 (1994): 669-672 



Is the amygdala a fear module? 

(Ohman & Wiens, 2004) 



Unconscious perception + unconscious reaction 

Dimberg et al., 2000 

20 ms 5 sec 

20 ms 5 sec m. corrugator 

m. zygomatic 



Unconscious perception & masking 

33 ms 167 ms 

33 ms 167 ms 

Masked fearful 
> Masked happy 

Whalen et al., 1996 (fMRI) 



Unconscious perception, masking & 
conditioning  

Morris et al. 1996 (PET study) 

Masked CS+ Non-masked CS+ 

CS+ after 100% pairing with aversive loud noise 

R L 



(Critchley et al. 2002) 

seen > unseen 

seen = unseen 



Morris et al., 2001 



+ 

Human visual cortex is modulated by attention  -- and by emotion 

Duration 200 msec 
ISI ~ 2.4-6.8 sec 

Neuron 2001:30:829-841 

• Event-related fMRI 
• N = 12 subjects 
• 2x2 design 
 

• Stimulus type & position: random 
• Relevant locations: blocked 
 

+ 

or 

 Event-related fMRI 
N = 12 subjects 

2x2 design 



+ 

Effects of spatial attention  

Duration 200 msec 
ISI ~ 2.4-6.8 sec 

Faces ignored 

(N= 40 normal subjects) 
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+ 

Human visual cortex is modulated by attention  -- and by emotion 

Duration 200 msec 
ISI ~ 2.4-6.8 sec 

 Event-related fMRI 
N = 12 subjects 

2x2 design 

Neuron 2001:30:829-841 

L R 

Effect of attention: 
Matching Faces > Houses 

Fusiform « face » area 

Z= 4.78,  
p<.05 



L R 

+ 

Human visual cortex is modulated by attention  -- and by emotion 

Effect of attention: 
Matching Faces > Houses 

Duration 200 msec 
ISI ~ 2.4-6.8 sec 

 Event-related fMRI 
N = 12 subjects 

2x2 design 
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Neuron 2001:30:829-841 

Z= 4.78,  
p<.05 



L R 

+ 

Human visual cortex is modulated by attention  -- and by emotion 

Effect of attention: 
Matching Faces > Houses 

Duration 200 msec 
ISI ~ 2.4-6.8 sec 

 Event-related fMRI 
N = 12 subjects 

2x2 design 
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Neuron 2001:30:829-841 

Z= 4.78,  
p<.05 

Effect of emotion: 
Fear > Neutral  Expressions 

L R  

                Amygdala 

Z= 4.51,  
p<.05 



L R 

+ 

Human visual cortex is modulated by attention  -- and by emotion 

Effect of attention: 
Matching Faces > Houses 

Effect of emotion: 
Fear > Neutral  Expressions 

Duration 200 msec 
ISI ~ 2.4-6.8 sec 

 Event-related fMRI 
N = 12 subjects 

2x2 design 

Neutral faces 

Fearful faces 

Fusiform « face » area 

L R  

                Amygdala 
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p<.05 
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Modulatory influences from amygdala, 
-- independent of modulation by spatial attention? 

(Amaral, 1992) 

Parietal cortex 



 

• hippocampal damage only  
  (n =13) 
• hippocampal AND amygdala damage 
  (n = 13) 
  
sclerosis quantified by fast flair dual-echo MRI, 
    T2 signal > 2 s.d. of norms (cf. Woermann et al. 2001) 

 
• Normal controls,  
   age & education-matched (n = 13) 

Distant effects of amygdala damage 

 Patients with medial temporal lobe sclerosis + epilepsy: 



no modulation of FFA by fear 

  if amygdala damage! 

Healthy 
Controls 

(n= 13) 

Patients with 
Hippocampus 

Damage 
(n= 13) 

Patients with  
Hippocampus 
+Amygdala 

Damage 
(n= 13) 

Effect of spatial attention 
(faces > houses) 

Effect of emotion expression 
(fearful > neutral) 



Parametric SPM analysis: 

T2 signal (sclerosis) 
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Fear > neutral SPMs 

More sclerosis  

in L amygdala: 

less emotional response 

in L fusiform cx 

More sclerosis  

in R amygdala: 

 less emotional response 

in R fusiform cx 



amygdala 

FFA 

V1 

PPC 



What’s in a face? The “bubble” method… 

Smith, Gosselin, Schyns, 2004 



Smith, Gosselin, Schyns, 2004 





P. Whalen et al. 2004 



P. Whalen et al. 2004 



P. Whalen et al. 2004 



P. Whalen et al. 2004 



P. Whalen et al. 2004 



Brain systems involved in disgust 

Amygdala 

Insula 



Amygdala 

Ventral striatum 
(Frontostriatal System) 

Insula 

Brain systems involved in anger 



Amygdala 

Ventral striatum 
(Frontostriatal system) 

Insula 

Brain systems involved in pleasure & laughter 

Mesolimbic striatum 

(etc.) 



Amygdala 

Ventral striatum 
(Frontostriatal system) 

Insula 

Brain systems involved in sadness 

Mesolimbic striatum 

(etc.) 

Rostral 
cingulate 



Theory 2: Constructivist 



The human amydala  
 is also activated by  

 

• negatives pictures 

• negative / threatening words 

• vocal emotions (cry, laugh, anger, fear?) 

• food 

• sex  

• eye gaze 

• etc … 

 

 



Isenberg et al. 1996  

Amygdala responses to words 



Amygdala responses to voices 

K. Sander et al., 2001 & 2003 



Multi-dimension “Circumplex” Model 

Ex: Russell (1980) 
2 main dimensions: 
valence/hedonia  & activation/excitation 



ruiken 

voelen 

zien 

proeven 

horen 



Dissociating valence & intensity 



Dissociating valence & intensity 



Dissociating valence & intensity 



Attentional blink reduced 

Anderson & Phelps, Nature 2001 

RSVP task: 

Negative 

Neutral 

Patient SP 
(bilateral lesion  
 of amygdala): 

Negative 

Neutral 

Healthy subjects 
(n = 20): 



Rolls’ (1990) Reinforcement contingencies                          

Apprehension S+ or S+! 

S- 

S+ 

S- or S-! 

Rage Anger 

Grief 

Frustration 

Ecstasy 

Elation 

Pleasure 

Fear 

Terror 

Relief 

_ _ 
Sadness 

Aroused 

Anger 

Disgust 

Fear 
Surprise 

Sad 

Sleepiness 

Calmness 

Neutral 

Happy 

Unpleasant Pleasant 

Not Aroused 

Russell’s (1980) Circumplex Model                         



Problem: 

 

The amygdala may also respond differentially to equally arousing 
(intense) stimuli (e.g., fear vs angry faces, Whalen 2001) and may 
be involved in emotions that are low on arousal (e.g., sadness; 
Lévesque 2003)  

 
=> Not an evidence for Dimensional Theories 



Theory 3: Appraisal-Relevance 



Emotie wordt niet alleen aangegeven door de stimulus  
 
Evaluatie van de stimulus/gebeurtenis is noodzakelijk en leidt tot 
emotie (“elicitatie”) 
 
Evaluatie kan ofwel up ofwel down-gereguleerd worden (regulatie) 
 
Deze regulatie kan automatisch of niet-automatisch zijn 
 
Psychopathologie (cf. angst, depressie, verslaving) tast 
waarschijnlijk het evenwicht aan tussen deze twee vormen van 
emotie regulatie 

Emotie/Evaluatie/Elicitatie/Regulatie 



Amygdala activated by instructed fear 

Phelps EA et al. (2001) Nature Neurosci 4: 437-441 

“Cognitive” conditioning 

(without US) 



Kim et al. 2003 

1)Effects of spontaneous biases 
(internal) 



Kim et al. 2003 



Kim et al. 2003 



She just saw her boyfriend win the race. 



She just saw her boyfriend hit by the car. 



Kim et al. 2005 

2) Effects of contextual biases 
(external) 





Again, a role for individual differences ? 

Bishop et al., 2004 



Again, a role for individual differences ? 

Bishop et al., 2004 
->greater effect of fear 



Again, a role for individual differences ? 

Bishop et al., 2004 
-> smaller effect of attention 



Adolphs et al., 2005 

Bilateral amygdala lesion: 
   impairs the visual analysis of fearful eyes 



Adolphs et al., 2005 



Adolphs et al., 2005 

No effect of unilateral amygdala lesion 



Conclusies 

1. Amygdala is betrokken bij het verwerken van (visuele) emoties. 
 
2. Niet enkel amygdala 
 
3. Geen eenvoudig verband tussen structuur (amygdala) en functie 
(emotie). 
 
4. Interpretatie van activatie patronen (in de amygdala) hangt af 
van de gekozen theorie (affect programma, constructivistische of 
appraisal). 
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HOOFDSTUK 3: EMOTIECOMPONENTEN EN HUN ONDERLINGE RELATIES 
 

 

F. EMOTIEREGULATIE 

a) Wat? 

Het begrip emotieregulatie werd vooral in het leven geroepen om dissociaties tussen (variaties in) 
verschillende componenten van emoties te verklaren. Zo kan er bijvoorbeeld een dissociatie bestaan 
tussen de emotie die je als observator verwacht op basis van een stimulus (en de appraisal ervan) en de 
emotie die je afleest uit de gelaatsexpressie van een individu. Het is ook mogelijk dat er een dissociatie 
bestaat tussen wat iemand zegt over zijn/haar beleving en zijn/haar gelaatsexpressie of gedrag, enz. 
Dergelijke dissociaties zouden het resultaat zijn van regulatiepogingen, i.e., pogingen om de emotie of 
bepaalde componenten te beïnvloeden. Deze regulatie zou zowel bewust als onbewust  kunnen 
verlopen. Als het doel tot regulatie habitueel wordt, verdwijnt het uit het bewustzijn. Een aantal studies 
bieden steun voor onbewuste regulatie (e.g., Bargh & Williams, 2007; Williams, Bargh, Nocera, & Gray, 
2009; Mauss, Cook, & Gross, 2007; zie ook Koole, 2009). 

Regulatie is een ander woord voor controle. Een gereguleerde emotie is dus een gecontroleerde 
emotie. Om te kunnen zeggen dat controle over emotie mogelijk is dient men aan te tonen (1) dat er 
een doel   is 
m.b.t. de emotie, (2) dat het doel ook bereikt wordt, en (3) dat er een causale relatie bestaat tussen het 
doel en het effect (zie les 1). Zowel bevorderende doelen (e.g., versterken, verlengen, laten optreden 
van een emotie) als tegenwerkende doelen (verzwakken, stoppen, vermijden van een emotie) zijn 
mogelijk. Merk hierbij op dat emotieregulatie zowel voorkomt bij negatieve emoties als bij positieve 
emoties. Er bestaan dus grofweg 4 vormen van emotieregulatie: (1) het promoten van positieve 
emoties, (2) het promoten van negatieve emoties, (3) het tegenwerken van positieve emoties en (4) 
tegenwerken van negatieve emoties. Het doel om te reguleren kan daarbij vanuit jezelf komen of van  
buitenaf  (e.g., ouders gebruiken allerlei strategieën om de emoties van hun kinderen te reguleren en 
therapeuten hanteren technieken om de emoties van hun patiënten te reguleren). In het eerste geval 
spreken we van intrinsieke regulatie, in het tweede geval van extrinsieke regulatie. In deze cursus ligt 
de focus op intrinsieke regulatie. 

Literatuur: 
Moors, A. (2013). Understanding emotion change requires an understanding of emotion causation. In D. 
Hermans, B. Mesquita, & B. Rimé (Eds.), Changing emotions (pp. 144-150). New York: Psychology Press. 

Extra literatuur 
Webb, T. L., Miles, E., & Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of 
strategies derived from the process model of emotion regulation. Psychological Bulletin, 138, 775-808. 
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Vermits een emotie/emotionele episode meerdere componenten bevat kan het doel om een emotie te 
reguleren een specifieke target hebben. Zo kunnen mensen het doel hebben om hun beleving te 
reguleren. Dit is wat de meeste mensen in gedachten hebben wanneer ze spreken over 
“emotieregulatie”. Mensen kunnen ook het doel hebben om hun actietendensen of emotioneel gedrag  
te reguleren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je boze gevoelens niet wilt onderdrukken maar dat je ze 
liever niet wilt tonen aan anderen. Je kan dan agressief gedrag of zelfs de tendens ertoe (proberen) 
onderdrukken. Mensen kunnen ook het doel hebben om de somatische component van hun emotie te 
reguleren. Een muzikant kan bijvoorbeeld willen dat zijn/haar handen stoppen met trillen om te 
vermijden dat hij/zij foute noten speelt. Kortom, emotieregulatie kan gericht zijn op elke component 
van de emotionele episode (en dus ook op de emotie-uitlokkende stimulus zelf). Gegeven dat 
emotieregulatie zowel gebaseerd kan zijn op bevorderende als tegenwerkende doelen met betrekking 
tot de emotie kan volgende taxonomie van regulatiestrategieën opgesteld worden: 

 emotie tegenwerken emotie promoten 

1. stimulus stimulusselectie afstand tussen zelf en 
stimulus vergroten of 
stimulus veranderen 

afstand tussen zelf en 
stimulus verkleinen 

aandachttoewijzing weg van de stimulus 
(= afleiding) 

naar de stimulus toe 
(= concentratie) 

 feitelijke 
herinterpretatie 

  

2. (re-)appraisal reappraisal van …  

doelrelevantie en 
doelcongruentie 

belangrijkheid van het doel 
afzwakken, e.g., door: 

 doel te ontkennen 
 doel te vervangen door 

ander doel 

 intellectualiseren 

 door humor 

belangrijkheid van het 
doel versterken 

intrinsieke valentie valentie (pos/neg) van 
stimulus afzwakken, e.g., 
door upward/downward 
social comparison 

valentie (pos/neg) van 
stimulus versterken, e.g., 
door upward/downward 
social comparison 
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controle en future 
expectancy 

bedenken dat je een 
negatieve situatie wel 
aankan (een bedreiging zien 
als uitdaging) 

bedenken dat een 
negatieve situatie 
hopeloos is 

agency/blame doelincongruentie 
toeschrijven aan de situatie 
bedenken dat de 
doelincongruentie niet met 
opzet veroorzaakt werd 

een schuldige zoeken 
voor de doelinconguentie 
bedenken dat de 
doelincongruentie wel 
met opzet veroorzaakt 
werd 

3. actietendens Onderdrukken, e.g., door 
 poker face opzetten 

 vrolijk gezicht opzetten 

versterken 
e.g., harder roepen, 
gedrag aanhouden 

4. gedrag (grove gedragingen en 
gelaatsexpressies) 

5. fysiologische reacties verminderen, e.g., door 
 spierrelaxatieoefeningen 

 ademhalingsoefeningen 

 psychofarmaca 
(anxiolytica, anti- 
depressiva, bèta- 
blokkers) 

 drugs, alcohol, voedsel 

Versterken, e.g., door 
chemische stoffen 

6. beleving onderdrukken 
ontkennen 
vervangen door een andere 

versterken 
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Deze taxonomie kan nog verder uitgebreid worden door een onderscheid te maken tussen antecedente 
en consequente regulatiestrategieën. Bij antecedente regulatie probeert men blootstelling aan bepaalde 
stimuli te vermijden, plant men bepaalde reappraisals te maken, en plant men specifieke actietendensen 
of gedrag te stellen (of net niet te stellen). Je anticipeert m.a.w. op de negatieve consequenties van je 
toekomstige emoties. Bij consequente regulatie ga je pas ingrijpen op het moment dat de emotie 
plaatsvindt of de uitlokkende stimulus aanwezig is. 

 
Naast de strategieën in deze taxonomie zijn er nog een heleboel andere strategieën die beschouwd 
kunnen worden als combinaties van de besproken strategieën. Bijvoorbeeld, praten over emoties of 
verbaal ventileren (Rimé, 2009) of schrijven over emoties (Pennebaker, 1997) kan zowel feitelijke 
herinterpretatie als reappraisal beïnvloeden. Meditatie, yoga, mindfulness zijn combinaties van feitelijke 
herinterpretatie, reappraisal, relaxatie en ademhalingsoefeningen, en aandacht richten op lichamelijke 
sensaties (en zo weg van negatieve gedachten; op die manier doorbreek je ruminatie, het mentaal 
herkauwen van negatieve gedachten). Sporten kan dan weer leiden tot verandering van fysiologische 
responsen en kan tegelijkertijd een vorm van afleiding zijn. Feitelijke herinterpretatie, reappraisal en 
relaxatie spelen meestal ook een belangrijke rol in psychotherapie. 

 
Elk van de strategieën in de taxonomie kan beschouwd worden als een doel, meer bepaald als een 
subdoel dat ondergeschikt is aan het overkoepelend doel om de emotie of één van de componenten van 
emotie te beïnvloeden. Stel dat mijn overkoepelend doel is om mijn beleving te veranderen, dan kan ik 
daarvoor verschillende strategieën gebruiken. Ik kan mijn gevoelens rechtstreeks proberen te 
veranderen – ik kan dus een strategie gebruiken die zich richt op de beleving, of ik kan mijn gevoelens 
proberen te veranderen door de stimulus te veranderen, door mijn appraisal te veranderen, door mijn 
gedrag te veranderen of door mijn fysiologische toestand te veranderen. 

 
Het doel om een emotie of de componenten ervan te reguleren kan een doel op zich zijn. Je wilt je 
gewoon beter voelen, of je wilt stoppen met huilen. Maar dit doel kan ook in dienst staan van (en dus 
veroorzaakt worden door) zgn. distale doelen. Voorbeelden van distale doelen van emotieregulatie zijn: 

 het doel om je prestatie op een niet-gerelateerde taak te beïnvloeden 
 het doel om de beleving van anderen te beïnvloeden (hoe anderen zich voelen – prosociaal of 

antisociaal doel) 

 het doel om de gedachten van anderen te beïnvloeden (wat anderen denken – de indruk die ze 
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van je hebben) 

 doel om gedrag van anderen te beïnvloeden (wat anderen doen – hoe ze jou behandelen) 
 

Het eerste doel heeft te maken met beïnvloeding van jezelf terwijl de overige doelen te maken hebben 
met beïnvloeding van anderen. Deze doelen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Bijvoorbeeld, het doel om 
goed te presteren kan voortkomen uit het doel om de gevoelens, de gedachten en het gedrag van 
anderen te beïnvloeden. Het doel om de gevoelens van anderen te beïnvloeden kan dan weer 
voortkomen vanuit het doel om een goede indruk na te laten. Het doel om de gevoelens van anderen te 
beïnvloeden of een goede indruk te geven kan voortkomen vanuit het doel om schadelijk gedrag van 
anderen te vermijden (wraakacties of kwaadspreken). Het doel om de gedachten en het gedrag van 
anderen te beïnvloeden, tenslotte, kan veroorzaakt zijn door het doel om je emotie te reguleren of je 
beleving. Als anderen een slechte indruk van je hebben of over jou roddelen heeft dit als effect dat jij je 
zelf weer slechter gaat voelen. De ultieme reden om je emotie te reguleren kan zijn dat je geen 
secundaire emoties wilt krijgen. Dus je gaat je woede inhouden om achteraf geen spijt, verdriet, 
schaamte of schuldgevoelens te krijgen. 

 
 

b) Over de effectiviteit van regulatiestrategieën: Hypothesen 
 

De effectiviteit van regulatiestrategieën is afhankelijk van twee elementen: 

 de rechtstreekse controleerbaarheid van de component (of de stimulus) waarop de strategie 
gericht is. (cf. groene pijlen in slides) 

 of het effect op de component (of op de stimulus) op zijn beurt een invloed heeft op de 
beleving. (cf. rode pijlen in slides) 

 

Verschillende theorieën over de oorzaak van emoties kunnen verschillen m.b.t. de invloeden die ze 
mogelijk achten tussen componenten (Gross & Barret, 2011*). Het is dus mogelijk dat ze verschillende 
voorspellingen maken over welke strategieën effectief zullen zijn. In wat volgt zal nagegaan worden op 
welke manier emotieregulatie mogelijk is volgens de netwerktheorieën en de appraisaltheorieën maar 
deze oefening kan in principe voor elke emotietheorie gemaakt worden. 
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1. Wat zeggen appraisaltheorieën en netwerktheorieën over de invloed van andere 

componenten op de belevingscomponent (rode pijlen)? 
 

Volgens de appraisaltheorieën leidt de cognitieve inschatting van een stimulus (appraisal) tot 
actietendensen die zich manifesteren in fysiologische responsen die op hun beurt dienen als 
voorbereiding op en ondersteuning van echt gedrag. Al deze componenten zouden gereflecteerd worden 
in de belevingscomponent. M.a.w., de appraisals zijn verantwoordelijk voor de uitlokking van emoties. 
De regulatiestrategie die hier de voorkeur geniet is daarom de strategie van reappraisal. Strategieën die 
de stimulus beïnvloeden zijn uiteraard ook effectief omdat die strategieën indirect appraisal  
beïnvloeden. Dit neemt echter niet weg dat de somatische component, de motivationele component en 
de motorcomponent worden gereflecteerd in de beleving en het dus in theorie mogelijk zou moeten zijn 
om de emotionele beleving ook te beïnvloeden door veranderingen in deze componenten teweeg te 
brengen. De vraag is echter hoe groot die invloed is. Ten eerste weten we niet wat het aandeel is van die 
andere componenten in de beleving. Ten tweede worden die andere componenten zelf bepaald door 
appraisal. Zelfs wanneer je rechtstreeks zou kunnen ingrijpen op die andere componenten moet je dus 
steeds concurreren met de invloed die vanuit appraisal uitgeoefend wordt op die component. Merk 
echter op dat appraisaltheorieën ook veronderstellen dat het veranderen van de andere componenten 
op een indirecte manier tot een verandering in de beleving kan leiden via re-appraisal (cf. fenomeen van 
recurrentie). 

 
Samengevat: Een verandering in appraisal kan een directe verandering teweegbrengen in de emotionele 
beleving. Veranderingen in andere componenten kunnen eveneens de beleving beïnvloeden (a) op 



8  

voorwaarde dat ze geen concurrentie hebben van sterke bestaande appraisals of (b) via re-appraisal 
(recurrentie). 

 
Netwerktheorieën veronderstellen dat er een netwerk is voor elke subset van emoties (i.e., één netwerk 
voor woede, één voor verdriet, één voor vreugde, etc.). De verschillende componenten van de 
emotionele episode beïnvloeden elkaar niet in een vaste volgorde. Activatie van een netwerk kan 
gebeuren via verschillende routes: via stimuli die (sterk) gelijken op stimuli met een 
conditioneringsgeschiedenis of via elk van de andere componenten die deel uitmaken van het netwerk. 
M.a.w., woede kan uitgelokt worden door een stimulus die in het verleden woede uitlokte, maar even 
goed door te vechten of door een boze expressie aan te nemen. Eens een knoop in het netwerk 
geactiveerd is, verspreidt de activatie naar de andere knopen. Een verandering in elk van de 
componenten  of  in  de  stimulusinput  zelf  kan  dus  een  verandering  in  de  beleving  veroorzaken. 
Bijvoorbeeld, als mijn gelaatsexpressie verandert van droevig naar blij zou dat mijn blijdschapsnetwerk 
moeten activeren, inclusief de knoop voor blije gevoelens. Merk hierbij op dat activatie van de nieuwe 
emotie waarschijnlijk moet concurreren met activatie van de oude emotie. Een vrolijk gezicht opzetten 
zal niet tot blije gevoelens leiden zolang activatie in het verdriet-netwerk sterker is (of misschien leidt het 
tot “mixed” emoties?). 

 
 

2. Wat zeggen theorieën over de controleerbaarheid van de componenten (groene pijlen)? 
 

De effectiviteit van een regulatiestrategie is niet alleen afhankelijk van welke componenten elkaar 
kunnen beïnvloeden maar ook van de controleerbaarheid van de component (of de stimulus) waarop de 
strategie gericht is. Hoe controleerbaar zijn die componenten? 

 Fysiologische responsen: Het rechtstreeks beïnvloeden van fysiologische responsen is eigenlijk 
onmogelijk. Je kunt er niet voor kiezen om je hartslag te verhogen. Je kan alleen op indirecte 
wijze een invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door de trappen op te lopen of bètablokkers in te 
nemen. Merk op dat dit strikt genomen gedragingen zijn. 

 Gedrag: Gedrag veranderen lijkt gemakkelijk. Een vrolijk gezicht opzetten is gemakkelijk vanuit 
een neutrale toestand, maar minder gemakkelijk wanneer men een sterke negatieve emotie 
heeft. Volgens appraisaltheorieën wordt expressief gedrag uitgelokt door actietendensen. 
Feitelijk vechten zou bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de tendens om te vechten. Dus als je 
je emotioneel gedrag wilt veranderen, dan moet de tendens om het nieuwe gedrag te stellen 
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sterker zijn dan de tendens om het oude gedrag te stellen. 

 Gevoelens: Het rechtstreeks veranderen van gevoelens lijkt moeilijk. Dit klinkt logisch vanuit 
appraisaltheorieën omdat ze gevoelens voorstellen als de reflectie van andere componenten in 
het bewustzijn. Je kan niet kiezen wat je voelt, net zoals je niet kiest wat er in je bewustzijn 
opduikt. Bewustzijn wordt hier opgevat als iets dat passief registreert. 

 Appraisal: Appraisals kunnen zowel rule-based als associatief zijn (cf. supra) en de associatieve 
variant wordt vaak voorgesteld als automatisch. Men kan dus te verwachten dat de associatieve 
variant moeilijk te controleren is. Als bovendien wordt aangenomen dat emoties bij voorkeur 
worden uitgelokt door de associatieve variant kan dus verwacht worden dat de strategie van 
reappraisal niet altijd effectief zal zijn. 

 
c) Over de effectiviteit van regulatiestrategieën: Onderzoeksresultaten 

 
1. Strategie van reappraisal 

 
Volgens de (uiterst omvangrijke) meta-analyse van Webb, Miles en Sheeran (2012)* is reappraisal een 
effectieve strategie. Globaal genomen heeft deze strategie een “klein-tot-matige” effectsize (d+ = 0.36). 
De precieze aard van de reappraisalstrategie blijkt wel een groot verschil te maken. Zij maken een 
onderscheid tussen volgende vormen van reappraisal: 

 Reappraisal van de emotionele respons. Hierbij worden deelnemers geïnstrueerd om de emotie 
op een bepaalde manier te interpreteren. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld verteld worden dat 
een bepaalde emotie normaal is en dat ze deze zonder te oordelen mogen accepteren. 

 Reappraisal van de emotionele stimulus. Hierbij worden deelnemers geïnstrueerd om de 
emotie-uitlokkende stimulus op een bepaalde manier te interpreteren. Deelnemers kunnen 
bijvoorbeeld gevraagd worden om zich in te beelden dat een negatieve gebeurtenis uiteindelijk 
gevolgd wordt door een positieve uitkomst. 

 Reappraisal via perspectiefnemen. Deelnemers worden gevraagd om een (min of meer) 
objectief perspectief aan te nemen, bijvoorbeeld door zich op te stellen als onthechte 
observatoren. 

Uit de meta-analyse van Webb et al. (2012) bleek elke vorm van reappraisal een betrouwbare impact te 
hebben op de emotionele uitkomst, met respectievelijk, volgende effectgroottes: 0.23, .36 en 0.45. De 
beste resultaten werden bekomen in studies waarin de drie vormen van reappraisal tezamen werden 
ingezet (d+ = .89!), maar hierbij dient opgemerkt te worden dat deze schatting is gebaseerd op slechts 6 
studies met in totaal slechts 115 deelnemers. 

 

Een bekend voorbeeld van een studie waarin werd aangetoond dat reappraisal werkt is die van Ochsner 
et al. (2002). Zij toonden hun deelnemers foto’s waarop problematische situaties werden afgebeeld. Eén 



10  

groep van deelnemers werd gevraagd om de stimuli te reappraisen door zich voor te stellen dat de 
situatie goed zou aflopen. De andere groep van deelnemers werd gevraagd om de stimuli gewoon te 
bekijken. Deelnemers in de eerste groep rapporteerden minder negatieve gevoelens dan deelnemers in 
de tweede groep. Anderzijds is er de klinische observatie dat reappraisal niet altijd werkt of vaak niet 
werkt. Spinfobici “weten” meestal maar al te goed dat spinnen ongevaarlijk zijn maar ze “voelen” zich 
toch angstig. Dit doet de vraag rijzen of mogelijks moderatoren in het spel zijn. Enkele potentiële 
voorbeelden: 

 De mate waarin de associatie tussen stimuli en appraisals geautomatiseerd is: Misschien kunnen 
appraisals gemakkelijker veranderd worden als ze nog niet geautomatiseerd of ingesleten zijn. In 
een klinische situatie is dit meer waarschijnlijk dan in labo-situaties. Hoe zou je dit experimenteel 
kunnen onderzoeken? 

 Persoonlijke relevantie en/of intensiteit van de emotie: Situaties in experimentele studies zijn 
doorgaans minder persoonlijk relevant dan in de klinische praktijk en leiden daardoor tot minder 
intense emoties. Minder intense emoties zijn misschien gemakkelijker te reguleren. Uit de meta- 
anlyse van Webb et al. (2012) blijkt in elk geval dat emotieregulatie minder effectief is in 
experimentele studies waarin de stimuli (gebruikt in de emotie-inductiemethodes) meer 
persoonlijk relevant zijn (e.g., negatieve feedback over een prestatie van de proefpersoon) dan 
die waarin de stimuli minder persoonlijk relevant zijn (e.g., foto’s, filmclips). 

 Concrete vs. abstracte instructies voor reappraisal: Concrete instructies zijn meer doeltreffend 
dan abstracte instructies (Moberly & Watkins, 2006). 

 
2. Strategie van aandachttoewijzing: afleiden vs. concentreren 

 

Webb et al. (2012) onderscheiden zeven verschillende vormen van regulatiestrategieën die gericht zijn  
op de mate waarin aandacht wordt gericht op de emotie-uitlokkende situatie. Het kan daarbij zowel  
gaan om strategieën die gericht zijn op het reduceren van de mate van aandachttoewijzing (n = 4) als om 
strategieën waarbij er net meer aandacht wordt besteed aan de emotie-uitlokkende situatie (n = 3). Een 
exhaustief overzicht van deze strategieën valt buiten het bestek van deze cursus. Een enkel voorbeeld 
kan hier volstaan, nl. actieve positieve distractie (D1). In dit geval tracht de persoon die een emotie 
ervaart aan iets positief te denken dat niet gerelateerd is aan de uitgelokte emotie. In een bekende 
studie van Kalisch et al. (2005*) werd dit als volgt geoperationaliseerd. Voorafgaand aan de eigenlijke 
studie werden alle deelnemers gevraagd om deel te nemen aan een groepssessie waarin de techniek 
werd aangeleerd. Deelnemers werden gevraagd om zich op een heel levendige manier een plaats voor te 
stellen waar ze zich doorgaans ontspannen en veilig kunnen voelen (hun ‘speciale plek’). Bijkomend werd 
hen gevraagd om intern een zelf-beschrijvende zin te generen naar analogie met het volgende  
generische voorbeeld: “Ik ben hier in mijn [speciale plek], ik voel me veilig en ontspannen. Op deze plek 
kunnen   emoties   me   niet   deren.   Er   is   niets   dat   me   stoort”.   Vervolgens   ondergingen   ze  een 
relaxatieprocedure waarin ze werden uitgenodigd zich om alle sensoriele aspecten van de veilige plek 
levendig voor te stellen en deze te associëren met de zelf-beschrijvende zin. 

 
Tenslotte werden deelnemers gevraagd om deze techniek gedurende een week toe te passen in hun 
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dagelijkse leven. Tijdens het eigenlijke experiment onderging de helft van de deelnemers een 
stemmingsinductie- procedure (i.e., dreiging met en toedienen van pijnlijke elektrische schokken). De 
andere helft van de deelnemers kreeg geen stemmingsinductieprocedure. Elke groep werd vervolgens 
verder opgesplitst in twee groepen (2 x 2 design). In de regulatiegroepen werden deelnemers gevraagd 
om de aangeleerde techniek toe te passen. In de andere groepen werden deelnemers gevraagd om net 
te focussen op de feitelijke situatie en daarbij de volgende zelf-beschrijvende zin te gebruiken: “Ik neem 
nu deel aan het eigenlijke experiment. Ik ervaar mijn emoties op intense wijze. Mijn emoties beïnvloeden 
mijn gedachten en mijn lichaam”. Beide manipulaties hadden een effect (min of meer in de verwachtte 
richting) op angstratings, hartslagfrequentie en huidgeleidingsresponsen (zie slides). Op basis van hun 
meta-analyse komen Webb et al. (2012) tot de conclusie dat de strategie van afleiding een klein effect 
heeft (d+ = 0.27) en dat de strategie van concentratie een omgekeerd effect heeft (d+ = -0.26). Zich 
concentreren op de stimulus maakt de gevoelens dus sterker. Merk evenwel op dat deze bevinding in 
strijd is met wat er dikwijls in de klinische praktijk gebeurt (e.g., exposuretherapie). Het is ook niet 
duidelijk of de effecten van aandachttoewijzing gemedieerd worden door appraisal of niet. Men zou 
bijvoorbeeld kunnen argumenteren dat de regulatiestrategie die werd gehanteerd in de studie van 
Kalisch et al. (2005) erop gericht was de eigen emoties te leren inschatten (appraisal) als doelirrelevant. 

 
 

3. Strategie van ventileren of afreageren 
 

Ventileren (“venting”) kan gedragsmatig zijn (tegen een object of een persoon schoppen of slaan) of 
verbaal (roepen, discussiëren, praten, schrijven). Merk op dat regulatie hier niet bestaat uit het 
aannemen van gedrag dat ingaat tegen de huidige emotie, maar net uit het aannemen van gedrag dat 
ermee overeenkomt. Dit is anders bij het artificieel aannemen van gelaatsexpressies (cf. infra). Wat 
voorspellen de verschillende theorieën over de effectiviteit van ventileren? 

 
In de folk-theorie heerst alvast de metafoor van de stoomketel. Volgens deze visie is het goed is “om 
stoom af te blazen”. Netwerktheorieën en psychologisch-constructivistische theorieën daarentegen 
voorspellen geen daling van woede, maar eerder een versterking, respectievelijk omwille van 
activatieverspreiding in een emotienetwerk en zelfperceptie (“ik roep heel hard dus ik zal wel heel boos 
zijn”). Appraisaltheorieën voorspellen dan weer een daling of een stijging in de mate waarin men woede 
ervaart, afhankelijk van de mate waarin er reappraisal optreedt die “blame” vermindert of versterkt, 
respectievelijk. Ook deze predictie werd ook empirisch bevestigd. Parlamis, Allred, en Block (2010), 
bijvoorbeeld, toonden aan dat ventileren t.o.v. de “dader” (= bron van de doelincongruente situatie)  
leidt tot een sterkere vermindering van woede dan ventileren t.o.v. een derde partij omdat de kans dat  
je “blame” gaat reappraisen (d.w.z. minder gaat beschuldigen) groter is wanneer je tegen de dader 
ventileert dan wanneer je tegen een derde partij ventileert. Dit onderzoeksresultaat suggereert dat de 
target (de persoon waartegen je ventileert: dader vs. derde persoon) een moderator is voor de 
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effectiviteit van ventileren. Een andere moderator is de status van de target. Ventileren tegen een dader 
met lage status leidt tot meer woede dan ventileren tegen dader met hoge status want een dader met 
lage status ga je meer beschuldigen dan een dader met hoge status. Merk hierbij op dat het uiten van 
woede t.o.v. de dader de potentie om de situatie te veranderen en op die manier de woede te 
verminderen. Het uiten van woede tegenover levenloze objecten en derden daarentegen dat niet heeft. 

 
4. Strategie van onderdrukken van gevoelens 

 
Meta-analyse van Webb et al. (2012): Gevoelens (en gedachten) aan de stimulus onderdrukken is niet 
effectief. 

 
5. Strategie van regulatie van expressief gedrag (ook wel gedragsmodulatie genoemd) 

 
Volgens de meta-analyse van Webb et al. (2012) is het onderdrukken van expressief gedrag wel degelijk 
mogelijk (d+ = 0.32). In deze meta-analyse werd echter alleen nagegaan of het mogelijk is om je 
gelaatsexpressie te veranderen (de groene pijl in de slides) en niet of die verandering in gelaatsexpressie 
ook je beleving verandert (de rode pijl in de slides). Er is enige evidentie dat het veranderen of 
onderdrukken van expressie alleen een effect heeft op de expressie maar niet of weinig op de beleving 
(Gross, 1998; Schmeichel et al., in press). Bovendien zou onderdrukking alleen effectief zijn bij positieve 
emoties en gepaard gaan met een fysiologische kost: het onderdrukken van expressie leidt tot een 
versterking van fysiologische responsen. Dit patroon van bevindingen komt min of meer overeen met de 
resultaten die werden bekomen in de context van de faciale feedbackhypothese (cf. supra). Hoewel er 
duidelijk evidentie is voor de hypothese dat het aannemen van een artificiële gelaatsexpressie een 
verandering in de intensiteit van gevoelens kan teweegbrengen (het cartoonexperiment van Strack et al. 
1988), zijn er geen studies waarin kon worden aangetoond dat artificiële gelaatsexpressies tot 
kwalitatieve veranderingen kunnen leiden (het zou wel mogelijk zijn om een bepaalde stemming uit te 
lokken t.a.v. neutrale stimuli, cf. Zajonc et al. 1989). Er is m.a.w. weinig evidentie om te denken dat het 
een effectieve strategie is om een happy face op te zetten als we droevig zijn. 



13  

 
 

6. Aanvulling: Regulatie van actietendensen 
 

Er bestaat heel wat onderzoek dat aantoont dat emotionele actietendensen kunnen gewijzigd worden 
door uitgebreide training. Wiers, Rinck, Kordts, Houben, en Strack (2010*) observeerden bijvoorbeeld 
dat zware drinkers die zeer frequent een vermijdingsrespons hadden gesteld als reactie op alcohol- 
gerelateerde foto’s minder alcohol consumeerden tijdens een (fake) smaaktest dan zware drinkers die 
frequent een toenaderingsrespons hadden gesteld als reactie op alcohol-gerelateerde foto’s (op 
voorwaarde evenwel dat deze training succesvol bleek). Eder (2011*) onderzocht echter of het ook 
mogelijk is om emotionele actietendensen te reguleren zonder uitvoerige training. Hij presenteerde 
positieve en negatieve foto’s en vroeg deelnemers om een toenaderingsrespons of een 
vermijdingsrespons te stellen op basis van de semantische categorie van de afbeelding (i.e., personen vs. 
dieren). Het ging dus om een I-SRC taak. Cruciaal was echter dat deelnemers vooraf de instructie kregen 
dat er foto’s met een rode rand zouden verschijnen. In dat geval moesten deelnemers reageren op basis 
van de valentie van de aangeboden foto. In een eerste groep dienen deelnemers te reageren met een 
toenaderingsrespons t.a.v. positieve stimuli en met een vermijdingsrespons t.a.v. negatieve stimuli (i.e., 
compatibele responstoewijzing). In een tweede groep was responstoewijzing net omgekeerd (i.e., 
incompatibele responstoewijzing). De resultaten waren erg duidelijk (zie Tabel 1, overgenomen uit Eder, 
2011). Een (significant) positief I-SRC effect werd geobserveerd in de conditie met compatibele 
responstoewijzing. In de groep met een incompatibele responstoewijzing werd een (niet-significant) 
negatief I-SRC effect geobserveerd. Deze resultaten suggereren dat implementatie-intenties m.b.t. het 
uitvoeren van toenaderingsgedrag vs. vermijdingsgedrag kunnen volstaan om emotionele 
actietendensen te reguleren. Merk op dat deze mogelijkheid niet aan bod komt in het overzicht van 
Webb et al. (2012). Merk tevens op dat bovenstaande conclusie gebaseerd is op de assumptie dat het I- 
SRC effect een valide index is van automatische geactiveerde toenaderingstendensen. 
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De bevindingen van Eder (2011) sluiten overigens perfect aan bij het actie-controle-model van 
emotieregulatie (Webb, Schweiger Gallo, Miles, Gollwitzer, & Sheeran, 2012). Volgens dit model moeten 
volgende stappen genomen worden om tot (succesvolle) emotieregulatie te komen. 

1. Mensen moeten een discrepantie of incongruentie detecteren tussen hun feitelijke emotie (of 
componenten ervan) en hun gewenste emotie. Bijvoorbeeld, je slecht voelen of je agressief 
gedragen is incongruent met je doel om je goed te voelen of je kalm te gedragen. 

2. Als je de discrepantie gedetecteerd hebt, moet je nog het doel ontwikkelen om er iets aan te 
doen. Daarvoor moet je geloven dat er iets aan te doen valt en dat jij daartoe in staat bent. 

3. Je moet ook een strategie kiezen. 
4. Tenslotte moet je die strategie ook implementeren of uitvoeren. Daarvoor moet je de 

gelegenheid om in te grijpen detecteren en ook grijpen. Dit kan je beter doen als je 
implementatie-intenties vormt. Dit zijn if-then intenties of doelen. Hierin verbind je mentaal een 
concrete situationele cue (bijv., een negatieve stimulus in de studie van Eder, 2011) met een 
bepaalde (fysieke of mentale) actie (bijv., het stellen van toenaderingsgedrag). Het optreden (en 
detecteren) van de cue leidt zo tot de automatische activatie van de actie. Bijvoorbeeld, als je 
last hebt van woedeaanvallen kan je een situationele cue (e.g., een vernederende opmerking van 
een collega) verbinden aan een actie (e.g., tot 10 tellen voor je reageert). 

 
Onderzoek toont aan dat het vormen van implementatie-intenties (‘if-then’ regels) het succes op het 
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uitvoeren (en daardoor de effectiviteit) van regulatiestrategieën effectief vergroot. In een studie van 
Schweiger Gallo, Keil, McCulloch, Rockstroh en Gollwitzer (2009) werden deelnemers gevraagd om naar 
een reeks angst-inducerende (Experiment 1) of afkeer-inducerende (Experiment 2) foto’s te kijken onder 
verschillende regulatiecondities. In een eerste conditie werden deelnemers gewoon gevraagd om geen 
angst/afkeer te ervaren (i.e., ‘goal-intention conditie’). In een tweede conditie (i.e., ‘implementation 
intention conditie’) werden deelnemers gevraagd (a) om geen angst/afkeer te ervaren en (b) om zich het 
doel te vormen ‘kalm en ontspannen te blijven bij het zien van bloed (Experiment 1) of een spin 
(Experiment 2)’. In een derde conditie (i.e., controleconditie) werden deelnemers gewoon gevraagd om 
naar de foto’s te kijken. Ratings van opwinding (‘arousal’) toonden achteraf aan dat de regulatie in de 
tweede conditie effectiever was dan in de eerste conditie en de controleconditie. In vervolgonderzoek 
van Schweiger Gallo, McCulloch en Gollwitzer (2012) kon bovendien aangetoond worden dat de impact 
van implementatie-intenties afhankelijk is van de precieze aard ervan. In Experiment 1, werden 
deelnemers in de ‘implementation intention conditie’ gevraagd om zich het doel te vormen ‘het 
perspectief van een arts aan te nemen bij het zien van bloed’. Daarnaast was er nog een controleconditie 
en een goal-intention conditie, indentiek aan de experimenten van Schweiger Gallo et al. (2009). Als 
afhankelijke  variabele  werden  zowel  valentieratings  (hoe  positief  of  negatief  zijn  de  foto’s?)        als 

arousalratings (hoeveel arousal ervaar je bij het zien van de foto’s) geregistreerd. De resultaten toonden 
aan dat de afkeerinducerende foto’s als minder negatief werden ervaren in de ‘implementation intention 
conditie’ dan in de twee andere condities. Voor de arousal ratings was er geen effect. Experiment 2 was 
een quasi replicatie van Experiment 1 van Schweiger Gallo et al. (2009). In de ‘implementation intention 
conditie’ werden deelnemers dus gevraagd om (a) geen angst/afkeer te ervaren en (b) om zich het doel 
te vormen ‘kalm en ontspannen te blijven bij het zien van bloed’. Ditmaal werden er echter zowel  
arousal ratings als valentie ratings geregistreerd. Opnieuw was er meer regulatie in de ‘implementation 
intention conditie’, maar alleen op het vlak van arousal (i.e., geen effect voor valentie). Dit 
resultatenpatroon toont m.a.w. aan dat implementatie-intenties zeer specifieke effecten kunnen hebben 
(implementatie-intentie om een stimulus op een specifieke manier te reappraisen vs. implementatie- 
intentie om lichamelijke reactie te controleren). 
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d) Adaptiviteit van regulatiestrategieën 
 

Emoties kunnen adaptief of maladaptief zijn. Regulatie dient net om maladaptieve emoties te corrigeren. 
Toch is het zo dat regulatie zelf ook adaptief of maladaptief zijn. Een strategie wordt beschouwd als 
adaptief als ze op langere termijn ten goede komt aan de fysieke en mentale gezondheid van een 
persoon en aan de omgeving. Er kan op verschillende manieren een dissociatie bestaan tussen de 
gevolgen van een regulatiestrategie op korte termijn en lange termijn. 

 Drugs nemen is effectief op korte termijn (je voelt je beter), maar heeft ernstige negatieve 
consequenties op lange termijn. Eten als een vorm van emotieregulatie kan uiteraard ook 
resulteren in problemen op lange-termijn. 

 Mensen met een vermijdende of onderdrukkende regulatiestijl (“repressors”) hebben initieel 
een verhoogde aandachtstoewijzing (= vigilantie) voor negatieve stimuli gevolgd door het 
wegrichten van de aandacht (= vermijding). Deze strategie is op korte termijn effectief (Boden & 
Baumeister, 1997) maar op lange termijn maladaptief. Onderdrukkers zouden een verhoogd 
risico hebben op intrusieve gedachten (Geraerts, Merckelbach, Jelicic, & Smeets, 2006), 
problemen met het immuunsysteem (Barger, Bachen, Marsland, & Manuck, 2000), hartfalen, 
kanker en astma (e.g., Weinberger, 1990). 

 Het chronisch onderdrukken van expressie leidt tot discrepantie tussen wat men voelt en wat 
men uitdrukt (“expressieve dissonantie”). Het chronisch toepassen van deze strategie leidt tot 
het gevoel niet echt te zijn in sociale interacties en is geassocieerd met laag emotioneel welzijn. 

 Het ventileren van woede bij derden reduceert de woede niet, maar versterkt wel de sociale 
band. Dus hoewel ventileren niet effectief is in het reduceren van negatieve gevoelens op korte 
termijn kan het wel adaptieve aspecten hebben op lange termijn. 

 Defensieve appraisals of interpretatiebiases (e.g., selectieve herinnering, selectieve kritiek, 
neerwaartse sociale vergelijking, anderen geringschatten) kunnen adaptief zijn als ze flexibel 
toegepast worden maar niet als ze op een rigide manier worden toegepast. 

 
Ook situationele context bepaalt of een bepaalde regulatiestrategie adaptief is of niet. Het onderdrukken 
van expressie (e.g., van woede) is bijvoorbeeld erg adaptief in een professionele context. Het is ook zeer 
adaptief voor een kind om de expressie te overdrijven wanneer het in gevaar is. Tenslotte speelt ook de 
culturele context een rol. Het onderdrukken van expressie is bijvoorbeeld geassocieerd met laag 
emotioneel welzijn in de Amerikaanse cultuur (waar openlijke expressie gewaardeerd wordt) maar niet  
in Aziatische culturen (waar openlijke expressie minder gewaardeerd wordt). 
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e) Hoe onderscheidbaar zijn emotie en regulatie? 
 

Volgens de dominante visie op emotie en regulatie (e.g., Gross & Thompson, 2007) zijn emotie en 
regulatie twee verschillende processen. De dualiteit tussen emotie en regulatie wordt opgevat als 
assymetrisch: regulatie oefent controle uit over emotie en niet andersom. Emotie verhoudt zich tot 
regulatie zoals passie tegenover rede, zoals warm tegenover koud, en zoals ego tegenover superego. 
Deze dualiteit tussen emotie en regulatie zou besloten liggen in het systeem zelf. Er is een overeenkomst 
met activatie en inhibitie in biologische systemen (e.g., sympathische en parasympathische activiteit). 
Bovendien maakt men meestal de assumptie van sequentialiteit. De emotie komt eerst, daarna volgt de 
regulatie. De nadruk ligt daarbij op regulatie door reappraisal van de situatie. Daardoor wordt de indruk 
gewekt dat er emotie bestaat zonder regulatie. 

 
Echter, volgens een alternatieve visie (uit Frijda, 1986; Frijda & Mesquita, 2007) is regulatie 
alomtegenwoordig. Ten eerste is emotie zonder regulatie zeer uitzonderlijk. Mensen zijn eigenlijk niet in 
staat om een ongecontroleerde emotie te hebben, behalve bijvoorbeeld wanneer ze zeer dronken zijn of 
wanneer ze hersenbeschadiging hebben. Ten tweede komt emotieregulatie ook voor bij dieren. 
Bijvoorbeeld, vechtende honden doen meestal weinig meer dan blaffen en elkaar bedreigen. Ze bijten 
elkaar niet dood. Wanneer men een chimpansee aan de vacht trekt zal die snel in woede ontsteken 
behalve wanneer een baby-chimpansee dit doet. 

 
Men kan ook in twijfel trekken dat emotie en regulatie twee verschillende soorten processen zijn. Zowel 
‘emotie’ als ‘regulatie’ ontstaan op het moment dat er persoonlijke doelen op het spel staan. 
Doelincongruentie kan leiden tot een emotionele respons die zelf al dan niet incongruent is met een 
ander doel. Bijvoorbeeld, als je het doel hebt om snel thuis te zijn, dan kan een lange rij aan de kassa 
leiden tot ergernis of zelfs woede wat. In principe zou deze woede zich kunnen manifesteren in agressief 
gedrag (e.g., een gemene opmerking maken, schelden, voorsteken), maar dit gedrag is op zijn beurt 
incongruent met het doel om sociaal aanvaard te worden. Dit kan resulteren in het onderdrukken van 
het gedrag. Op dezelfde manier staan er vaak meerdere doelen op het spel wanneer je een discussie  
hebt met vrienden: je wil niet alleen gelijk halen, je wil ook je vrienden behouden. Regulatie dient dus 
niet zozeer om emoties te onderdrukken, maar om verschillende doelen in harmonie met elkaar te 
brengen. Men kan dan ook verwachten dat pogingen tot externe regulatie pas effectief zullen zijn 
wanneer ze emotioneel geladen zijn, wanneer ze raken aan belangrijke doelen van de persoon. 
Bijvoorbeeld, waarschuwingen tegen onveilig vrijen en roken zijn vaak niet effectief omdat de implicaties 
van deze gedragingen voor het doel om gezond te blijven niet doordringen. Het doel om later gezond te 
blijven ligt voor jongeren te ver af. Bovendien kan regulatie ook in dienst staan van de emotie zelf. 
Regulatie kan bijvoorbeeld zorgen voor een fijnere afstelling van het gedrag zodat de kans vergroot dat 
een focaal doel (het doel van de primaire emotie) bereikt wordt. Wegvluchten bij angst maakt meer kans 
op succes wanneer je dit gedrag op een tamelijk beheerste manier stelt. Als je over je voeten struikelt, 
kan dit fataal zijn. Het onderbreken van gedrag (i.e., regulatie) kan er ook voor zorgen dat een emotie  
net beter of intenser wordt beleefd, bijvoorbeeld om meer te kunnen genieten (e.g., tijdens het eten, 
tijdens het kussen). Tenslotte lijkt het ook onhoudbaar om de assumptie van sequentialiteit vol te 
houden. Regulatie en emotie kunnen zich in principe gelijktijdig ontwikkelen (cf. supra, antecedente 
regulatiestrategieën: het anticiperen op negatieve gevolgen van emoties kan ervoor zorgen dat regulatie 
gelijktijdig met de emotie optreedt) 
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Het voorgaande impliceert dat het weinig zinvol is om een strikt onderscheid te maken tussen emotie en 
regulatie. Dit neemt evenwel niet weg dat het wel degelijk zinvol blijft om een onderscheid te maken 
tussen primaire emoties en secundaire emoties (i.e., regulatie), en dit omwille van het feit dat ze een 
verschillend object hebben. De primaire emotie heeft een emotie-uitlokkende stimulus als object terwijl 
de secundaire emotie de primaire emotie als object heeft. Ten tweede verschilt (antecedente) regulatie 
ook dikwijls van primaire emoties in de zin dat er negatieve gevolgen geanticipeerd worden terwijl deze 
voor veel primaire emoties al aanwezig zijn (of dichtbij in het geval van angst). 
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HOOFDSTUK 4: OVER DE RELATIE TUSSEN EMOTIE EN COGNITIE 
 

In de vorige lessen werd uitgebreid ingegaan op de begrippen cognitie en op emotie. De basis is nu 
gelegd om de relatie tussen cognitie en emotie te onderzoeken. In de literatuur worden de volgende 
relaties tussen cognitie en emotie verdedigd: 

 
1. Cognitie en emotie zijn tegengesteld: Emotie en cognitie worden soms voorgesteld als passie 

tegenover de rede, gevoel tegenover verstand, of voelen tegenover denken. Emotie verstoort de 
rede en moet dus onderdrukt worden (cf. Plato). Deze visie lijkt op het eerste zicht achterhaald, 
maar duikt toch nog frequent op. In het domein van emotieregulatie, bijvoorbeeld, wordt nog 
zeer frequent de visie gehanteerd dat een emotie iets is dat moet onderdrukt worden door 
regulatie (cf. les over emotieregulatie). Ook in de 2e functionele visie op cognitie komt deze visie 
terug. Cognitieve output wordt daarbij gecontrasteerd met emotionele output. 

 

2. Emoties zijn (speciale) cognities: Volgens het filosofische cognitivisme zijn emoties niets anders 
dan (speciale) cognitieve oordelen (zie Solomon 1976; Nussbaum 1990). Woede is bijvoorbeeld 
het oordeel dat iemand je onrecht heeft aangedaan. Angst is het oordeel dat je in gevaar bent. 
Verdriet is het oordeel dat iets onherroepelijk verloren is. 

 
3. Cognitie is een component van emotie: Dit is de visie die in de appraisaltheorieën aan bod komt. 

Volgens deze visie zijn cognitie en emotie per definitie niet volledig onderscheidbaar. Vanuit  
deze optiek is het dan ook artificieel is om te spreken van de invloed van cognitie op emotie en 
de invloed van emotie op cognitie. Bijvoorbeeld, appraisal (= component van emotie, maar is ook 
cognitief) heeft een invloed op de emotionele beleving (= component van emotie, maar heeft  
ook cognitief aspect). 

 
4. Cognitie als oorzaak van emotie of componenten van emotie: Bijvoorbeeld, in de appraisal- 

theorieën is de cognitieve component (appraisal) een oorzaak van de andere componenten in de 
emotie. Volgens sommige auteurs bevat de cognitieve component niet alleen appraisal maar ook 
allerlei andere cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, oordelen en beslissen. Men kan 
deze echter ook buiten de emotie plaatsen. Naast appraisal kunnen ook die andere cognitieve 
functies een invloed uitoefenen op emoties of de componenten van emoties. 

 
5. Emotie als oorzaak van cognitie: Emotie of componenten van emotie beïnvloeden cognitieve 

functies als aandacht, geheugen, oordelen en beslissen. Hier bedoelen we dus met cognitie de 
cognitieve functies aandacht, geheugen, oordelen en beslissen (cf. 3e functionele visie op 
cognitie). 

 
6. Cognitie beïnvloedt emotie en emotie beïnvloedt op haar beurt cognitie. Bijvoorbeeld, aandacht 

beïnvloedt beleving en beleving beïnvloedt op zijn beurt de aandacht 
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A. COGNITIE ALS OORZAAK VAN EMOTIE 
 

In een eerste stap bekijken we opnieuw de emotietheorieën, ditmaal specifiek vanuit de vraag welke rol 
ze toekennen aan cognitie in het tot stand komen van emoties. Vervolgens zal dieper ingegaan worden 
op experimenteel onderzoek waarin werd onderzocht of de relatie tussen een emotie-uitlokkende 
stimulus en de emotie zelf noodzakelijk gemedieerd wordt door cognitie (of niet). 

 
1. Is cognitie een oorzaak van emotie? 

 

Emotietheorie oorzaak van emotie cognitief (+ in welke zin) 
vs. niet cognitief 

James lichamelijke reacties en gedrag niet-cognitief 
stimulus activeert sensorische cortex die op zijn 
beurt de motorische cortex activeert en de 
responsen in gang zet. Feedback van deze 
responsen keert ook terug naar de sensorische 
cortex waar de beleving geproduceerd wordt 

cognitief in zin brede en zelfs enge 
topologische zin. 

Schachter arousal + attributie cognitief in zin van informatie- 
verwerking 

Appraisal- 
theorieën 

1. rule-based mechanisme 
(niet-automatisch/propositioneel) 

cognitief in zin van rule-based/ 
niet-automatisch/ propositioneel 

2. associatief mechanisme 
(automatisch/perceptueel) 

cognitief in zin van mentaal = 
representatie-gemedieerd 

3. sensomotorisch mechanisme cognitief in brede topologische zin 

Netwerk- 
theorieën 

1. rule-based mechanisme/ 
(niet-automatisch/propositioneel- 

cognitief in zin van rule-based/ 
niet-automatisch/ propositioneel 

2. associatief mechanisme (nadruk) 
(automatisch/perceptueel) 

cognitief in brede zin van mentaal = 
representatie-gemedieerd 

3. sensomotorisch mechanisme cognitief in brede topologische zin 
Psychologisch- 
construct. 
theorieën 
(Barrett) 

Factor 1: core affect 
(is puur fysiek) 

cognitief in brede topogische zin als 
je veronderstelt dat de hersenen 
tussenkomen. 

Factor 2: 
categori- 
satie 

1. rule-based mechanisme 
(niet-automatisch/propositioneel) 

cognitief in zin van rule-based/ 
niet-automatisch/ propositioneel 

2. associatief mechanisme (nadruk) 
(automatisch/perceptueel) 

cognitief in zin van representatie- 
gemedieerd 

Sociaal 
construct. 
theorieën 

Bestuderen het sociaal level (interacties tussen 
individuen i.p.v. het individu zelf), dus geen 
processen op het niveau van het individu 

Cognitie komt niet ter sprake als 
tussenliggende factor. 

 

Opmerking: compatibiliteit met enge visies op cognitie impliceert compatibiliteit met brede visies op 
cognitie. Cognitief in de zin van propositioneel, rule-based, of bewust is ook cognitief in de zin van 
representatie-gemedieerd. 
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Zodus, is cognitie nu een oorzaak van emotie of niet? Volgens de meeste theorieën is het antwoord ‘Ja’, 
al hangt dit antwoord duidelijk af van de specifieke visie op cognitie die men hanteert (i.e., cognitie als 
representatie-gemedieerd of in de brede topologische zin). De idee dat cognitie een oorzaak kan zijn van 
emotie impliceert bovendien niet dat cognitie een noodzakelijke oorzaak is van emotie. Bijvoorbeeld, 
zowel de netwerktheorieën, de affectprogramma-theorieën als sommige appraisaltheorieën laten ruimte 
voor het bestaan van aangeboren stimulus-responsconnecties (i.e., het sensomotorisch mechanisme). 
Deze aangeboren S-R connecties zijn niet cognitief in de zin dat ze niet representatie-gemedieerd zijn. 
Merk hierbij op dat aanhangers van de appraisaltheorie onderling van mening verschillen over het 
bestaan van emotie in afwezigheid van cognitie. Auteurs zoals Nico Frijda en Klaus Scherer sluiten deze 
mogelijkheid bijvoorbeeld niet uit, terwijl er voor Richard Lazarus absoluut geen sprake kon zijn van 
emotie zonder cognitie. Hij voerde hierover een zeer intense wetenschappelijk discussie met Bob Zajonc 
(i.e., het zogenaamde ‘primacy of affect’ vs. ‘primacy of cognition’ debat, cf. infra). 
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2. Is cognitie een noodzakelijke oorzaak van emotie? 
 

Er bestaat een vrijwel algemene consensus onder onderzoekers dat cognitie een belangrijke rol speelt in 
het tot stand komen van emoties. Er is echter wel onenigheid over de vraag of emoties steeds berusten 
op voorafgaande cognitie. Dit is het debat rond “primacy of cognition vs. primacy of emotion”. Dit debat 
wordt gelinkt aan de vraag of emotie en cognitie berusten op aparte, parallelle systemen. Zoals steeds bij 
debatten over de relatie tussen twee fenomenen, hangt veel af van de definitie van de fenomenen. 

 
In de literatuur werden verschillende argumenten geformuleerd tegen de idee dat cognitie een 
noodzakelijke oorzaak is van emoties. In wat volgt worden deze argumenten systematisch besproken, 
samen met hun respectieve tegenargumenten. Daarbij zal telkens bijzondere aandacht uitgaan naar de 
definities van cognitie die (impliciet) gehanteerd worden binnen elk van die argumenten. Ondanks het 
feit dat er soms zéér sterke tegenevidentie bestaat voor de idee dat cognitie niet noodzakelijk is voor het 
tot stand komen emoties (cf. infra) blijft het technisch onmogelijk om de stelling te bewijzen dat cognitie 
wél een noodzakelijke oorzaak is van emotie. Daarvoor zou men immers alle emoties moeten 
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onderzoeken en moeten aantonen dat cognitie altijd de oorzaak is. Dit is uiteraard niet mogelijk. 
 

a) Acquisitie van valentie vereist geen bewustzijn van de stimulus of de contingentierelatie tussen 
deze stimulus en ongeconditioneerde prikkels. De verwerking van de valentie van een prikkel 
vereist evenmin bewustzijn van de uitlokkende prikkel. 

 
Kunst-Wilson & Zajonc (1986) toonden aan dat het mere exposure effect kan bekomen worden met 
subliminale stimuli. Herhaald aanbieden van een stimulus leidt tot dus toename in de valentie van die 
stimulus (i.e., de stimulus wordt positiever), zelfs indien men zich niet bewust is van de aanwezigheid  
van de stimulus. De Houwer, Hendrickx, en Baeyens (1997) konden ook een evaluatief 
conditioneringseffect bekomen met subliminale prikkels. Het samen aanbieden van een neutrale 
stimulus (CS) en een subliminale US leidt m.a.w. tot een verandering in de valentie van de neutrale 
stimulus, zelfs indien de US niet bewust wordt waargenomen. Bovendien werd meermaals  
gerapporteerd dat het evaluatieve conditioneringseffect ook kan bekomen worden wanneer deelnemers 
zich niet bewust zijn van de CS-US contingentie (e.g., Baeyens, Eelen, Van den Bergh, & Crombez, 1990). 
M.a.w., er bestaat enige evidentie dat de acquisitie van valentie kan plaatsvinden in afwezigheid van 
bewustzijn van de stimulus zelf of van de contingentie tussen deze stimulus en ongeconditioneerde 
prikkels. Daarnaast bestaat ook heel wat evidentie die suggereert dat mensen in staat zijn om de valentie 
van subliminaal aangeboden prikkels te verwerken. Misschien wel de meest overtuigende (of minstens 

de meest geciteerde) onderzoeksresultaten hierover werden gepubliceerd door Draine en 
Greenwald (1998). Zij hanteerden een variant van het evaluatieve priming-paradigma (cf. supra) 
waarin deelnemers werden gevraagd om de targets te beoordelen als positief of negatief en dit 
binnen een zeer restrictief responsvenster (initieel tussen de 250 ms en de 383 ms na de start van 
de aanbieding van de targets). De primes werden gemaskeerd en werden slechts gedurende 17, 30 
of 50 ms aangeboden. Na afloop van de experimentele primingprocedure werd een tweede taak 
aangeboden waarin deelnemers dienden te beslissen (of te gokken) of de primes echte woorden 
waren dan wel alternerende sequensen van X’en en G’s (e.g, XGXGXG). Vervolgens werd een 
evaluatief primingeffect berekend op basis van de errordata van de eerste taak en een score voor 
de mate waarin de prime kon herkend worden op basis van de tweede taak (d’, spreek uit als “d 
prime”). Tenslotte werden de individuele primingscores geregresseerd op de individuele d’-scores, 
met volgende resultaten voor Experiment 1 (zie ook Greenwald, Klinger, and Schuh (1995), Klinger, 
Burton, & Pitts (2000) en Hermans, Spruyt, De Houwer, & Eelen (2003). 

 
 

 

 

Primeduur  = 17 ms Primeduur  = 33 ms Primeduur = 50 ms 
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Hoewel er geen evidentie was voor significante evaluatieve priming bij een primeduur van (slechts) 
17 ms, werd er zowel met primes van 33 ms als met primes van 50 ms een significante intercept 
bekomen. Dit resultaat zou volgens de auteurs aantonen dat er bij afwezigheid van bewuste 
identificatie van de primes (d’ = 0) nog steeds sprake is van de verwerking van valentie. 
Gelijkaardige evidentie werd, o.a., gerapporteerd door Greenwald, Klinger, and Schuh (1995), 
Klinger, Burton, & Pitts (2000) en Hermans, Spruyt, De Houwer, & Eelen (2003). 

 
De visie op cognitie die hier wordt gehanteerd is de condities-visie. Evidentie voor de verwerking of 
acquisitie van valentie in afwezigheid van bewustzijn wordt geïnterpreteerd als evidentie voor de 
hypothese dat emotie geen beroep doet op cognitie. Valentie wordt hier dus gelijkgesteld met 
emotie en bewuste processen met cognitie. 

 
Er valt heel wat in te brengen tegen (deze interpretatie van) deze onderzoeksresultaten. 

 Bewustzijn is slechts 1 automaticiteitskenmerk. In vrijwel alle subliminale evaluatieve 
primingstudies die werden gepubliceerd hadden deelnemers een expliciet evaluatief 
verweringsdoel omwille van het gebruik van de evaluatieve categorisatietaak. Het is nog 
maar de vraag of de valentie van de primes wel verwerkt zou worden wanneer dit niet het 
geval zou zijn. 

 Op basis van de (zeer exhaustieve) meta-analyse van Hofmann, De Houwer, Perugini, Baeyens,  
en Crombez (2010) over het evaluatieve conditioneringseffect kunnen ernstige vraagtekens 
geplaatst worden bij de idee dat het EC effect niet afhankelijk zou zijn van bewuste kennis over 
de relatie tussen de geconditioneerde en de onvoorwaardelijke prikkels. Het EC effect is 
aanzienlijk groter wanneer deelnemers zich bewust zijn van de CS-US contingentie en er zijn 
goede redenen om aan te nemen dat de meetprocedures die werden gebruikt om 
contingentiebewustzijn te registreren allicht onbetrouwbaar waren in die studies waarin er 
evidentie werd gevonden voor de idee dat het EC effect kan optreden in afwezigheid van 
bewuste kennis over de relatie tussen de geconditioneerde en onvoorwaardelijke prikkels. 
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 Er wordt een veel te enge definitie van cognitie gehanteerd. De meeste hedendaagse 

onderzoekers zullen accepteren dat ook cognitieve processen onbewust kunnen verlopen. 

 Tenslotte wordt een veel te brede definitie van emotie gehanteerd. In de meeste 
emotietheorieën is er meer nodig dan alleen valentie om van een emotie te kunnen spreken. 
Bijvoorbeeld, valentie is (slechts) één van de vele kenmerken die worden verwerkt tijdens het 
appraisalproces. Een voorkeur voor een stimulus is nog geen emotie. 

 
 

b) Verwerking van valentie kan voorafgaan aan cognitieve verwerking 
 

Er bestaat enige evidentie dat valentie van een prikkel soms eerder verwerkt wordt dan niet-evaluatieve 
kenmerken van een prikkel (e.g., geslacht). Daaruit leidt men af dat cognitie geen noodzakelijke oorzaak 
is van emotie. Een klassieke studie die suggereert dat valentie sneller verwerkt kan worden dan niet- 
evaluatieve prikkelkenmerken is die van Murphy en Zajonc (1993). In een variant van het 
primingparadigma boden zij blije en boze gezichten van mannen en vrouwen aan als primes en Chinese 
karakters als targets. Deelnemers werden gevraagd om de targets te beoordelen op een valentieschaal 
en een geslachtsschaal. Cruciaal was dat de primes ofwel subliminaal (4 ms!) ofwel supraliminaal (1000 
ms) werden aangeboden. Zowel op de evaluatieve oordelen als voor de geslachtsoordelen had deze 
manipulatie een duidelijke invloed. In het geval van subliminale primes werden er meer positieve 
beoordelingen gegeven wanneer Chinese karakters werden voorafgegaan door blije gezicht dan wanneer 
ze werden voorafgegaan door boze gezichte. Anderzijds oefende het geslacht van primes helemaal geen 
invloed uit op de geslachtsratings. Het omgekeerde resultatenpatroon werd vastgesteld wanneer de 
primes supraliminaal werden aangeboden. Deelnemers waren geneigd om de Chinese karakters als meer 
mannelijk te beoordelen wanneer ze voorafgegaan werden door een mannelijk gezicht dan wanneer ze 



18  

voorafgegaan werden door een vrouwelijk gezicht. De aard van de expressies maakte in deze conditie 
niet veel uit. Op basis van deze bevindingen concludeerde men af dat valentie eerder verwerkt wordt 
dan geslacht en dus dat emotie voorafgaat aan cognitie. 

 

De visie op cognitie die hier wordt gehanteerd is de 2e functionele visie. Cognitieve processen worden 
dus gedefinieerd als processen die cognitieve output genereren (e.g., geslacht) en worden 
gecontrasteerd met processen die emotionele output genereren (e.g., valentie). 

Opnieuw valt er heel wat in te brengen tegen (deze interpretatie van) deze onderzoeksresultaten. 

 Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten kunnen er enige vraagtekens geplaatst worden bij de 
onderzoeksresultaten van Murphy en Zajonc (1993). Ten eerste konden evaluatieve 
primingeffecten geobserveerd worden met veel langere aanbiedingstijden van de primes  
(typisch 200 ms; e.g., Fazio et al., 1986), zelfs wanneer men het Affect Misattributie Paradigma 
van Murphy en Zajonc (1993) hanteert (typisch 75 ms; zie Payne, Cheng, Govorun, & Stewart, 
2005). Ten tweede rapporteerden heel wat onderzoekers dat ze wel degelijk subliminale 
primingeffecten konden bekomen met niet-evaluatief stimulusmateriaal (e.g., Klinger et al., 
2000). Ten derde kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de claim dat aanbiedingen van 4 ms 
volstaan opdat de valentie van een prikkel verwerkt zou kunnen worden. Kemps, Erauw, en 
Vandierendonck (1999) slaagden er alvast niet in om gelijkaardige effecten te bekomen met 
primes die slechts 4 ms werden aangeboden. 

 

 
 Er wordt opnieuw een heel enge definitie van cognitie gehanteerd terwijl de definitie van emotie 

zeer breed is. Valentie wordt immers gelijkgesteld met emotie (of minstens gezien als een 
minimale vorm van emotie). Nochtans wordt valentie in de meeste hedendaagse 
emotietheorieën slechts gezien als een aspect van een emotie (appraisalvariabele of 
belevingsvariabele). Evidentie dat valentie voorafgaat aan cognitie is m.a.w. nog geen evidentie 
dat emotie voorafgaat aan cognitie. Anderzijds wordt valentie vaak gezien als een eerste stap in 
het tot stand komen van een emotie (e.g., Barrett, 2006; Scherer, 1984). Men zou dus wel de 
stelling kunnen verdedigen dat cognitie niet noodzakelijk is voor de start van een emotie (op 
voorwaarde evenwel dat ook een enge visie op cognitie gehanteerd wordt). 
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 De observatie dat een bepaald stimuluskenmerk minder lang dient aangeboden te worden dan 
een ander stimuluskenmerk opdat er een invloed kan worden geregistreerd (bijv., op de 
beoordeling van de Chinese karakters) impliceert niet dat dit eerste kenmerk ook eerder wordt 
verwerkt (Marcel, 1983). De afwezigheid van een effect kan m.a.w. zowel verklaard worden in 
termen van Proces 1 als in termen van Proces 2. Hoewel logisch correct is deze verklaring voor  
de bevindingen van Murphy en Zajonc (1993) evenwel louter post-hoc en weinig overtuigend 
zonder onafhankelijke evidentie. 

 De cognitieve kenmerken die onderzocht werden door Zajonc (e.g., geslacht) komen niet 
overeen met de appraisalvariabelen van appraisaltheorieën (e.g., doelcongruentie). Het is dus 
mogelijk dat het verwerken van die appraisalvariabelen wel voorafgaat aan emotie. 

  
 

c) Directe uitlokking van emotie/componenten 
 

De hoger beschreven experimenten m.b.t. de faciale feedbackhypothese (Strack et al., 1988, cf. supra) 
suggereren dat emoties kunnen uitgelokt worden door directe fysieke stimulatie van de gelaatsspieren. 
In een beperkt aantal studies kon ook aangetoond worden dat directe stimulatie van het limbische 
systeem met een injectie procaine hydrochloride resulteert in kortstondige doch intense emotionele 
ervaringen (Servan-Schreiber & Perlstein, 1998). 

 
Tenslotte is er ook (beperkte) evidentie dat emoties (of componenten ervan) door directe 
hersenstimulatie kunnen worden uitgelokt. Sinds enkele jaren wordt onderzocht of deep brain stimulatie 
(DBS) kan worden ingezet ter behandeling van medicatie-resistente vormen van obsessieve-compulsieve 
stoornissen. Tijdens onderzoek naar de effecten van DBS konden Okun et al. (2004) vaststellen dat 
stimulatie in specifieke hersengebieden resulteerde in acute paniekaanvallen bij twee van de 5 patiënten 
die werden onderzocht (zie ook Okun et al., 2004). In een onderzoek bij medicatie-resistente 
epilepsiepatiënten konden Lanteaume, Khalfa, Regis, Marquis, Chauvel, en Bartolomei (2007) 
vaststellen dat directe stimulatie van de rechter amygdala resulteerde in negatieve emoties terwijl 
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stimulatie van de linker amygdala zowel positieve als negatieve emoties kon uitlokken (zelfrapportage). 

De visie op cognitie die hier wordt gehanteerd is de mentalistische visie. Cognitie wordt hier 
gecontrasteerd met fysische processen en gedrag. 

 
Tegenargumenten: 

 Hoewel er goede evidentie bestaat voor de hypothese dat directe stimulatie van de 
gelaatsspieren de intensiteit van een bestaande emotie kan moduleren (i.e., de zwakke faciale 
feedbackhypothese), lijkt het weinig waarschijnlijk dat op deze manier nieuwe (of andere) 
emoties kunnen uitgelokt worden (i.e., de sterke faciale feedbackhypothese). Op dezelfde 
manier is het onduidelijk of chemische stoffen (drugs) nieuwe emoties kunnen uitlokken (eerder 
dan bestaande emoties moduleren). De studies waarin met directe hersenstimulatie werd 
gewerkt zijn wel overtuigend … maar ook vrij zeldzaam. Bijkomend onderzoek is hier nodig. 

 De waarde van bovenstaande studies staat of valt met de overtuiging dat de geobserveerde 
effecten niet cognitief gemedieerd zijn. Dit lijkt alvast zeer moeilijk hard te maken als het gaat 
over onderzoek de faciale feedbackhypothese. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de representatie 
van een bepaalde gelaatsexpressie geassocieerd is met de representatie van een specifieke 
emotie (of componenten ervan, e.g., de beleving van woede) en dat activatie van die associatie 
de emotie uitlokt (cf. netwerktheorieën). Merk op dat het activeren van een associatie wordt 
gezien als een cognitief proces binnen de mentalistische visie op cognitie. Ook wat de effecten 
van drug en andere chemische stoffen betreft zou men kunnen aanvoeren dat de effecten ervan 
cognitief gemedieerd worden (cf. Schachter & Singer, 1962). Het valt bijvoorbeeld niet uit te 
sluiten dat deze stoffen de perceptuele saillantie van stimuli verhogen zodat deze eerder als 
bedreigend of bevredigend geëvalueerd worden. Evaluatie is een cognitief proces binnen de 
mentalistische visie op cognitie. De invloed van directe hersenstimulatie daarentegen lijkt wel 
direct te zijn vermits er geen zintuigelijke input dient verwerkt te worden. 

 
d) Neuro-anatomische evidentie voor de directe uitlokking van emotie 

 
LeDoux (1996) toonde aan dat een CS (licht) die gepaard gaat met een elektrische schok (= CS+) meer 
geconditioneerde angst uitlokt dan een CS (donker) die nooit gevolgd werd door de schok (= CS-), zelfs 
indien de proefdieren geen cortex meer hadden (zie ook Dolan, 2002; Winkielman & Berridge, 2004). 
Zeer dikwijls wordt naar deze onderzoeksbevindingen verwezen als evidentie voor de hypothese dat 
emoties kunnen uitgelokt worden zonder voorafgaandelijke cognitieve verwerking. De visie op cognitie 
die hier wordt gehanteerd is de enge topologische visie. Volgens deze visie zijn cognitieve processen 
corticaal (in tegenstelling tot niet-cognitieve processen die per definitie subcorticaal zouden zijn). 
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Opnieuw kan men deze argumentatie in twijfel trekken omwille van de zeer enge visie op cognitie. 
Bovendien kan men ook de reikwijdte van de onderzoeksresultaten van Ledoux zelf in twijfel trekken. 
Volgens Storbeck, Robinson, en McCourt (2006) bestaat de subcorticale route wel degelijk bij mensen 
maar wordt deze zelden gebruikt. Het gebruik ervan zou beperkt blijven tot eenvoudige stimuli (licht vs. 
donker) die voordien geassocieerd werden met negatieve stimuli (e.g., elektrische schokken). De reden 
waarom de corticale route hierbij kan overgeslagen worden is dat de discriminatie tussen 
stimuluskenmerken licht en donker geen corticale verwerking vereist. Wanneer een meer complexe 
discriminatie nodig is (e.g., CS+ = vierkant vs. CS- = cirkel) moet de corticale route gebruikt worden (zie 
ook De Houwer et al., 1997, pp. 20-22). In de meeste studies die aangevoerd worden als steun voor de 
‘evaluatie-zonder-cognitie hypothese’ (e.g., Murphy & Zajonc, 1993) werden stimuli gebruikt die relatief 
complex waren (woorden, geometrische figuren). Het lijkt weinig plausibel te veronderstellen dat de 
verwerking van deze complexe prikkels zou kunnen plaatsvinden zonder corticale activiteit. 

e) Dissociatiestudies 
 

In een aantal studies (cf. infra) kon worden vastgesteld dat processen die cognitieve vs. emotionele 
output (valentie) genereren zich verschillend gedragen (e.g., dat ze optreden onder verschillende  sets 
van condities). Op basis van dergelijke onderzoeksbevindingen wordt meestal geconcludeerd dat er 
verschillende mechanismen of zelfs systemen betrokken zijn in beide processen. Zoals mag blijken uit 
onderstaand overzicht hoeft dit nochtans niet het geval te zijn. 

 
e.1 Gedragsstudies 

 

Klauer en Musch (2002, Experimenten 5 - 8) maakten gebruik van een evaluatieve primingprocedure 
waarin zowel de valentie als een niet-evaluatief kenmerk van de primes en de targets (i.e., locatie, kleur, 
lettercase en grammaticale categorie) werden gemanipuleerd. In de evaluatieve matchingconditie 
werden deelnemers gevraagd om ‘JA’ te zeggen wanneer de prime en de target dezelfde  valentie 
hadden en ‘NEEN’ te zeggen wanneer dit niet het geval was. In de niet-evaluatieve matchingconditie 
werden deelnemers gevraagd om ‘JA’ te zeggen wanneer de prime en de target overeenkwamen m.b.t. 
het niet-evaluatieve kenmerk (e.g., beide stimuli verschijnen op dezelfde locatie), en ‘NEEN’ te zeggen 
wanneer dit niet het geval was. In overeenstemming met hun verwachtingen observeerden Klauer en 
Musch (2002) dat de reactiesnelheid in de niet-evaluatieve matchingconditie werd beïnvloed door de 
(taakirrelevante) valentiematch tussen de primes en de targets. In het geval van evaluatief congruente 
trials bleken deelnemers sneller om ‘JA’ dan ‘NEEN’ te zeggen. Omgekeerd, in het geval van evaluatief 
incongruente trials bleken deelnemers sneller om ‘NEEN’ dan ‘JA’ te zeggen. Een analoog effect werd  
niet gevonden in de conditie waarin de valentierelatie tussen de primes en de targets taakrelevant was 
en de overeenkomst in termen van een niet-evaluatief kenmerk taakirrelevant. Op basis van deze 
resultaten besloten Klauer en Musch (2002) dat niet-evaluatieve kenmerken alleen verwerkt worden 
wanneer deelnemers het doel hebben om die kenmerken te verwerken. Valentie daarentegen zou ook 
verwerkt in afwezigheid van het doel om valentie te verwerken. De verwerking van valentie zou m.a.w. 
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onvoorwaardelijk gebeuren terwijl de verwerking van niet-evaluatieve kenmerken pas zou optreden mits 
aan één of meerdere voorwaarden is voldaan (i.e., proefpersonen moeten minstens het doel hebben om 
dat kenmerk te verwerken). 

 

De visie op cognitie die hier wordt gehanteerd is de 2e functionele visie. Cognitieve processen worden 
dus gedefinieerd als processen die cognitieve output genereren (e.g., locatie, kleur, lettercase, 
grammaticale categorie) en worden gecontrasteerd met processen die emotionele output genereren 
(e.g., valentie). 

 
Ondertussen bestaat er evenwel zeer sterke evidentie tégen de idee dat dat de verwerking van valentie 
onvoorwaardelijk is (Everaert, Spruyt, & De Houwer, 2011; Duscherer, Holender, & Molenaar, 2007; 
Spruyt, 2014; Spruyt, De Houwer, & Hermans, 2009, 2012; Spruyt, De Houwer, Hermans, & Eelen, 2007; 
Storbeck & Robinson, 2004). 

 Verschillende onderzoeksgroepen hebben onderzocht of het mogelijk is om het evaluatieve 
primingeffect te repliceren in een evaluatieve primingtaak waarin (a) alle primes en targets 
positieve en negatieve exemplaren zijn van twee niet-evaluatieve semantische categorieën (e.g., 
dieren vs. objecten) en (b) deelnemers worden gevraagd om de targets te classificeren in termen 
van deze niet-evaluatieve semantische categorieën (e.g., De Houwer, Hermans, Rothermund, & 
Wentura, 2002; Klinger, Burton, & Pitts, 2000). In geen enkele van deze studies kon een 
evaluatief primingeffect bekomen worden. Telkens werd een Proces-II verklaring (cf. supra) voor 
deze  nuleffecten  gegeven.  Deelnemers  zouden  de  valentie  van  de  aangeboden  prikkels wel 
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(onvoorwaardelijk automatisch) verwerken maar dit zou geen impact hebben op hun reactiesnelheid 
omdat er in een semantische classificatietaak geen evaluatieve overlap bestaat tussen de respons-
set en de prime-set. 

 
 Storbeck en Robinson (2004) voerden een reeks primingstudies uit waarin zowel de evaluatieve 

relatie als een niet-evaluatieve relatie tussen de primes en de targets werden gemanipuleerd. De 
resultaten van Experimenten 4 en 5 zijn moeilijk te interpreteren omwille van procedurele 
tekortkomingen en zullen daarom verder niet aan bod komen in deze tekst. De resultaten van 
Experimenten 1-3 zijn echter wel overtuigend. In Experiment 1 verwezen alle woorden ofwel naar 
dieren (e.g., slang vs. vlinder) of naar textuur (e.g., zacht vs. scherp) en voerden deelnemers een 
lexicale decisietaak uit (i.e., beslissen of de targetstimulus een bestaand of een niet- bestaand woord 
is). In Experiment 2 verwezen alle woorden ofwel naar dieren (e.g., slang vs. vlinder) of naar religie 
(e.g., duivel vs. hemel) en voerden deelnemers de standaard evaluatietaak werd uitgevoerd. In 
Experiment 3 tenslotte voerden deelnemers drie opeenvolgende evaluatieve primingtaken uit, 
telkens met de standaard evaluatieve decisietaak. In elke taak werden alleen (positieve en negatieve) 
woorden uit eenzelfde semantische categorie gebruikt (i.e., dieren vs. texturen vs. religie). Zowel in 
Experiment 1 als in Experiment 2 werd een duidelijk semantisch primingeffect vastgesteld, maar 
geen evaluatief primingeffect. Nochtans kon met hetzelfde stimulusmateriaal wel degelijk 
evaluatieve primingeffecten worden bekomen in Experiment 3. Het nulresultaat dat werd 
geobserveerd in Experiment 1 zou eventueel toegeschreven kunnen worden aan het feit dat er in de 
lexicale decisietaak geen sprake is van dimensionele overlap tussen de respons-set en de prime-set 
(cf. Klinger et al., 2000). Anderzijds moet opgemerkt worden dat er wel degelijk een semantisch 
primingeffect werd geobserveerd in dit experiment. Afwezigheid van dimensionele overlap tussen de 
prime-set en de respons-set lijkt dus geen noodzakelijke voorwaarde om semantische 
primingeffecten te bekomen. Het nulresultaat in Experiment 2 is nog opvallender. Hier voerden 
deelnemers een evaluatieve decisietaak uit (wat impliceert dat er dimensionele overlap bestond 
tussen de prime set en de target set) en toch  was er geen sprake van evaluatieve priming. De 
observatie dat de onderzoekers er wel in slaagden om het evaluatieve priming-effect te repliceren 
met hetzelfde stimulusmateriaal wanneer de semantische categorie van de prikkels niet langer werd 
gevarieerd (i.e.,  Experiment 
3) suggereert dat de nuleffecten uit Experimenten 1 en 2 kunnen toegeschreven worden aan 
selectieve aandachtsprocessen. Mensen zouden de spontane neiging hebben om stimuli te 
categoriseren op basis van het meest opvallende kenmerk. Valentie is slechts één van de vele 
semantische kenmerken van stimuli en zal alleen gebruikt worden als de basis voor categorisatie 
wanneer er geen ander opvallend semantisch kenmerk aanwezig is in het stimulusmateriaal. 
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 Bijkomende evidentie voor deze hypothese werd gepubliceerd door Everaert et al. (2011). Zij 

voerden een evaluatieve primingstudie uit waarin beelden een woorden werden gebruikt als primes 
en targets, respectievelijk. Omdat deelnemers werden gevraagd om de targets luidop te benoemen 
was er geen sprake van dimensionele overlap tussen de prime-set en de target-set. Desondanks 
konden zij een significant evaluatief primingeffect observeren, op voorwaarde evenwel dat de 
experimentele trials werden ingebed in een bredere context van primingtrials waarop de valentie 
van de primes en de targets op een saillante manier werd gemanipuleerd (100 % valentieproportie-
conditie). Wanneer de experimentele trials werden ingebed in een bredere context van primingtrials 
met neutrale primes en targets (25 % valentieproportie- conditie) was er geen sprake van een 
evaluatief primingeffect. Ook dit resultaat is in overeenstemming met de idee dat affectieve 
prikkelverwerking niet onvoorwaardelijk verloopt. Blijkbaar wordt de valentie van taakirrelevante 
prikkels alleen verwerkt wanneer de evaluatieve prikkeldimensie op een saillante wijze wordt 
gemanipuleerd (en daardoor eventueel het doel induceert om valentie te verwerken). 
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 Spruyt et al. (2007) voerden een evaluatief primingexperiment uit waarin zowel de primes als de 

targets positieve en negatieve foto’s waren. Cruciaal was dat de (positieve en negatieve) targets 
zowel konden verwijzen naar een dier (e.g., een slang vs. een vlinder) als naar een object (e.g., een 
pistool vs. een cadeau). Deelnemers werden gevraagd om de targets ofwel te categoriseren als 
positief of negatief (i.e., evaluatieve categorisatietrials), ofwel om de targets te categoriseren als dier 
of object (i.e., niet-evaluatieve categorisatietrials). De twee types trials werden intermixed 
aangeboden, in verschillende proporties. In een eerste conditie voerden deelnemers de evaluatieve 
categorisatietaak uit op 75 % van de trials en de niet-evaluatieve categorisatie- taak op 25 % van de 
trials. In de tweede conditie was de verhouding evaluatieve en niet evaluatieve trials net omgekeerd. 
In de eerste conditie werden deelnemers dus zeer sterk aangemoedigd om aandacht te besteden 
aan de valentie van de aangeboden prikkels terwijl dit in de tweede conditie veel minder het geval 
was. Deze manipulatie van selectieve aandacht had een duidelijke impact op de grootte van het 
evaluatieve primingeffect. In de eerste conditie  werd een duidelijk evaluatief primingeffect 
geobserveerd, en dit ongeacht het feit of deelnemers dienden te reageren met een evaluatieve 
categorisatierespons (24 ms) of een niet-evaluatieve categorisatierespons (21 ms). In de tweede 
conditie daarentegen werd er noch op de evaluatieve categorisatietrials (-11 ms), noch op de niet-
evaluatieve categorisatietrials (3 ms) een evaluatief primingeffect geobserveerd. M.a.w., 
automatische stimulusevaluatie lijkt afhankelijk te zijn van de mate waarin er selectief aandacht 
wordt besteed aan de evaluatieve prikkeldimensie. 
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 Bijkomende evidentie voor deze selectieve aandachthypothese werd gepubliceerd door Spruyt, De 
Houwer, en Hermans (2009; zie ook Spruyt, 2014). In Experiment 3 kregen deelnemers twee 
verschillende types trials aangeboden: experimentele primingtrials (25 %) en inductietrials (75 
%).

 

 
Voor de experimentele primingtrials bestonden de prime-set en de target-set uit positieve en 
negatieve woorden die ofwel verwezen naar mensen (e.g., moeder vs. moordenaar) ofwel naar 
dieren (e.g., slang vs. vlinder). Het was dus mogelijk om zowel naar evaluatieve priming als naar niet-
evaluatieve semantische priming te kijken. Deelnemers werden gevraagd om de targetwoorden zo 
snel mogelijk te benoemen. De inductietrials werden louter gebruikt om kenmerkspecifieke 
aandacht te manipuleren. In de evaluatieve conditie werden deelnemers gevraagd om de targets te 
beoordelen als positief of negatief. Bovendien werd alleen de evaluatieve connotatie van de primes 
en de targets gemanipuleerd (geen enkele stimulus verwees naar een dier of een mens, e.g., liefde 
vs. haat). In de niet-evaluatieve conditie werden deelnemers gevraagd om de targets te beoordelen 
als mens of dier. Bovendien werd alleen de semantische categorie van de primes en de targets 
gemanipuleerd (geen enkele stimulus had  een duidelijke positieve of negatieve connotatie, e.g., 
observator vs. koe). M.a.w., deelnemers werden zeer sterk aangemoedigd om selectief aandacht te 
besteden aan de evaluatieve prikkeldimensie in de evaluatieve conditie terwijl het onderscheid 
tussen mensen en dieren zeer saillant was in de niet-evaluatieve conditie. In overeenstemming met 
het ‘generalized context model’ van classificatie (zie slides; Nosofsky, 1986, 1987), toonden de 
resultaten aan dat deze manipulatie een sterke invloed uitoefende op de primingeffecten die werden 
geregistreerd met de benoemingstrials. In de evaluatieve conditie werd een evaluatief primingeffect 
geobserveerd maar geen niet-evaluatief semantisch primingeffect. 
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Omgekeerd, in de niet-evaluatieve conditie, was er geen sprake van een evaluatief primingeffect 
maar werd er wel een significant  semantisch primingeffect gedetecteerd. In een vervolgstudie kon 
bovendien aangetoond worden dat gelijkaardige effecten kunnen bekomen worden wanneer de 
primes subliminaal worden aangeboden (Spruyt et al., 2012) en dat kenmerk-specifieke 
aandachttoewijzing ook een impact uitoefent op consequenten van automatische stimulusevaluatie 
zoals  spatiale aandachttoewijzing (e.g., Everaert et al., 2013) en de automatische activering van 
toenaderings- en vermijdingsgedrag (Spruyt et al., 2014). 
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M.a.w., er bestaan zeer goede redenen om aan te nemen dat de bevindingen van Klauer en  Musch 
(2002) allicht niet het resultaat waren van systematische verschillen tussen processen met valentie als 
output en processen met cognitieve output. Naar alle waarschijnlijkheid waren storende variabelen 
(zoals verschillen in de saillantie van het gemanipuleerde materiaal) verantwoordelijk voor de 
geobserveerde dissociaties. De saillantie van valentie kan het doel induceren om valentie te verwerken. 
Als het doel om valentie te verwerken een voorwaarde is om valentie automatisch te verwerken moet 
men besluiten dat de verwerking van valentie niet onvoorwaardelijk is. Merk tenslotte op dat informatie 
over de condities waaronder processen met cognitieve of evaluatieve output kunnen optreden in 
principe niets zegt over de precieze aard van mechanismen waarop die processen gebaseerd  zijn. 
M.a.w., zelfs al zouden de bevindingen van Klauer en Musch (2002) valide geweest zijn, dan nog zouden 
ze in principe niet volstaan om te besluiten dat processen met cognitieve en evaluatieve output op 
verschillende onderliggende mechanismen of systemen berusten. 

 
e.2 Neuro-anatomische dissociatiestudies 

 
In dit soort studies tracht men aan te tonen dat schade aan bepaalde hersendelen leidt tot een  
verstoring van processen met cognitieve output maar niet tot een verstoring van processen met 
emotionele output, of omgekeerd (cf., de 2e functionele visie). Zo konden LaBar, LeDoux, Spencer, en 
Phelps (1995) vaststellen dat patiënten met letsels in de mediale temporale lob (inclusief de amygdala) 
een verminderde angstconditionering laten optekenen in vergelijking met normale controles wanneer 
men de analyses beperkt tot huidgeleidingsresponsen. Op het vlak van expliciete kennis omtrent de CS- 
US relatie daarentegen waren beide groepen volkomen vergelijkbaar. 

 
f) Argumenten contra cognitie als noodzakelijke oorzaak van emotie vanuit mentalistische visie op 

cognitie 
 

Bovenstaande argumenten tegen de idee dat cognitie een noodzakelijke voorwaarde is voor emotie 
konden worden bekritiseerd omdat ze (al dan niet impliciet) gebaseerd zijn op een zeer enge definitie 
van cognitie. Nochtans is het perfect mogelijk om een gelijkaardige argumentatie op te bouwen wanneer 
een brede mentalistische visie van cognitie wordt gehanteerd. Volgens deze visie zijn cognitieve 
processen representatie-gemedieerde processen. Representaties zijn nodig wanneer de relatie tussen 
input en output flexibel is. Emotie zonder cognitie zou dus bestaan uit met emotie die niet flexibel 
uitgelokt wordt. Om de stelling te falsifiëren dat cognitie een noodzakelijke oorzaak is van emotie moet 
dus op zoek gegaan worden naar gevallen waarin stimuli steeds tot dezelfde emotie leiden (i.e., 
ongeacht hoe vaak ze aangeboden worden en ongeacht de context waarin ze aangeboden worden). Er is 
slechts zeer beperkte evidentie die deze hypothese lijkt te ondersteunen. Zangrossi en File (1994) 
observeerden in hun onderzoek dat de angstreactie van ratten tegenover de geur van katten niet 
habitueert. Anderzijds werden deze onderzoeksresultaten meteen tegengesproken door onderzoek van 
Dielenberg en McGregor (1999) waarin wel degelijk habituatie kon worden vastgesteld. Bovendien, zelfs 
al zou het mogelijk zijn om het bestaan van onveranderbare emoties bij dieren aan te tonen, dan nog 
dient men dit fenomeen ook nog aan te tonen bij mensen. Eventueel zou men de evidentie voor de 
directe uitlokking van emoties door directe stimulatie van bepaalde hersengebieden hier als voorbeeld 
kunnen aanhalen, op voorwaarde evenwel dat men kan aantonen dat zulke stimulatie steeds tot  
dezelfde emotie leidt en niet habitueert. 
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HOOFDSTUK 5: EMOTIE ALS OORZAAK COGNITIE 
 
 

 

In wat volgt zal nagegaan worden in welke mate emoties (of de componenten ervan), stemmingen, 
stemmingsstoornissen en/of persoonlijkheidstrekken een invloed uitoefenen op cognitieve functies 
zoals aandacht, perceptie, geheugen, het vormen van oordelen en het nemen van beslissingen. Deze 
cognitieve functies staan uiteraard niet los van elkaar. Bijvoorbeeld, emoties kunnen een invloed 
uitoefenen op spatiale aandachttoewijzing en dit kan er op zijn beurt voor zorgen dat bepaalde 
prikkels beter onthouden worden dan andere prikkels. Materiaal dat goed onthouden wordt zal nadien 
allicht een grotere rol spelen in het vormen van oordelen en bijgevolg ook in het nemen van 
beslissingen. Merk hierbij op dat er in de meeste studies niet wordt gewerkt met “full-blown” emoties 
(i.e., de volledige emotie met alle componenten). Meestal beperkt men zich tot het onderzoeken van 
de impact van specifieke emotiecomponenten of zelfs specifieke appraisalcomponenten (e.g., valentie, 
doelrelevantie, doelcongruentie, … ). In zoverre dat een brede visie op cognitie wordt gehanteerd (e.g., 
appraisal is cognitief) zou men in principe dus kunnen stellen dat men in deze studies de relatie tussen 
verschillende cognitieve processen onderzoekt. 

 
1.    OVER DE INVLOED VAN EMOTIE OP AANDACHT 

 
a)    Wat is aandacht? 

 
Het begrip aandacht is moeilijk te definiëren. Pogingen tot definitie verwijzen ofwel naar aspecten 
ervan ofwel naar functies ervan. Zoals eerder beschreven (cf. Les 1) zijn er 2 mogelijke aspecten: 
richting (cf. de spotlight metafoor) en kwantiteit (cf. metafoor van een gastank). Daarnaast zijn er 4 
mogelijke functies: 

 

1. Selectie. De verwerkingscapaciteit van het systeem is intrinsiek beperkt en dus is er nood aan 
een mechanisme dat instaat voor de selectie van informatie. Volgens sommigen moet die 
selectie er zijn opdat het systeem zou kunnen omgaan een teveel aan informatie. Volgens 
anderen moet die selectie er zijn omdat gedrag serieel van aard is en we dus niet alles 
tegelijkertijd kunnen doen (cf. Allport, 1989). Modellen van aandacht schuiven aandacht naar 
voor als het mechanisme dat zorgt voor de selectie van relevante informatie voor verder 
verwerking en opslag. Deze selectie moet bovendien flexibel zijn. Het organisme moet de 
aandacht gemakkelijk van de ene bron van informatie naar de andere kunnen verschuiven. 
Wat eerst irrelevant is kan later immers relevant worden (Pashler, 1994; Styles, 1997). 

2. Alertheid of vigilantie. Het vergroten van de kans dat een (doelrelevante) prikkel wordt 

Literatuur: 
Fox, E. (2008). Cognitive and neuroscientific approaches to understanding human emotions. 

Palgrave Macmillan (beperkt tot pp. 156-190). 



3  

gedetecteerd. 
3. Access. Aandacht maakt informatie toegankelijk voor verdere verwerking in het 

werkgeheugen en/of bewustzijn. Eens de selectie gemaakt is, is er toegang mogelijk. 
4. Enhancement. Het verhogen van de verwerking. Aandacht maakt informatie niet alleen 

toegankelijk; het zorgt ook voor een betere verwerking. 
 

Deze functies staan uiteraard niet los van elkaar. Een staat van verhoogde alertheid impliceert soms 
dat er meer prikkelinformatie beschikbaar is waaruit geselecteerd dient te worden. Selectie staat dan 
weer  in dienst van toegang en toegang staat in dienst van verdere (en dus betere) verwerking, etc. 

In de literatuur worden verschillende vormen van aandacht onderscheiden. Ten eerste is het mogelijk 
om een onderscheid maken op basis van de target van de aandachtfocus. Aandacht kan gericht zijn op 
een locatie (i.e., spatiale aandacht), op een specifieke stimulus, of op een specifiek stimuluskenmerk (i.e., 
kenmerkspecifieke aandachttoewijzing). Wanneer het gaat om spatiale aandacht wordt soms nog een 
bijkomend onderscheid gemaakt tussen ‘gefocuste aandacht’ (i.e., spatiale aandacht voor een eng deel 
van het visuele veld) en ‘verspreide aandacht’ (i.e., spatiale aandacht voor een breed gedeelte van het 
visuele veld). Ten tweede kan een onderscheid gemaakt worden tussen aandacht die van binnenuit 
gestuurd wordt (i.e., endogene of top-down aandacht) en aandacht die ontlokt wordt door externe 
prikkels (i.e., exogene of bottom-up aandacht). Dit tweede onderscheid lijkt eenvoudig maar is eigenlijk 
zeer complex. Als typisch voorbeeld voor exogene aandacht wordt vaak verwezen naar saillante of 
opvallende stimuli die de aandacht trekken. In veel gevallen is saillantie echter het gevolg van de 
persoonlijke doelen van een individu (i.e., een prikkel die afwijkt van wat een persoon verwacht). Ten 
derde kan een onderscheid gemaakt worden tussen aandacht die samengaat met oogbewegingen (i.e., 
overte aandacht) en aandacht die niet samengaat met oogbewegingen (i.e., coverte aandacht). 

Ter verklaring van fenomenen van selectieve aandachttoewijzing werden verschillende (types van) 
modellen ontwikkeld. Ten eerste zijn er de klassieke filtertheorieën. Volgens deze modellen bestaat er 
een ‘filter’ (cf. metafoor van een flessenhals) tussen het sensorische geheugen (dat instaat voor de 
gewaarwording) en het korte-termijn geheugen (dat verantwoordelijk is voor bewuste waarneming). Er  
is evenwel geen consensus over het stadium waar deze filter/flessenhals gesitueerd moet worden (zie 
Lavie & Tsal, 1994, voor een review). Volgens sommigen is er sprake van vroege selectie, wat betekent 
dat aandacht vooraf gaat aan bewuste prikkelidentificatie (Broadbent, 1958). Volgens anderen is er 
sprake van late selectie, wat impliceert dat aandacht na de semantische analyse komt (Deutsch & 
Deutsch, 1963). Er is m.a.w. geen consensus of aandacht voorafgaat aan perceptie of omgekeerd. Ten 
tweede zijn er de capaciteitstheorieën. Aandacht wordt hierbij opgevat als een hoeveelheid 
verwerkingscapaciteit die flexibel toegekend kan worden aan elk stadium van het informatieverwerking- 
proces. Volgens sommige auteurs is er slechts één enkele, centrale bron van aandacht (e.g., Kahneman, 
1973), volgens anderen bestaan er specifieke bronnen van aandacht die beschikbaar zijn voor specifieke 
componenten van informatieverwerking (e.g., Wickens, 1984). De verschillende stadia van het 
informatieverwerkingsproces verschillen m.b.t. de hoeveelheid aandacht die ze initieel nodig hebben. 
Vroege stadia (e.g., sensorische analyse) hebben geen of minimale verwerkingscapaciteit nodig, terwijl 
latere stadia meer aandacht nodig hebben. Processen die voldoende getraind worden zullen progressief 
minder aandachtcapaciteit nodig hebben. Ze worden automatisch in de zin van efficiënt. Merk hierbij op 
dat aandacht in beide klassen van theorieën wordt opgevat als een oorzaak van selectie, alertheid, 
toegang, en enhancement. Een belangrijk probleem hierbij is dat onmiddellijk de vraag rijst hoe dit 
mechanisme dan wordt aangestuurd. Hoe weet het organisme dat het aangewezen is om een bepaalde 
locatie, een bepaalde stimulus of een specifiek stimuluskenmerk selectief te verwerken? Men komt 
m.a.w. al snel uit bij een homunculus die de spotlight bedient of de beperkte capaciteit verdeelt. Daarom 
hebben sommige auteurs getracht om aandacht te definiëren als het effect of bijproduct van de 
competitie tussen stimuli of representaties. De aandacht wordt gericht op die stimulus (of de 
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representatie) die de competitie wint. Klassieke competitiemodellen kunnen zeer goed overweg met 
bottom-up effecten (e.g., saillante stimuli winnen de competitie), maar hebben het moeilijker om top- 
down effecten te verklaren. Als antwoord op deze kritiek zijn zogenaamde biased-competitiemodellen 
ontstaan (e.g., Desimone & Duncan, 1995*). Hierin kan de competitie tussen stimuli “gebiased” worden 
door representaties actief te houden in het werkgeheugen. Via feedback-loops zouden deze 
representaties (“attentional templates”) specifieke stimuluskenmerken meer gewicht geven, wat op zijn 
beurt weer een impact heeft op de representaties in het werkgeheugen. Merk echter op dat ook hier de 
homunculus op de loer ligt: wie of wat bepaalt immers wat de inhoud is van het werkgeheugen? 

Invloed van emotie op aandacht 

1. Invloed van emotionele stimuli/kenmerken op aandacht. 

In deze lijn van onderzoek wordt nagegaan in welke mate emotionele kenmerken van stimuli (e.g., 
valentie, arousal, doelrelevantie, dreigwaarde) een invloed uitoefenen op (maten van) 
aandachttoewijzing. Om de appraisalwaarden of de emotionele betekenis van stimuli te manipuleren 
wordt meestal gewerkt met genormeerd stimulusmateriaal zoals de IAPS fotodatabase (International 
Affective Picture System, zie slides voor voorbeelden). Om de aandachtsprocessen zelf in kaart te 
brengen kan men terugvallen op volgend arsenaal aan experimentele paradigmata. 

1.1 De visuele zoektaak 

De visuele zoektaak van Hansen en Hansen (1988) werd reeds uitgebreid besproken (cf. Les 4). In deze 
taak leidt verhoogde aandacht voor de emotionele stimulus (of een specifiek stimuluskenmerk ervan) tot 
een facilitatie van de taakprestatie. Meestal wordt vastgesteld dat boze gezichten sneller gedetecteerd 
worden tussen een reeks afleiders dan blije gezichten. Dit fenomeen wordt dan geïnterpreteerd als 
evidentie voor de hypothese dat de verwerking van kenmerken die gerelateerd zijn aan 
bedreiging/boosheid kan plaatsvinden nog voor er sprake is van spatiale aandachttoewijzing (‘pre- 
attentief’). Merk hierbij op dat het onderscheid tussen de verschillende emotiecategorieën (bijv. kwaad 
vs. blij vs. neutraal) cruciaal is voor het uitvoeren van de detectietaak. Hoewel er in de instructies niet 
verwezen wordt naar het onderscheid tussen verschillende emotiecategorieën is de evaluatieve 
prikkeldimensie dus toch taak-relevant in de visuele zoektaak. 

 
1.2 De emotionele Strooptaak 

 
In de emotionele Stroop-taak (Pratto & John, 1991; Williams, Mathews, & MacLeod, 1996) krijgen 
deelnemers, net zoals in een ‘echte’ Stroop-taak, de opdracht om zo snel mogelijk de kleur te benoemen 
van een reeks woorden die verschijnen in verschillende kleuren. In tegenstelling tot de klassieke Stroop- 
taak zijn de woorden echter geen kleurwoorden maar verwijzen ze naar bedreigende of niet- 
bedreigende concepten. Merk hierbij op dat er in de ‘emotionele Stroop-taak’ geen sprake is van 
dimensionele overlap tussen de respons-set en de irrelevante stimulus dimensie. In tegenstelling tot wat 
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de naam van deze taak laat vermoeden is dit dus helemaal geen Stroop-taak! In een aantal studies kon 
worden vastgesteld dat deelnemers in deze taak significant trager regeren wanneer ze de kleur van een 
emotioneel (bedreigend) woord dienen te benoemen dan wanneer ze de kleur dienen te benoemen van 
een emotioneel neutraal woord, en dit vooral bij angstige mensen. Dit fenomeen wordt meestal 
geïnterpreteerd als evidentie voor de hypothese dat het emotionele kenmerk de aandacht opeist (i.e., 
kenmerkspecifieke aandacht) en daardoor interfereert met de taak die deelnemers eigenlijk moeten 
uitvoeren. In recent onderzoek van Everaert, Spruyt, en De Houwer (2013) kon worden aangetoond dat 
het emotionele Stroop effect erg afhankelijk is van kenmerkspecifieke aandachttoewijzing (cf. supra). In 
hun studie werden deelnemers gevraagd om de kleur te benoemen van woorden die verschenen op een 
zwarte achtergrond (i.e., de emotionele Strooptaak), tenzij het woord in het wit werd gepresenteerd 
(i.e., inductietrials). In dat geval dienden deelnemers ofwel te beslissen of het woord positief of negatief 
was (i.e., evaluatieve conditie), ofwel te beslissen of het woord verwees naar een persoon of niet (i.e., 
niet-evaluatieve conditie). In overeenstemming met de hypothese dat automatische stimulusevaluatie 
afhankelijk is van kenmerkspecifieke aandachttoewijzing (cf. supra), stelden de onderzoekers het 
emotionele Stroop effect alleen vast in de evaluatieve conditie. In de niet-evaluatieve conditie werd dan 
weer een bias voor mensen gedetecteerd (i.e., vertraagde reactietijden voor woorden die verwezen naar 
personen zoals ‘waarnemer’, ‘aanwezige’, ‘moeder’, of ‘moordenaar’). 
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1.3 De stipdetectietaak 

 
Zowel wat de visuele zoektaak als de emotionele Strooptaak betreft doet er zich een belangrijk 
interpretatief probleem voor. Het is immers niet duidelijk of de bekomen effecten te wijten zijn aan 
selectieve aandachtsprocessen dan wel aan processen die een invloed uitoefenen op het niveau van de 
responsselectie. Effecten in de visuele zoektaak kunnen zowel toegeschreven aan een ‘pre-attentieve 
verwerking’ van boze gezichten als aan het feit dat mensen in het algemeen sneller zouden reageren in 
het geval van boze gezichten (i.e., responsfacilitatie). Op een gelijkaardige manier zou men kunnen 
aanvoeren dat het emotionele Stroop-effect het gevolg is van een algemene vertraging die volgt op de 
verwerking van de negatieve betekenis van een woord eerder dan aan het feit dat de negatieve 
emotionele betekenis van de stimuli de aandacht opeist. Taken die (mits recente innovaties) toelaten om 
te differentiëren tussen deze alternatieve interpretaties zijn de stipdetectietaak (MacLeod et al., 1986,  
cf. supra) en de (erg gerelateerde) spatiale cueing taak (ook wel de ‘Posnertaak genoemd’; zie Posner, 
Inhoff, Friedrich & Cohen, 1987). De stipdetectietaak werd reeds uitvoerig besproken (cf. Les 4). De 
spatiale cueing taak zal verder niet aan bod komen in deze cursus. 

 
Het dot probe effect kan in principe veroorzaakt worden door 2 verschillende mechanismen (cf. supra). 
Ten eerste kan een emotionele stimulus ‘pre-attentief’ verwerkt worden (i.e., in afwezigheid van spatiale 
aandachttoewijzing) om vervolgens de aandacht te trekken. Men spreekt hier van ‘engagement’, 
‘engagement’, vigilantie, of ‘attentional capture’. Ten tweede kan een emotionele prikkel de aandacht 
vasthouden (‘holding’, ‘disengagement’). Wanneer men een aandachtbias effect observeert in een 
experiment zijn er dus 3 scenario’s mogelijk. Ten eerste kan er sprake zijn van engagement zonder 
disengagement. De emotionele prikkel trekt dan de aandacht maar er treedt ook een snelle 
disengagement op. Ten tweede kan er zowel sprake zijn van engagement als van disengagement. De 
emotionele prikkel trekt dan de aandacht en er treedt geen snelle disengagement op zodat een diepere 
verwerking van de stimulus mogelijk wordt. Ten derde is het mogelijk dat er sprake is van trage 
disengagement in afwezigheid van engagement. De verschillende elementen in het visuele veld worden 
dus in toevallige volgorde verwerkt maar op het moment dat er een emotionele prikkel wordt 
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gedetecteerd blijft de aandacht erop gericht. 
 

De testresultaten die worden verkregen met de stipdetectietaak worden meestal op een erg eenvoudige 
manier geanalyseerd en geïnterpreteerd. Wanneer de gemiddelde reactietijd van een individu groter is 
op congruente trials dan op incongruente trials (cf. supra) kan besloten worden dat de aandacht is 
‘weggericht’ van de emotionele stimulus. Wanneer de gemiddelde reactietijd van een individu 
daarentegen groter is op incongruente trials dan op congruente trials wordt doorgaans besloten dat er 
sprake is van een verhoogde aandacht voor de emotionele stimulus. Om een onderscheid te kunnen 
maken tussen engagement en disengagement stelden Koster, Crombez, Verschuere, en De Houwer 
(2004) een alternatieve manier van werken voor. Door trials aan te bieden met twee neutrale cues wordt 
het mogelijk om de gemiddelde reactietijden op congruente en incongruente trials te  vergelijken met 
een neutrale basislijn (weliswaar in de veronderstelling dat er effectief geen sprake is van een 
systematische verschuiving van aandacht op deze neutrale trials). Wanneer de gemiddelde reactietijd op 
congruente trials kleiner blijkt te zijn dan op neutrale trials zou men kunnen concluderen dat er sprake is 
van engagement. Omgekeerd, wanneer de gemiddelde reactietijd op incongruente trials groter blijkt te 
zijn dan op neutrale trials zou men kunnen concluderen dat er sprake is van disengagement. Meestal 
levert deze manier van werken duidelijke evidentie op voor disengagement maar niet voor engagement 
(hoewel dit laatste effect in een aantal studies wel degelijk kon worden vastgesteld worden). 

 
Toch doen er zich met deze variant van de taak nog belangrijke interpretatieve moeilijkheden voor, om 
volgende drie redenen (Clarke, MacLeod, & Guastella, 2013*; Grafton & MacLeod, 2013). 

1. Onvoldoende controle over de initiële focus van aandacht. Deelnemers worden weliswaar 
gevraagd om bij de start van elke trial naar een fixatiekruisje in het midden van het scherm  
te kijken, maar er is eigenlijk geen enkele reden om dit ook te doen. Er wordt bovendien ook 
niet nagegaan of deelnemers zich effectief houden aan deze instructie of niet. 

2. Het design laat niet toe om de engagement-component en de disengagement-component 
onafhankelijk van elkaar in kaart te brengen. Als deelnemers hun initiële focus op de 
bedoelde locatie richten (i.e., centraal op het scherm, waar het fixatiekruis wordt 
gepresenteerd), dan impliceert dit eigenlijk dat er op elke trial een shift van aandacht moet 
plaatsvinden. Een zuivere meting van disengagement is dus niet mogelijk, want er kan altijd 
een invloed van engagement meespelen. 

3. De aanwezigheid van een negatieve prikkel kan resulteren in een algemene 
responsvertraging, zeker in het geval van angstige hoog-angstige deelnemers (e.g., Mogg, 
Holmes, Garner, & Bradley, 2008). Omdat de baseline trials per definitie geen emotionele 
stimuli bevatten en de congruente en incongruente trials wel ontstaat er dus mogelijks een 
vertekening van de bias scores. De observatie dat de reactietijden op incongruente trials 
trager zijn dan op de neutrale baseline trials kan in principe dus te wijten zijn aan deze 
responsvertraging op de incongruente trials eerder dan aan een disengagement-effect. Op 
een gelijkaardige manier zou men kunnen aanvoeren dat de algemene vertraging in 
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aanwezigheid van een negatieve prikkel zorgt voor een maskering van het engagement- 
effect wanneer men de reactietijden op de congruente trials vergelijkt met de reactietijden 
op de baseline trials. 

 

Om tegemoet te komen aan deze beperkingen stelden Grafton en MacLeod (2013) recent een variant  
van de stipdetectietaak voor (i.e., de Attentional Response to Distal vs. Proximal Emotional Information, 
of kortweg ‘ARDPEI’). Elk trial in deze taak start met de aanbieding van een rood vierkant in de linker of 
rechter locatie van het scherm. Na 1000 ms verschijnt in dit rode vierkant een verticaal of horizontaal 
streepje (150 ms) en deelnemers worden gevraagd om de oriëntatie van dit streepje te onthouden. 
Vervolgens worden twee cues aangeboden (ofwel 100 ms of 500 ms): één abstracte, betekenisloze figuur 
en één kleurenfoto die ofwel neutraal ofwel negatief is. Tenslotte wordt de probe stimulus aangeboden 
totdat een respons wordt gedetecteerd. Dit is opnieuw een horizontaal of verticaal streepje en 
deelnemers worden gevraagd om te beslissen of de oriëntatie van het eerste en het tweede streepje 
gelijk is of niet. De engagement-component en de disengagement-component kunnen nu als volgt 
gekwantificeerd worden, op basis van de trials met een distale vs. een proximale cue, respectievelijk: 

Engagement score =       [(RT congruente neutrale cue ) – (RT incongruente neutrale cue)] 
– [(RT congruente negatieve cue) – (RT incongruente negatieve cue)] 

Disengagement score = [(RT incongruente negatieve cue ) – (RT congruente negatieve cue)] 
– [(RT incongruente neutrale cue) – (RT congruente neutrale cue)] 
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Op basis van hun resultaten komen Grafton en MacLeod (2013) tot de conclusie dat er zowel sprake is 
van snelle engagement en trage disengagement bij hoog-angstige deelnemers. Bovendien bleek de 
engagement bias meer uitgesproken te zijn bij een cue-presentatie van 500 ms dan bij een cue 
presentatie van 100 ms. Omgekeerd was er alleen sprake van een disengagement bias bij een cue 
presentatie van 100 ms. Beide componenten kennen met andere woorden een ander temporeel verloop 
wat de hypothese ondersteunt dat het hier wel degelijk om twee verschillende processen gaat. Beide 
indices waren bovendien niet gecorreleerd (edoch, p = .09) . 

 

1.4 De emotionele attentional blink taak 
 

De emotionele attentional blink taak werd reeds kort besproken in de eerste les van Gilles Pourtois. In 
deze taak krijgen deelnemers tijdens elke proefbeurt een stroom van woorden aangeboden (Rapid Serial 
Visual Presentation, of kortweg RSVP). Alle woorden worden in dezelfde kleur aangeboden, met 
uitzondering van twee targetwoorden. Deelnemers krijgen de opdracht om de targetwoorden te 
detecteren en te rapporteren. De klassieke observatie is dat de detectie van de tweede target (T2)  
kleiner is dan de detectie van de eerste target (T1), vooral wanneer het aantal woorden dat wordt 
aangeboden tussen de twee targets klein is (i.e., het attentional blink effect). Meestal stelt men vast dat 
het attentional-blink effect kleiner is voor T2-woorden die emotierelevant zijn dan voor T2-woorden die 
neutraal zijn (e.g., Anderson, 2005). Omgekeerd, wanneer de emotionele waarde van T1 wordt 
gemanipuleerd, blijkt het attentional blink effect juist sterker wanneer T1 emotierelevant is dan wanneer 
T1 niet emotierelevant is. Deze effecten suggereren dat emotionele stimuli (a) minder  
aandachtcapaciteit nodig hebben dan neutrale stimuli om bewust verwerkt te worden, en (b) eens 
geïdentificeerd meer de aandacht vasthouden dan neutrale stimuli. 

 
Ongeacht het paradigma dat wordt aangewend om aandachtsprocessen in kaart te brengen (i.e., 
emotionele Stroop, attentional blink, etc.), men kan steeds de vraag opwerpen welke specifieke 
stimulusvariabele uiteindelijk verantwoordelijk is voor de geobserveerde effecten. Volgende 
mogelijkheden werden alvast gesuggereerd in de literatuur: 

 Dreigwaarde: verhoogde aandacht voor bedreigende stimuli maar niet voor andere negatieve 
stimuli of voor positieve stimuli. 

 Negatieve valentie: een verhoogde aandacht voor alle negatieve stimuli. 

 Valentie: een verhoogde aandacht voor negatieve en positieve stimuli maar niet voor neutrale. 

 Arousal: een verhoogde aandacht voor stimuli met hoge arousal (zowel voor positieve als voor 
negatieve prikkels) maar niet voor neutrale prikkels. 
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 Doelrelevantie: een verhoogde aandacht voor doelrelevante stimuli (zowel doelincongruente als 
doelcongruente stimuli) maar niet voor doelirrelevante stimuli. 

 Perceptuele kenmerken in het stimulusmateriaal die onvoldoende gecontroleerd werden. 
 

Initieel werd gedacht dat de negatieve valentie of het bedreigende karakter van de gebruikte stimuli 
cruciaal was voor het tot stand komen van aandachtbiaseffecten. Meer recente onderzoeksbevindingen 
suggereren evenwel dat deze effecten vooral gedreven worden door doelrelevantie, arousal, en/of 
valentie in het algemeen. 

 Vogt, De Houwer, Moors, Van Damme, en Crombez (2010) toonden aan dat een aandachtbias 
optreedt voor doelrelevante prikkels. 

 Attentional biaseffecten zijn diagnose-specifiek (Bar-Haim et al.,  2007). Bijvoorbeeld, mensen 
met een fobie voor spinnen vertonen alleen een aandachbias voor spinnen en niet voor andere 
negatieve stimuli. Dit wijst erop dat het effect gedreven wordt door doelrelevantie. 

 In een studie van Vogt, De Houwer, Koster, Van Damme, en Crombez (2008) werd vastgesteld 
dat attentional-bias-effecten eerder gedreven worden door de arousalwaarde van stimuli en niet 
met de dreigwaarde of de valentie ervan. Dit resultaat wijst op het belang van arousal. Op basis 
van onderzoek met het attentional blink paradigma bij amygdala-patiënten kwamen Anderson  
en Phelps (2001) tot dezelfde conclusie. 

 Positieve stimuli kunnen ook leiden tot een aandachtbias. Zo werden er aandachtbiaseffecten 
gevonden voor babyfoto’s (Brosch et al., 2007) en erotische foto’s. Deze effecten kunnen in 
principe te zowel te wijten zijn aan doelrelevantie, arousal, of valentie in het algemeen. 

Merk hierbij op dat arousal en doelrelevantie volgens de appraisaltheorieën erg gerelateerd zijn. Hoe 
belangrijker het doel waarvoor de stimulus relevant is, hoe sterker de intensiteit van de emotie (cf. 
supra). Omwille van deze sterke overlap is het moeilijk om deze twee variabelen orthogonaal te 
manipuleren. Het is wel mogelijk om na te gaan of aandachtbiaseffecten gedreven worden door 
algemene valentie dan wel door arousal of doelrelevantie. Hoe zou een dergelijke studie eruit kunnen 
zien? Welk effecten verwacht je? 

 
2. Invloed van stemmingen en stemmingsstoornissen op aandacht 

 

Om de invloed van stemmingen op cognitieve functies te onderzoeken wordt dikwijls gewerkt met niet- 
klinische groepen die worden blootgesteld aan een stemmingsmanipulatie. Hierbij kan men terugvallen 
op een breed arsenaal aan stemmingsinductietechnieken: het luidop voorlezen van Velten statements 
(Velten, 1968; zie slides voor voorbeelden), het beluisteren van muziekfragmenten, filmclips bekijken, 
verhalen beluisteren, hypnose, manipulatie van echte situaties (e.g., positieve/negatieve feedback op 
voorgaande taak), etc. (cf. infra). Hierbij is het wel steeds nodig om de effectiviteit van de 
stemmingsmanipulatie te verifiëren aan de hand van zelfrapporteringsmaten zoals de POMS (Profile Of 
Mood States), VAS (Visual Analog Scales), en/of affectieve thermometers. Daarnaast wordt ook veel 
onderzoek verricht naar de mate waarin verschillende vormen van psychopathologie (veelal 
angststoornissen en depressie) een invloed uitoefenen op verschillende cognitieve functies. In beide 
lijnen van onderzoek wordt meestal ook de emotionele betekenis van de aangeboden stimuli 
gemanipuleerd en wordt gekeken naar interacties tussen stemmingen/psychopathologie  en 
stimulustype. 

 
In allerlei reviewpapers over de relatie tussen aandachtbias en stemmingen/pathologie (e.g., Yiend, 
2010) wordt de stelling verdedigd dat er selectieve aandachtvertekeningen optreden voor 
emotiecongruente stimuli. Een goed voorbeeld van een studie die deze hypothese ondersteunt is die van 
Becker en Leinenger (2011). In een eerste fase van hun experiment werden deelnemers blootgesteld aan 
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een positieve, negatieve of neutrale (controle) moodinductieprocedure. Vervolgens werden deelnemers 
gevraagd om een ‘inattentional blindness’ taak uit te voeren. 

 
Deelnemers kregen zes bewegende bollen te zien op een zwarte achtergrond. Drie van die zes bollen 
waren gewoon wit en deelnemers werden gevraagd om de tellen hoeveel keer de witten bollen tegen de 
rand van het scherm botsten. De andere drie bollen waren afleiders en bevatten de elementen van een 
smilie (zie slides). Op de derde trial verscheen er onaangekondigd een 7e witte bol, ditmaal met een 
duidelijke smilie (ofwel positief ofwel negatief). Als afhankelijk variabele werd gemeten of deelnemers 
deze 7e, onverwachte target detecteerden of niet (dat werd onaangekondigd bevraagd). De resultaten 
waren erg duidelijk. 

 
Positieve smilies werden meer gedetecteerd dan negatieve smilies in de groep die werd onderworpen 
aan een positieve moodinductie. Negatieve smilies werden dan weer meer gedetecteerd dan positieve 
smilies in de groep die werd onderworpen aan een negatieve moodinductie. Merk echter op dat er ook 
een heel wat studies werden gepubliceerd waarin er helemaal geen sprake was van een 
emotiecongruente aandachtbias. Bijvoorbeeld, Martin, Williams, en Clark (1991, Experiment 4) vroegen 
aan een groep patiënten met gegeneraliseerde angststoornis en een groep controledeelnemers om de 
kleur te benoemen van positieve woorden (e.g., liefdevol), neutrale woorden (e.g., occasioneel) en 
woorden die verwezen naar fysieke bedreiging (e.g., gewond) en sociale bedreiging (e.g., eenzaam). De 
reactietijden toonden duidelijk aan dat deelnemers uit de patiëntengroep veel trager reageerden bij 
zowel positieve als negatieve woorden in vergelijking met de controlewoorden. Een gelijkaardig effect 
werd niet gevonden in de controlegroep. Deze inconsistente bevindingen hebben een aantal auteurs er 
niet van weerhouden om verklaringsmodellen te ontwikkelen voor het bestaan van emotiecongruente 
aandachtvertekeningen. Omdat ze veel geciteerd worden ze hier kort besproken (zie ook Yiend, 2010*). 
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1. Het model van Beck (1976). Volgens dit model worden angst en depressie gekarakteriseerd door 
maladaptieve cognitieve schema’s en overtuigingen (e.g., ‘Als iemand om hulp vraagt is dat een 
teken van zwakte’ of ‘Als iemand het oneens is met mij, dan mag deze persoon mij niet graag’). Deze 
schema’s ontwikkelen zich op basis van eerdere ervaringen en zijn bepalend bij de selectie en 
verdere verwerking van emotionele informatie. Zowel voor depressie als voor angststoornissen 
voorspelt dit model stemmingscongruente aandachtvertekeningen en geheugenvertekeningen (i.e., 
betere herinnering van stemmingscongruente informatie dan van informatie die niet 
stemmingscongruent is). Deze voorspellingen sluiten ook aan bij Bower’s (1981) netwerktheorie (cf. 
supra). Onderzoek toonde evenwel aan dat stemmingscongruente aandachtvertekeningen vooral 
voorkomen in het geval van een angstproblematiek en veel minder bij depressie. Omgekeerd blijkt 
depressie eerder gerelateerd aan een beter expliciet geheugen voor negatief materiaal terwijl een 
dergelijke geheugenbias minder voorkomt bij angststoornissen. De modellen van Beck en Bower 
hebben het moeilijk kom deze dubbeldissociatie te verklaren. Merk evenwel op dat men in meer 
recente studies wel degelijk aandachtvertekeningen voor negatieve stimuli heeft kunnen vaststellen 
in de context van depressie, maar alleen bij relatief lange aanbiedingstijden (Joorman, 2004). Deze 
bevindingen wijzen op een problematische aandachtinhibitie bij negatief materiaal, wat gelinkt zou 
kunnen worden aan een aantal typische symptomen van depressieve (e.g., rumineren). 

 

2. Het model van Williams, Watts, MacLeod en Mathews (1988). Aandacht wordt preferentieel gericht 
op bedreigende informatie via twee automatisch opererende cognitieve systemen. Het eerste 
systeem (i.e., het ‘affective decision mechanism’) staat in voor de verwerking van de dreigwaarde 
van de binnenkomende prikkels (i.e., hoog vs. laag bedreigend). Van zodra een prikkel wordt 
beoordeeld als hoog bedreigend zal via een tweede systeem (i.e., “resource allocation mechanism”) 
al dan niet cognitieve capaciteit geïnvesteerd worden om de verdere verwerking van deze prikkel te 
faciliteren. Hoog-angstige personen zouden daarbij geneigd zijn om aandacht te richten naar 
bedreigende prikkels terwijl laagangstige (controle) personen geneigd zouden zijn om aandacht weg 
te richten van bedreigende prikkels. Dus, hoog- en laagangstige deelnemers beoordelen de stimulus 
gelijk, maar gaan er verschillend mee om. In een revisie van het model (Williams et al., 1997) worden 
de initiële stimulusbeoordeling en het toewijzen van cognitieve bronnen gekaderd binnen het 
invloedrijke “parallel distributed processing” model van McClelland en Rumelhart (1988). Dit model 
verklaart de bevinding dat bedreigende informatie alleen een aandachtbias ontlokt indien er 
meerdere stimuli gepresenteerd worden en er competitie is voor verwerking. 

 
3. Het model van Mogg en Bradley (1998). Dit model vertrekt vanuit de idee dat aandacht voor 

bedreigende informatie in essentie een normaal proces is dat relevant is voor zowel hoog- angstige 
als laag-angstige personen. In dit model is aandacht voor bedreiging het resultaat van zowel 
automatische, bottom-up processen én niet-automatische, top-down processen. Binnenkomende 
informatie wordt automatisch geëvalueerd als hoog of laag bedreigend (binnen een “threat 
evaluation system”). Doelen en beschikbare cognitieve bronnen van de waarnemer bepalen of en 
hoeveel aandacht er vervolgens aan de bedreigende informatie toegewezen wordt. Hoog-angstige 
personen hebben een gevoeliger “threat evaluation system” waarbij ze mild bedreigend of ambigu 
prikkelmateriaal sneller evalueren als hoog bedreigend terwijl laag- angstigen deze als laag 
bedreigend evalueren. Eens een stimulus als hoog bedreigend beoordeeld wordt, besteden beide 
groepen er evenveel verdere aandacht aan. 

De meeste studies naar de relatie tussen aandachtbias en psychopathologie zijn correlationeel van aard. 
Sinds enkele jaren worden er evenwel steeds meer experimentele studies uitgevoerd om aan te tonen 
dat er daadwerkelijk sprake is van een causale relatie tussen aandachtbias en psychopathologie. In deze 
aandachtmodificatiestudies wordt gewerkt met een aangepaste variant van de stipdetectietaak waarin 



140  

de locatie van de target probe afhankelijk is van de dreigwaarde van de cues. In een zgn. approach 
training wordt de proportie congruente trials sterk opgedreven (tot 80 % of zelfs 100 %). In een zgn. 
avoidance training wordt de proportie incongruente trials sterk opgedreven (eveneens tot 80 % of zelfs 
100 %). De verwachting is dat deelnemers deze contingentie na verloop van tijd oppikken en na vele 
honderden trials een sterke aandachtbias voor negatief materiaal zullen vertonen in de approach 
conditie en een omgekeerd aandachtbiaseffect in de avoidance conditie. In een studie van MacLeod, 
Rutherford, Campbell, Ebsworthy, en Holker (2002) kon dit resultatenpatroon effectief geobserveerd 
worden. Bovendien bleken deelnemers in de avoidance conditie achteraf minder emotionele reactiviteit 
te vertonen als reactie op een stress-inducerende taak dan deelnemers in de approach conditie.  
Ondanks een aantal ‘succespapers’ werd in een (relatief) recente metanalyse echter vastgesteld dat de 
effecten van aandachtbiastraining uiterst bescheiden zijn (Hallion & Ruscio, 2011). Er werden bovendien 
ook gefaalde replicatiepogingen gerapporteerd en in sommige studies bleek een avoidance training zelfs 
negatieve effecten te hebben. Dit resultatenpatroon is evenwel niet verwonderlijk wanneer de klassieke 
methode om aandachtbias te trainen wordt doorgelicht in functie van het FSAA model van Spruyt en 
collega’s (e.g., Spruyt et al., 2007, 2009, 2012). Door de locatie van de probes afhankelijk te maken van  
de emotionele waarde van de cues wordt het onderscheid tussen emotie-relevante en emotie- 
irrelevante prikkels net taak-relevant gemaakt! Hoe anders zou deze contingentie een effect kunnen 
hebben op de aandachtbiasscores? M.a.w., deelnemers worden in de klassieke aandachttraining 
aangemoedigd om stimuli te classificeren als emotioneel vs. niet-emotioneel. Spruyt en Van Bockstaele 
(2014) stelden daarom een alternatieve training voor waarin deelnemers net worden aangemoedigd om 
het onderscheid tussen emotie-relevante prikkels en emotie-irrelevante prikkels volledig te negeren. In 
hun onderzoek werden alle cues (neutrale of bedreigende IAPS plaatjes) ofwel in landschapsformaat 
ofwel in portretformaat aangeboden. Vervolgens werden de target probes steeds aangeboden op de 
locatie van de cues die verschenen in portretformaat. Deze zgn. irrelevante trainingsconditie werd 
vergeleken met een klassieke avoidance trainingsconditie. De resultaten toonden aan dat deelnemers 
voor de start van de training gemiddeld genomen een licht avoidance bias vertoonden. In de avoidance 
conditie werd deze bias door de manipulatie veel sterker terwijl deelnemers in de irrelevante conditie 
helemaal geen bias meer vertoonden na afloop van de training. Vervolgens werden deelnemers 
blootgesteld aan een emotioneel belastende taak (i.e., behavioral approach test, BAT). Ze werden 
gevraagd om een plastieken doos met daarin een aantal dode bladeren te openen. In de doos zou een 
grote huisspin zitten en deelnemers werden gevraagd om deze te vinden door de bladeren met de hand 
te verplaatsen. Niet alleen bleken deelnemers in de irrelevante conditie na het uitvoeren van deze taak 
veel minder stress te rapporteren dan deelnemers in de avoidance conditie, er waren in deze conditie 
ook significant méér deelnemers bereid om de BAT uit te voeren dan in de avoidance conditie. 
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2. OVER DE INVLOED VAN EMOTIE OP PERCEPTIE 
 

a) Emotionele stimuli/emoties leiden (soms) tot een vertekende perceptie van de emotionele 
stimuli zelf 

 
In jaren ’40 en ’50 ontstond de zgn. ‘New Look beweging’ binnen het perceptieonderzoek. De 
basisgedachte van deze benadering is dat perceptie geen objectieve registratie van de realiteit is maar 
wordt beïnvloed door variabelen zoals verwachtingen, doelen, en/of valentie. In overeenstemming met 
deze basisidee kon worden vastgesteld dat doelcongruente of positieve stimuli soms worden    overschat 

op het vlak van grootte, luidheid, helderheid, levendigheid, etc. (i.e., ‘perceptuele accentuatie’). 

 
In een beroemd experiment van Bruner en Goodman (1947) werd een eerste groep deelnemers 
gevraagd om  de grootte van muntstukken aan te geven door de grootte van een lichtbundel in te 
stellen. Een tweede groep werd gevraagd om de grootte van even grote grijze cirkels aan te geven. De 
onderzoekers stelden vast dat de grootte van de muntststukken meer overschat werd dan de grootte 
van de grijze cirkels. Dit effect was bovendien groter voor munten met een hogere waarde en voor arme 
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proefpersonen. Ook angst en arousal kunnen aanleiding geven tot perceptuele accentuatie. Stefanucci 
en Proffitt (2006), bijvoorbeeld, stelden vast dat hoogtevrees kan leiden tot overschatting van hoogtes. 
Heuvels worden  ook steiler ingeschat wanneer men op de top staat dan wanneer men aan de voet 
ervan staat, allicht omdat ze van bovenaf gevaarlijker lijken. In een studie van Stefanucci, Proffitt, Clore, 
en Parekh (2008*) stonden deelnemers boven aan een berg ofwel op een skateboard ofwel op een 
houten doos. Ze werden gevraagd om (a) een schatting te maken van de steilheid van de heuvel en (b) 
om aan te geven hoe bang ze waren. 

 
Deelnemers die bang waren op een skateboard beoordeelden de heuvel als steiler dan deelnemers die 
niet bang waren. Om te achterhalen welk emotioneel kenmerk precies verantwoordelijk is voor dit effect 
lieten Stefanucci en Storbeck (2009*) neutrale en opwindende foto’s (zowel positieve als negatieve) zien 
aan deelnemers voordat ze gevraagd werden om de hoogte van een balkon in te schatten. Deelnemers 
die vooraf opwindende foto’s te zien kregen, waren geneigd om het balkon hoger in te schatten dan 
deelnemers die neutrale foto’s te zien kregen, en dit ongeacht de valentie van de opwindende foto’s. Dit 
resultaat toont duidelijk aan dat de inschatting werd beïnvloed door variaties is arousal. Tenslotte werd 
in een aantal experimenten ook vastgesteld dat doelincongruente of negatieve stimuli kunnen leiden tot 
zgn. ‘perceptuele defensie’. 

 
Met behulp van een tachistoscoop onderzochten Postman, Bruner, en McGinnis (1948) de minimale 
aanbiedingsduur voor de bewuste herkenning van neutrale en taboewoorden. Ze stelden vast dat de 
drempel voor herkenning van taboewoorden hoger is dan voor de herkenning van neutrale woorden, 
een resultaat dat werd toegeschreven aan perceptuele defensie. Volgens deze interpretatie wordt de 
emotionele betekenis van woorden verwerkt nog voor ze bewust geïdentificeerd worden (zie ook Zajonc, 
1980, 30 jaar later). Vervolgens zou dan een verdedigingsmechanisme in werking treden dat verhindert 
dat de betekenis van die woorden bewust wordt. Bij deze interpretatie kunnen evenwel ernstige 
vraagtekens geplaatst worden. Het lijkt alvast plausibel te veronderstellen dat de geobserveerde 
effecten werden veroorzaakt door het feit dat deelnemers in die tijd (1948) allicht niet geneigd waren 
om een taboewoord te rapporteren in het geval van een partiële herkenning. Merk bovendien op dat er 
in studies waarin gebruik gemaakt wordt van het attentional blink paradigma meestal wordt vastgesteld 
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dat de verwerking van taboewoorden net beter is dan de verwerking van niet-taboe woorden. 
 

b) Emotionele stimuli leiden (soms) tot een betere/slechtere perceptie van andere, neutrale 
stimuli 

 
In een studie van Phelps, Ling, en Carrasco (2006) kregen deelnemers angstige vs. neutrale gezichten te 
zien als cues (75 ms). Deze werden gevolgd door een set van 4 Gabor stimuli (zie slides voor 
voorbeelden) die slechts gedurende een zeer korte tijd werden aangeboden (i.e. 40 ms). Er was telkens 1 
Gabor stimulus met een andere oriëntatie en deelnemers werden gevraagd om te beslissen of de 
afwijkende stimulus een linkse (druk ‘1’) of een rechtse (druk ‘2’) rotatie had. Het contrast van de Gabor 
patches werd systematisch gemanipuleerd. De auteurs stelden vast dat het contrast dat nodig was om  
de oriëntatiediscriminatie te kunnen uitvoeren lager was na het zien van een angstige cue dan na het  
zien van een neutrale cue. Omdat dit effect in principe een louter bijproduct zou kunnen zijn van 
verschillen in luminantie tussen het angstige en het neutrale cues (in de angstige cues was er immers 
meer wit van de tanden en de ogen), werd er ook een controleconditie toegevoegd waarin de cues 180° 
gedraaid werden  (zodat  de  emotionele  betekenis van de  gezichten  verloren ging maar  de  graad  van 

luminantie behouden bleef). Hier werd geen verschil tussen beide condities gevonden. Tezamen 
genomen suggereren deze resultaten dat emotionele prikkels de contrastsensitiviteit kunnen verhogen. 
In een vervolgstudie van Bocanegra en Zeelenberg (2009) werd evenwel vastgesteld dat de positieve 
impact van angstige cues op contrastsensitiviteit zich alleen voordoet wanneer de spatiale frequentie  
van de Gabor patches laag is (LSF). Bij een hoge spatiale frequentie (HSF) werd zelfs een omgekeerd 
effect vastgesteld! Omdat HSF informatie (fijne details) minder belangrijk zou zijn voor het overleven van 
een organisme dan LSF informatie (grove discriminatie) suggereren de auteurs dat het selectief  
vergroten de contrastsensitiviteit voor LSF prikkel van een survival-waarde heeft. 

 



180  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota’s bij het opleidingsonderdeel 

Cognitie en Emotie 

 
 

Verantwoordelijke lesgever en samenstelling: 
Prof. Dr. Adriaan Spruyt 

 
 

Medelesgever: 
Prof. Dr. Gilles Pourtois 

 
 
 
 
 

Academiejaar 2015-2016 



2  

HOOFDSTUK 5: OVER DE RELATIE TUSSEN EMOTIE EN COGNITIE 
 

1.    OVER DE INVLOED VAN EMOTIE OP GEHEUGEN 
 

 
 

a) Inleiding 
 

 

Naast de sensorische geheugens die gedurende zeer korte tijd de informatie vasthouden die de 
zintuigorganen bereikt (één voor elk zintuig), wordt traditioneel een onderscheid gemaakt tussen het 
kortetermijngeheugen (of het werkgeheugen) en het langetermijngeheugen (Atkinson & Shiffrin, 
1968). Binnen het langetermijngeheugen kan nog een onderscheid gemaakt tussen het declaratieve en 
het procedurele geheugen (Cohen & Squire, 1980). Het declaratieve geheugen staat in voor de 
herinnering van feiten en gebeurtenissen die men (in principe) kan verwoorden. Het procedurele 
geheugen omvat onbewuste vaardigheden die veel oefening vragen en die tot uiting komen in gedrag 
(e.g., weten hoe je moet fietsen). Het declaratieve geheugen kan tenslotte nog verder opgedeeld 
worden in het  semantische en episodische geheugen (Tulving, 1972). Het semantisch geheugen omvat 
algemene feitenkennis die ontdaan is van tijdruimtelijke details (e.g., weten dat je hout kan 
verbranden). Het episodische geheugen is het geheugen voor gebeurtenissen die we zelf meemaken, 
inclusief informatie over tijd en plaats. In deze cursus beperken we ons tot de invloed van emotie op 
het declaratieve geheugen, om de eenvoudige reden dat onderzoek naar de impact van emotie op het 
kortetermijngeheugen nog geen consistente resultaten heeft opgeleverd (Levine & Edelstein, 2010). 

Literatuur: 
Fox, E. (2008). Cognitive and neuroscientific approaches to understanding human emotions. 

Palgrave Macmillan (beperkt tot pp. 191-224) 
 

Levine, L. J., & Pizarro, D. A. (2006). Emotional valence, discrete emotions, and memory. 
In B. Uttl, N. Ohta, & A. L. Siegenthaler (Eds.), Memory and emotion: Interdisciplinary perspectives. 

Blackwell Publishing. 
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Het herinneringsproces wordt meestal opgedeeld in drie verschillende stappen: het initieel opslaan 
van informatie (i.e., encodering), het bewaren van informatie (i.e., consolidatie), en het ophalen van 
informatie. De feitelijke herinnering van een stimulus/gebeurtenis is afhankelijk van de emotionele 
kwaliteit ervan, van de stemming op het moment van encodering, de stemming op het moment dat 
informatie wordt opgehaald uit het geheugen, het tijdsinterval tussen het moment van encodering en 
het moment waarop informatie wordt opgehaald uit het geheugen, en de mate waarin andere 
leerervaringen interfereren met reeds opgeslagen kennis. 

b) Over de Invloed van emotie op geheugen 
 

1. Beter geheugen voor emotionele prikkels dan voor neutrale prikkels (geheugenvernauwing)? 
 

Emotionele prikkels worden beter onthouden dan neutrale prikkels. Ochsner (2000, Experiment 1) liet 
deelnemers in een eerste fase positieve, negatieve en neutrale IAPS foto’s zien met de vraag om deze te 
beoordelen in termen van valentie, arousal en visuele complexiteit. Tijdens een tweede fase van het 
experiment, twee weken later, kregen deelnemers dezelfde foto’s opnieuw aangeboden samen met een 
reeks nieuwe foto’s, in een random volgorde. Deelnemers werden gevraagd om aan te geven welke 
foto’s ze herkenden. De herkenning was duidelijk het best in het geval van negatieve foto’s terwijl er 
geen verschil was tussen positieve en neutrale foto’s. Ook in het dagelijkse leven (b)lijken herinneringen 
aan zeer emotionele en onverwachte gebeurtenissen soms zeer levendig en gedetailleerd te zijn. Veel 
mensen herinneren zich bijvoorbeeld nog perfect waar ze precies waren op het moment dat ze het 
nieuws vernamen van de aanslagen in New York van 11 september 2001. Het lijkt alsof deze ‘flash bulb’ 
herinneringen een ‘fotografische kwaliteit’ hebben en dus een onuitwisbare, accurate weergave zijn van 
de feitelijke gebeurtenissen (maar zie infra). 

 
Tot zover de eenvoudige lezing van de literatuur. Een meer diepgaande analyse van de literatuur 
suggereert dat sommige aspecten van een emotionele gebeurtenis beter worden onthouden in 
vergelijking met neutrale gebeurtenissen terwijl andere aspecten net slechter worden onthouden. 
Bijvoorbeeld, als het gaat om complexe emotionele scenes hebben mensen doorgaans een betere 
herinnering van een centraal aspect van de scene in vergelijking met perifere details (i.e., ‘memory 
narrowing’ of ‘tunnel memory’). Getuigen van geweldpleging hebben bijvoorbeeld dikwijls een betere 
herinnering van het wapen dan van de dader zelf (Levine & Edelstein, 2010*). Kinderen die werden 
opgenomen op een spoedafdeling van een ziekenhuis herinneren zich 5 jaar later meer centrale details 
over het ongeluk zelf dan over het verblijf in het ziekenhuis (Peterson & Whalen, 2001). In een studie van 
Kensinger, Garoff-Eaton en Schacter (2007*) kregen deelnemers gedurende 2 seconden (Experiment 1) 
complexe visuele scènes te zien waarin telkens de valentie van een centraal aspect werd gemanipuleerd 
(e.g., een slang vs. een aap) en de (perifere) achtergrond (e.g., een rivier vs. de jungle). 
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Tijdens de testfase kregen deelnemers 3 types van testitems te zien: testitems die eenvoudigweg 
identiek waren aan de items die vooraf werden bestudeerd, items die erg gelijkaardig waren (e.g., een 
andere slang op dezelfde achtergrond of dezelfde slang op een andere achtergrond), en items die totaal 
verschillend waren. Kensinger et al. (2007) konden vaststellen dat de herkenning van centrale objecten 
beter was in het geval van emotionele scènes dan in het geval van niet-emotionele scènes. Omgekeerd 
bleek de herkenning van perifere details slechter te zijn in het geval van emotionele scènes dan in het 
geval van niet-emotionele scènes (“specific recognition” in de figuur van Experiment 1). 

 
Als argument tegen het idee dat emotionele prikkels (en zeker de centrale aspecten ervan) beter 
onthouden worden dan neutrale prikkels zou kunnen aangevoerd worden dat niet het emotionele 
karakter van de stimulus an sich verantwoordelijk is voor deze bevindingen, maar eerder het feit dat 
emotionele prikkels meestal ongewone, saillante gebeurtenissen zijn (zie Reiberg & Heuer, 2007*, voor 
een review). Bevindingen van Christianson en Loftus (1991) spreken deze interpretatie evenwel tegen. In 
hun onderzoek kregen deelnemers ofwel foto’s van ongewone emotionele scenes te zien (e.g., een 
vrouw die naast een fiets ligt), ofwel foto’s van ongewone, niet-emotionele scenes (e.g., een vrouw die 
een fiets op de schouders draagt), ofwel foto’s van gewone, niet-emotionele scenes (e.g., een vrouw op 
de fiets). 

 
Bijkomend werden een aantal centrale details (e.g., de kleur van de jas van de vrouw) en perifere details 
gemanipuleerd (e.g., de kleur van de auto). Wanneer nadien werd nagegaan hoe goed de deelnemers 
zich de details konden herinneren bleken zowel centrale als perifere details beter  herinnerd 

te worden in het geval van ongewone emotionele scenes in vergelijking met ongewone, niet-emotionele 
foto’s. Perifere details werden wel beter onthouden in het geval van gewone, niet-emotionele scenes 
dan in het geval van ongewone, emotionele scenes. Deze resultaten suggereren dat de betere 
herinnering van emotioneel materiaal in vergelijking met neutraal materiaal niet wordt veroorzaakt door 
het feit dat emotionele scenes/prikkels meestal ongewone, saillante gebeurtenissen zijn. Bijkomende 
evidentie voor deze visie wordt (indirect) geleverd door studies (e.g., Hamann, Ely, Grafton & Kilts, 1999) 
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waarin werd vastgesteld dat andere hersengebieden een rol spelen in het onthouden van emotionele 
prikkels (i.e., activiteit in de amygdala, hypocampus, én de orbitofrontale cortex) dan in het onthouden 
van opvallende, niet-emotionele prikkels (i.e., vooral activiteit in de hypocampus). 

 
Hoe kunnen deze bevindingen verklaard worden? Volgens Bower (1994) zijn deze effecten toe te 
schrijven aan verschillen tussen emotioneel en niet-emotioneel materiaal op het vlak van encodering, 
consolidatie én het ophalen van informatie. 

 Encodering (aandacht/perceptie/opslag): Emotionele prikkels capteren aandacht ten 
koste van andere stimuli (i.e., engagement, cf. infra) en houden deze ook langer vast  
(i.e., disengagement, cf. infra). Emotionele prikkels worden bijgevolg beter verwerkt wat 
de encodering van deze stimuli alleen maar ten goede kan komen. In overeenstemming 
met deze hypothese konden Russo, Whittuck, Roberson et al. (2006) vaststellen dat 
deelnemers die een sterke aandachtbias voor emotioneel materiaal vertonen in de 
emotionele Stooptaak achteraf ook een betere herinnering hebben voor de bedreigende 
woorden dan deelnemers die slechts een milde aandachtbias lieten optekening in de  
emotionele Stooptaak. Loftus, Loftus, en Messo (1987*) konden met behulp van 
oogbewegingsapparatuur aantonen dat mensen geneigd zijn om meer én langer te 
fixeren op centrale kenmerken van een complexe emotionele scene (e.g., het wapen in 
de hand van een man die de kassierster van een fastfood restaurant overvalt) dan op 
centrale kenmerken van een complexe neutrale scene (e.g., de check in de hand van een 
man die een kassierster van een fastfood restaurant wil betalen). 

 
 Consolidatie: Men zou gemakkelijk kunnen aanvoeren dat emotionele prikkels beter 

worden onthouden dan neutrale prikkels omdat ze eenvoudigweg meer mentaal 
herhaald worden dan neutrale prikkels (= functie die toegeschreven wordt aan het 
werkgeheugen). In een onderzoek van Hulse, Allan, Memon, en Read (2007) kon  
evenwel vastgesteld worden dat details uit een emotionele video evengoed herinnerd 
werden door deelnemers die na het zien van de video een afleidende taak uitvoerden 
dan door deelnemers die geen afleidende taak uitvoerden. Dit resultaat suggereert dat 
het mentaal herhalen van informatie niet bijdraagt aan het geobserveerde 
geheugenvoordeel voor emotioneel materiaal in vergelijking met niet emotioneel 
materiaal. Anderzijds kon wel geobserveerd worden dat de consolidatie van neutraal en 
emotioneel materiaal een verschillend temporeel verloop kent. Sharot en Phelps (2004*, 
Experiment 1) 

 
presenteerden neutrale woorden in het midden van een  computerscherm. Deelnemers 
werden gevraagd om via een vijfpuntenschaal te beoordelen hoe frequent deze woord 
voorkwamen in de Engelse taal (minimum score = amper; maximum score = dikwijls). 
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Cruciaal is dat er tijdens elke proefbeurt ook een tweede woord werd aangeboden in de 
linker of rechter bovenhoek van het scherm.  Deze woorden werden slechts 250 ms 
aangeboden en waren ofwel neutraal ofwel opwindend (e.g., orgasme). Nadien kregen 
deelnemers een onverwachte geheugentest voor deze taak-irrelevante woorden, ofwel 
onmiddellijk na de eerste fase van het experiment ofwel 48 uur later. In 
overeenstemming met de klassieke bevindingen van (bijvoorbeeld) Ochsner (2000, cf. 
supra) was de geheugenprestatie na 48 uur beter  voor 

opwindende woorden dan voor neutrale woorden. Echter, wanneer de cruciale 
geheugentaak onmiddellijk na de studiefase werd afgenomen werd net het omgekeerde 
patroon geobserveerd. M.a.w., de vergeetcurve voor emotioneel en niet emotioneel 
materiaal is verschillend, wat duidelijk aantoont dat het geheugenvoordeel voor 
emotioneel materiaal minstens voor een deel dient toegeschreven worden  aan 
processen die opereren op het niveau van de consolidatie. De vraagt rijst dan ook welke 
mechanismen hier aan het werk zijn. Onderzoek suggereert dat de amygdala hier allicht 
een belangrijke rol speelt (McGaugh, 2004*). Injecties met norepinefrine in de 
basolaterale amygdala verbeteren het langetermijngeheugen voor emotionele 
gebeurtenissen. Omgekeerd verdwijnt het geheugenvoordeel voor emotionele 
gebeurtenissen wanneer de werking van de basolaterale amygdala wordt verhinderd 
(bijvoorbeeld door letsels of injecties met chemische stoffen). 

 Retrieval: Het is mogelijk dat het ophalen van herinneren aan emotionele en niet- 
emotionele stimuli verschillend verloopt. In overeenstemming met deze hypothese kon 
worden vastgesteld dat de amygdala en de hypocampus meer activiteit vertonen tijdens 
het ophalen van informatie die werd aangeboden in een emotionele context dan tijdens 
het ophalen van informatie die werd aangeboden in een neutrale context (e.g., Smith, 
Stephan, Rugg, & Dolan, 2006). Het is evenwel niet duidelijk of de amydala en de 
hypocampus een actieve bijdrage leveren in het ophalen van emotionele informatie dan 
wel dat ophalen van emotionele informatie resulteert in een verhoogde activiteit van 
deze hersenstructuren. 

 
Toch is het niet zo dat herinneringen aan emotionele gebeurtenissen onfeilbaar zijn. Net zoals 
herinneringen aan neutrale gebeurtenissen zijn herinneringen aan emotionele gebeurtenissen 
onderhevig aan verval en vervormingen. Zelfs flashbulb-herinneringen vormen hierop geen uitzondering. 
Uit onderzoek blijkt weliswaar dat flashbulb-herinneringen erg levendig zijn en dat mensen een groot 
vertrouwen hebben in de accuraatheid ervan, toch zijn ze vaak niet accuraat (cf. Levine & Pizarro, 2004). 
Dit werd zeer overtuigend aangetoond in een onderzoek van Talarico en Rubin (2003). 
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Op de dag na  9/11 vroegen deze onderzoekers aan hun deelnemers om een reeks vragen te 
beantwoorden over deze gebeurtenis en over een andere opvallende gebeurtenis die had 
plaatsgevonden tijdens de dagen voorafgaand aan 9/11. Een eerst groep studenten werd een tweede 
keer getest na 1 week, een tweede groep na 6 weken en een derde groep werd pas na 32 weken 
opnieuw getest. De resultaten toonden aan dat de herinneringen aan 9/11 een gelijkaardige 
vergeetcurve vertonen als de herinneringen aan andere gedenkwaardige gebeurtenissen. Dit neemt 
echter niet weg dat er duidelijke verschillen konden geregistreerd worden voor de twee soorten 
herinneringen. Deelnemers bleven de herinneringen aan 9/11 bijvoorbeeld consistent als levendiger 
ervaren dan de herinneringen aan de andere gebeurtenissen. 

 
2. Kwaliteit van de herinnerde beleving wordt vervormd in de richting van de huidige beleving. 

 
Herinneringen over vroegere belevingen worden gekleurd door de beleving die men heeft op het tijdstip 
van de meting zelf. Bijvoorbeeld, herinneringen over wat men ervaart tijdens het bloed geven worden 
mede bepaald door de actuele opinie die men heeft ten opzichte van bloed geven. Herinneringen over  
de emotionele ervaringen in een huwelijk worden bepaald door hoe gelukkig men is in het huwelijk op 
het meetmoment. Herinneringen over de eigen emotionele reactie op de aanslagen van 11 september 
2001 blijken ook afhankelijk te zijn van de mate waarin men denkt dat de aanslagen een belangrijke 
invloed gehad hebben op de wereld. Deze anekdotische evidente suggereert dat herinneringen over de 
eigen emotionele beleving deels geconstrueerd worden op basis van recente ervaringen. Een experiment 
dat deze hypothese  lijkt te ondersteunen werd uitgevoerd door  Safer, Levine  en  Drapalski (2002). 

 
Zij vroegen aan een groep studenten om net aan te in welke mate ze gestresseerd waren net voor ze een 
examen zouden afleggen. En week later werden ze gevraagd om hun eigen stressniveau net voor het 
examen opnieuw in te schatten, onder twee verschillende condities. Een eerste groep deelnemers kreeg 
eerst de examenresultaten en voerde vervolgens de zelfrapporteringstaak uit. Een tweede groep 
deelnemers rapporteerde eerste de actuele inschatting van het niveau van stress en kreeg vervolgs 
feedback over de examenresultaten. Studenten in de 2e groep vertoonden geen verschillen in functie van 
de uitslag. In de 1e groep echter, bleek de actuele inschatting van het niveau van stress afhankelijk te zijn 
van de examenresultaten. Deelnemers met goede punten onderschatten hun niveau van stress. 
Deelnemers met slechte punten overschatten hun niveau van stress.1

 

 
3. Invloed van de stemming/emotie tijdens de encodering van neutrale prikkels. 

 
In vergelijking met een neutrale of positieve stemming leidt een negatieve (verdrietige) stemming soms 
tot betere geheugenprestaties. Storbeck en Clore (2005) stelden bijvoorbeeld vast dat een verdrietige 
stemming tijdens de encodering kan leiden tot minder valse herinneringen op de Deese-Roediger- 
McDermott (DRM) false memory task. Gelijkaardige bevindingen werd gerapporteerd door Forgas (1998, 
Experiment 3). 
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Na een stemmingsmanipulatie vroeg hij aan zijn deelnemers om een essay te lezen. Tijdens een 
onaangekondigde reproductietaak achteraf bleken deelnemers in de negatieve stemmingsconditie meer 
details te herinneren dan deelnemers in de positieve stemmingsconditie. Dit fenomeen heeft trouwens 
belangrijke maatschappelijke implicaties. Forgas, Laham en Vargas (2005, Experiment 2) konden immers 
vaststellen dat ook ooggetuigenverslagen over een agressief voorval meer beïnvloed werden door 
irrelevante, valse details wanneer deelnemers in een positieve stemming werden gebracht dan wanneer 
deelnemers in een negatieve stemming werden gebracht. 

 
Tenslotte zou een verdrietige stemming zou ook leiden tot een beter geheugen voor spatiale informatie 
(Gray, 2001). Het affect-als-informatie model biedt een verklaring voor deze observaties (cf. infra). Merk 
echter op dat er weinig twijfel over bestaat dat chronisch hoge niveaus van stresshormonen (i.e., 
glucocorticoïden) een nefaste invloed hebben op het encoderen van gedetailleerde episodische kennis 
(Levine & Edelstein, 2010). 

 
4. Stemmingscongruente encodering van emotionele informatie 

 
Meestal stelt men vast dat er sprake is van stemmingscongruente encodering. Herinneringen aan  
prikkels die congruent zijn met de stemming waarin een persoon zich bevindt op het moment van 
encodering zijn meestal beter dan herinneringen aan stemmingsincongruente prikkels. Dit effect wordt 
ook wel het “mood congruity effect” genoemd. In een indrukwekkende reeks studies van Bower, 
Gilligan, en Monteiro (1981) werden deelnemers ofwel onderworpen aan een positieve 
stemmingsinductie ofwel aan een negatieve stemmingsinductie 
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Vervolgens werden deelnemers gevraagd om een verhaal te lezen over een imaginaire persoon. Al 
naargelang de studie werd de valentie van het aangeboden materiaal soms between-subjects 
gemanipuleerd, soms within-subjects. Een dag later werden alle deelnemers gevraagd om zo veel 
mogelijk elementen uit het verhaal te   reproduceren. 

 
 

1De mate waarin iemand positieve of negatieve emoties ervaart bij het ophalen van emotionele autobiografische 
informatie wordt gekenmerkt door een ‘fading affect bias’ (Walker, Skowronski, & Thompson, 2003*). Hiermee 
wordt bedoeld dat de intensiteit van de emotionele beleving op het moment van retrieval sneller afneemt in het 
geval van negatieve gebeurtenissen dan in het geval van positieve gebeurtenissen. Dit fenomeen zou (uiteraard)  
het emotionele welbevinden ten goede komen en blijkt minder sterk aanwezig te zijn bij mensen die kampen met 
dysforie. 

In de groep die werd onderworpen aan een positieve stemmingsinductie tijdens de encoderingfase 
werden de positieve elementen beter onthouden dan de negatieve stimuli. In de groep die werd 
onderworpen aan een negatieve stemmingsinductie waren de resultaten net omgekeerd. De stemming 
tijdens het testmoment speelde hierbij geen rol. Deze resultaten werden geïnterpreteerd in het licht van 
en als bijkomende ondersteuning voor het netwerkmodel van Bower (1981, cf. supra). 

 
5. Stemmingscongruente retrieval van emotionele informatie. 

In de studies van Bower et al. (1981) bleek de geheugenprestatie van deelnemers af te hangen van de 
stemming tijdens het encoderen van informatie maar niet van de stemming tijdens het ophalen van 
informatie. Toch werden er ook studies gepubliceerd waarin kon worden aangetoond dat het geheugen 
beter is voor gebeurtenissen en prikkels die congruent zijn met de actuele stemming dan voor 
gebeurtenissen en prikkels die dat niet zijn (i.e., ‘mood-congruent retrieval’). Een van de bekende studies 
is die van Teasdale en Russell (1983). 

 
Zij vroegen deelnemers om een lijst positieve, neutrale en negatieve stimuli te memoriseren. Tijdens de 
testfase werd een groep van deelnemers onderworpen aan een positieve stemmingsinductie terwijl de 
andere groep een negatieve stemmingsinductie onderging. De resultaten toonden aan dat deelnemers 
die in een positieve stemming werden gebracht zich beter positieve dan negatieve woorden konden 
herinneren (i.e., free recall). Het omgekeerde was het geval voor de groep die in een negatieve stemming 
werd gebracht. Het feit echter dat dit resultaat niet altijd kan teruggevonden worden (cf. Bower et al., 
1981) suggereert dat het effect afhankelijk is van verschillende moderatoren. Bovendien is er soms ook 
sprake van stemmingsincongruente retrieval. Josephson, Singer, en Salovey (1996) toonden aan dat niet-
depressieve deelnemers die in een negatieve stemming verkeren soms actief positieve herinneringen 
ophalen als een strategie om hun stemming te verbeteren. 

 
6. Stemmingsafhankelijke retrieval 

 
Informatie wordt beter herinnerd wanneer de stemming tijdens het encoderen en ophalen ervan gelijk 
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is. Naar dit effect wordt meestal verwezen met de term ‘stemmingsafhankelijke retrieval’. Dit fenomeen 
werd o.a. bestudeerd door Bower, Monteiro, en Gilligan (1978). 

 
In Experiment 3 werden deelnemers gevraagd om twee verschillende woordlijsten te leren. Zowel tijdens 
het instuderen van de eerste woordlijst als tijden het instuderen van de tweede woordlijst werd de 
stemming van de deelnemers gemanipuleerd (i.e., 4 mogelijke combinaties). Tenslotte werden 
deelnemers gevraagd om  de  twee lijsten te reproduceren. Ook tijdens deze testfase van het experiment 
werd een stemmingsmanipulatie doorgevoerd. Condities waarin de stemming tijdens de testfase anders 
was dan tijdens zowel de eerste als de tweede studiefase (i.e., positief-positief-negatief of negatief-
negatief-positief) werden als ‘theoretisch oninteressant’ beschouwd en werden niet gerund. De tijd 
tussen de verschillende fasen van het experiment bedroeg telkens slechts een paar minuten. Zoals 
verwacht bleek de woordreproductie beduidend beter te zijn voor de woorden die werden ingestudeerd 
en getest onder dezelfde stemmingscontext dan voor de woorden die werden ingestudeerd en getest 
onder een verschillende stemmingscontext. 

Merk echter op dat ook deze resultaten niet altijd konden gerepliceerd worden (e.g., Bower & Mayer, 
1989) wat er opnieuw op wijst dat er moderatoren in het spel zijn. Volgens Forgas en Koch (2013*)  
spelen volgende moderatoren een rol: 

 de aard van de geheugentaak: sterkere effecten wanneer ‘constructieve’ geheugentaken 
worden gebruikt (e.g., free recall) dan wanneer herkenningstaken worden gebruikt. 

 de aard van het te memoriseren materiaal: sterkere effecten wanneer deelnemers hun eigen 
materiaal mogen genereren dan wanneer met generisch materiaal wordt gewerkt. 

 Het succes van de stemmingsmanipulatie: sterkere effecten naarmate de intensiteit van de 
geïnduceerde stemming toeneemt. 2 

 
7. Depressieve personen hebben een beter geheugen voor negatieve informatie. 

 
De fenomenen van stemmingscongruente encodering, stemmingscongruente retrieval en stemmings- 
afhankelijke retrieval zouden volgens sommige auteurs de geheugendeficits kunnen verklaren die 
worden vastgesteld bij chronische depressie (Forgas & Koch, 2013). Merk echter op dat chronisch 
depressieve patiënten dikwijls de neiging hebben om bij het ophalen van autobiografische gegevens zeer 
algemene herinneringen te rapporteren eerder dan specifieke gebeurtenissen (i.e., overalgemeen 
geheugen, zie Williams, Barnhofer, Crande, Hermans, Raes, Watkins, & Dalgleish, 2007*). Dit lijkt op het 
eerste zicht inconsistent met de observatie dat een negatieve stemming de geheugenprestaties soms ten 
goede komt (cf. punt 3). 

 
c) Verklaringsmodellen 

 
1. Associatief netwerkmodel 
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Een associatief netwerkmodel (cf. Bower, 1981) kan het merendeel van de bevindingen die  hoger 
werden beschreven goed verklaren. Volgens een dergelijk model activeert een emotionele stimulus of 
een bepaalde stemming een bijbehorend emotienetwerk in het geheugen. Hierdoor worden alle knopen 
binnen dat schema hoog toegankelijk waardoor congruente informatie beter kan worden geëncodeerd  
of opgehaald. Omdat verondersteld wordt dat er associaties worden gevormd tussen de representaties 
van prikkels die men verwerkt tijdens een bepaalde emotionele episode en de representatie van de 
stemming zelf kan deze visie ook gemakkelijk stemmingsafhankelijke retrieval verklaren. De stemming 
fungeert hierbij als een context die een cue vormt voor herinnering net zoals dit werd aangetoond bij 
andere contexten (e.g., onder/boven water, aroma, farmacologisch). Netwerkmodellen hebben het 
evenwel moeilijk om een verklaring te bieden voor de observaties (a) dat de affectieve kwaliteit van een 
stemming een impact kan hebben op een cognitieve verwerkingsstijl (cf. punt 3) en (b) dat niet- 
depressieve deelnemers die in een negatieve stemming verkeren soms actief positieve herinneringen 
ophalen als een strategie om hun stemming te verbeteren (cf. supra). 

 
 

2 In studies naar de relatie tussen geheugenprestatie en stemming wordt meestal alleen een onderscheid gemaakt 
tussen ‘positieve’ en ‘negatieve’ prikkels en tussen een ‘positieve stemming’ vs. een ‘negatieve stemming’.  Men 
kan zich echter de vraag stellen of er ook emotie-specifieke effecten kunnen geobserveerd worden. Stel, 
bijvoorbeeld, dat deelnemers een lijst woorden zouden instuderen die verwijzen naar angst en woede. Zou men 
ook in dit geval stemmingscongruente encoding kunnen verwachten wanneer deelnemers vooraf ofwel worden 
blootgesteld aan een inductie van woede ofwel aan een inductie van angst? Zowel op basis van de 
appraisaltheorieën als op basis van een netwerkvisie zou men dit kunnen verwachten. Desondanks zijn er slechts 
een handvol studies waarin dit expliciet werd onderzocht. Bijkomend onderzoek is hier dan ook nodig (Levine & 
Pizarro, 2004*). 

2. Het affect-als-informatie model (AAIM) 
 

Dit model werd ontwikkeld door Gerald Clore en collega’s en werd voortdurend aangepast en 
bijgeschaafd doorheen een lange lijst van publicaties (e.g., Clore, gasper, & Garvin, 2001*). Een centrale 
assumptie binnen dit model is de hypothese dat variaties in affect (gedefinieerd als “een experientiële 
vorm van goedheid vs. slechtheid”) een informationele waarde hebben voor de waarnemer (vandaar de 
naam van het model). Affect wordt hierbij opgevat als een form van feedback over het de uitkomst van 
allerlei onbewuste appraisals (cf. psychologisch-constructivistische theorieën en appraisaltheorieën) en 
zou een invloed uitoefenen op de evaluatieve inschatting van prikkels, het nemen van beslissingen (cf.  
les 2 van Prof. Dr. Gilles Pourtois) en het informatieverwerkingsproces zelf. Vooral dit laatste aspect is 
belangrijk in deze context. Positief affect zou de waarnemer informeren dat de buitenwereld veilig is. In 
dat geval moet er geen actie ondernomen worden en ook een grondige verwerking van de 
prikkelomgeving zou niet nodig zijn. Onder deze omstandigheden voorspelt het model een eerder 
oppervlakkige informatieverwerking waarbij men geneigd zou zijn om terug te vallen op algemene 
kennisstructuren (zie ook Bless, 2001; Fiedler, 2001). Negatief affect, daarentegen, informeert de 
waarnemer dat er een probleem is. Er moet actie ondernomen worden om het probleem op te lossen en 
daarom moet binnenkomende informatie grondig en zorgvuldig verwerkt worden. 
De observatie van Storbeck en Clore (2005) dat een verdrietige stemming tijdens de encodering van 
informatie kan leiden tot minder valse herinneringen op de DRM false memory task (cf. supra)  is 
duidelijk consistent met dit model. Bijkomende evidentie voor het AAIM model werd geobserveerd door 
Bless, Clore, Schwartz, Golisano, and Rabe (1996). 
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In hun onderzoek werden deelnemers ingedeeld in twee groepen. De eerste groep onderging een 
positieve stemmingsinductie, de tweede groep een negatieve stemmingsinductie. Vervolgens kregen alle 
deelnemers een beschrijving van een scenario met zowel stereotiepe elementen (e.g., ‘De ober bracht de 
menukaart’), als ongewone elementen (e.g., ‘De gast borg zijn tennisraket weg’). Tijdens de testfase van 
het experiment werden deelnemers gevraagd  om van een reeks elementen aan te geven of ze 
voorkwamen in het scenario of niet. De groep die werd blootgesteld aan een positieve 
stemmingsinductie herkende stereotiep materiaal dan beter dan ongewoon materiaal en vertoonde 
bovendien meer valse herkenningen bij stereotiepe elementen die niet in het scenario waren 
voorgekomen. De groep die werd blootgesteld aan een negatieve stemmingsinductie daarentegen kon 
een beter onderscheid maken tussen elementen die wel of niet in het scenario waren voorgekomen. De 
auteurs konden ook vaststellen dat de stemmingsmanipulatie alleen een invloed had op de 
herinneringsaccuraatheid wanneer de stemmingsinductie plaatsvond voorafgaand aan de studiefase 
maar niet wanneer deze plaatvond na de studiefase. Daarom kan geconcludeerd worden dat de 
geobserveerde effecten toe te schijven zijn aan processen die actief waren tijdens de encodering van het 
aangeboden materiaal. Op basis van deze bevindingen concludeerde de auteurs dat mensen geneigd zijn 
om terug te vallen op algemene kennisstructuren wanneer ze in een positieve stemming zijn. 

d) Implicaties 
 

Het beschreven onderzoek over de invloed van emotie op geheugen heeft een aantal belangrijke 
implicaties. 

 Ooggetuigenverslagen. Ooggetuigen zijn veel gevoeliger voor misleidende informatie 
wanneer ze deze verwerken in een positieve stemming dan wanneer ze deze werken in 
een negatieve stemming (cf. supra). Bovendien zijn er goede redenen om meer te 
twijfelen aan de betrouwbaarheid van ooggetuigenverslagen over perifere details dan 
over centrale informatie. 

 Herinneringsstudies. In emotieonderzoek worden deelnemers zeer frequent gevraagd 
om zich een bepaalde emotionele gebeurtenis te herinneren. Zo goed  als  alle 
beschreven fenomenen over de relatie tussen emotie en geheugen kunnen hierbij voor 

systematische 
vertekeningen zorgen 
wanneer mensen 
antwoorden op de 
vragenlijsten die typisch 
gehanteerd worden in deze 
herinneringsstudies. 
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 Advertising/preventiecampagnes. Emotionele informatie wordt beter onthouden  en 
kan dus gemakkelijker beslissingen beïnvloeden. Daarom worden in preventiecampagnes 
dikwijls negatieve stimuli gebruikt. In reclame wordt dit soms ook toegepast, maar hier is 
er ook een gevaar voor aversieve conditionering. Daarom zal men eerder positieve, 
opwindende stimuli gebruiken voor reclamedoeleinden. 
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OVER DE INVLOED VAN EMOTIES OP HET MONITOREN VAN ACTIES 
(onderzoeklezing Prof. Dr. Gilles Pourtois) 

 
Volgens de “somatic marker” hypothese van Damasio begeleiden emoties op impliciete wijze het nemen 
van beslissingen. Emoties moduleren niet alleen de relatie tussen een stimulus en een specifieke 
respons, ze ontstaan ook als reacties op responsen die feitelijk worden uitgevoerd. M.a.w., emoties 
kleuren acties in. Correcte acties zouden een positieve valentie hebben terwijl incorrecte acties een 
negatieve valentie krijgen. Dit proces zou automatisch verlopen (in de zin van, snel, onbewust, niet-
intentioneel en efficiënt) en zou toelaten om de gevolgen van acties voor het organisme te voorspellen. 
Normaal gezien leidt een fout tot negatieve gevolgen. De veronderstelling is derhalve dat emoties acties 
kleuren omwille van hun intrinsieke voorspellende waarde. 
 
In het laboratorium kan men dit proces onderzoeken bij normale deelnemers dankzij het bestuderen van 
responsfouten die worden begaan tijdens eenvoudige computergestuurde “interferentie” taken zoals de 
Strooptaak, de flankertaak of de Go/noGo taak. Het is in dit soort onderzoek wel een uitdaging om 
voldoende fouten uit te lokken aangezien deelnemers er doorgaans naar streven om het maken van 
fouten zo veel mogelijk te vermijden. Daarom wordt er meestal een zeer strenge tijdsdruk opgelegd 
zodat deelnemers niet anders kunnen dan af en toe fouten maken.  
 
Niet alleen het gedrag zelf (RT en accuraatheid) kan inzicht geven in de manier waarop de hersenen 
fouten verwerken en emoties ontlokken op het moment dat een respons wordt gesteld, men kan ook 
gebruik maken van EEG (elektro-encefalografie) en ERP (event related potentials) om deze processen te 
onderzoeken. EEG laat toe om directe elektrische (post-synaptische) activiteit van de hersenen (cortex) 
op niet-invasieve wijze te registreren. Op basis van deze data kunnen vervolgens ERP componenten met 
specifieke polariteit, latentie en amplitude worden gedistilleerd. Deze componenten reflecteren 
specifieke sensorische, cognitieve en/of motorische processen die plaatsvinden in de hersenen. Omwille 
van het feit dat de hersenactiviteit wordt gemeten op de schedel (m.a.w., op een zekere afstand van de 
onderliggende corticale bronnen) is de spatiale resolutie van ERP’s evenwel suboptimaal. Dit is een 
belangrijke beperking van ERP’s. 
 
In het geval van responsfouten werd er een duidelijke ERP component geïdentificeerd, nl. ERN (error-
related negativity). ERN vindt plaats circa 50 ms na het begaan van een fout en komt dus te vroeg om 
een visuele of sensomotorische feedback te weerspiegelen. ERN reflecteert de snelle detectie van een 
afwijking tussen de feitelijk gestelde respons en de interne motorische representatie van de correcte 
actie (waarschijnlijk opgeslagen, naast een aantal corticale gebieden, in de basale ganglia; zie Holroyd & 
Coles, 2002, Psychological Review). Bronnen van ERN zijn te vinden in de dorsale ACC (anterieure 
cingulate cortex) en de RCZ (rostrale cingulate zone). Onderzoek wijst erop dat ERN zelfs tot stand kan 
komen wanneer deelnemers zich niet bewust zijn van hun fouten (zoals bijvoorbeeld in een anti-saccade 
taak, wanneer oogbewegingen niet overeenkomen met wat wordt verwacht en explicit gerapporteerd 
door de deelnemers; zie Nieuwenhuis et al., 2001, Psychophysiology). Tenslotte kan ERN ook veroorzaakt 
worden door het observeren van fouten die worden begaan door een andere persoon (weliswaar met 
vertraging).  
 
Studies bij dieren (vooral apen) hebben uitgewezen dat dopaminerge neuronen in de basale ganglia 
instaan voor de detectie van “reward prediction error” (i.e., de afwijking tussen de feitelijke actie die 
wordt uitgevoerd en de geanticipeerde actie waardoor een verwachte beloning uitblijft). Dit “reward 
prediction error” signaal wordt dan verstuurd naar RCZ waar ERN wordt gegenereerd. Deze codering is 
geen “alles of niets” discriminatie maar eerder een fijn (of parametrisch) proces waarbij de hoeveelheid 
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van afwijking in kaart wordt gebracht (zie Fiorillo et al., 2003, Science, en Vocat et al., 2011, 
Neuropsychologia). 
 
Een ander kenmerk van ERN is dat het varieert in functie van (negatief) affect (gedefinieerd als een trek): 
hoe meer negatief affect wordt ervaren door de deelnemers (cf. angst, depressie, trek-gerelateerd, 
klinische of subklinisch) hoe groter de amplitude van de ERN component. Dat betekent dat ERN tevens 
onder invloed staat van emotie-controlesystemen in de hersenen (naast “zuivere” actie-
monitoringsystemen). Om deze observatie te verklaren zijn twee concurrerende modellen naar voor 
geschoven in de literatuur. 

 Angstige proefpersonen of patiënten reageren sterker op responsfouten omdat die fouten een 
negatievere betekenis hebben en dus meer relevant zijn voor hen (zie Olvet & Hajcak, 2008, 
Clinical Psychology Review) 

 Een grotere ERN component bij angstige proefpersonen wijst op een verstoord “reward predictie 
error” systeem bij deze mensen (Aarts & Pourtois, 2010, 2012). Ze zouden minder in staat zijn 
(tenminste in vergelijking met niet-angstige of laag-angstige proefpersonen) om de (affectieve) 
gevolgen van hun fouten te kunnen voorspellen (op het moment van actie zelf).  

 
Bijkomende evidentie voor het idee dat emotiecontrolesystemen een rol spelen bij de vroege detectie 
van responsfouten is afkomstig van een studie waarin de amygdala-activiteit van epileptische patiënten 
werd geregistreerd met intracraniële EEG metingen. Hoewel de amygdala traditioneel niet wordt 
opgevat als actiemonitoringgebied (in vergelijking, bijvoorbeeld, met de RCZ), ziet het er naar uit dat de 
amygdala wel degelijk een rol speelt in de zeer snelle verwerking van de valentie van acties. De RCZ zou 
dan weer instaan voor verwerking van de accuraatheid van die acties; zie Pourtois et al., 2010, 
Neuropsychologia). De amygdala en de RCZ zijn bovendien nauw aan elkaar verbonden door verhoogde 
theta frequenties. Elk gebied kan dus instaan voor een deel van het monitoringwerk (i.e., amygdala = 
emotie; RCZ = cognitie). En dergelijke visie is alvast compatibel met de observatie dat chirurgische letsels 
van de RCZ geen duidelijke stoornissen op het vlak van actiemonitoring veroorzaken (Modirrousta & 
Fellows, 2008, Journal of Neuroscience).  
 
Ook met gedragsmetingen kan het emotionele aspect van actiemonitoring gedetecteerd worden. In 
onderzoek met het (standard) evaluatieve primingprocedure kon worden vastgesteld dat het stellen van 
correctie vs. incorrecte actie een duidelijke invloed heeft op de snelheid waarmee deelnemers de 
valentie van een evaluatief gepolariseerde targetstimulus kunnen beoordelen. Na het stellen van een 
correcte actie reageren deelnemers sneller op een positieve target dan op een negatieve target. 
Omgekeerd, na het stellen van een incorrecte actie reageren deelnemers sneller op een negatieve target 
dan op een positieve target. Dit onderzoeksresultaat toont aan dat acties een positieve of negatieve 
evaluatieve connotatie hebben, al naargelang ze worden beoordeeld als juist of fout. Dit effect kent 
evenwel een kortdurend verloop (i.e., niet lang na het uitvoeren van de actie verdwijnt het effect) en is 
enigszins verstoord bij hoog-angstige proefpersonen (Aarts et al., 2012, Cognition). 
 
Kortom, een actiefout leidt dus niet alleen tot algemene arousal (Hajcak & Foti, 2008, Psychological 
Science) maar wordt ook zeer snel ingeschat als een negatieve evaluatieve gebeurtenis (“reward 
predictie error”). Hierdoor wordt het mogelijk om de gevolgen van die (foute) respons te anticiperen.           
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“Response errors” 
• Contribute to learning mechanisms & 

adaptive/flexible behaviors (e.g., post-error 
slowing effect; Rabbitt, 1966; Laming, 1968). 

 
 
 
 
   However: 
 
• Deviant (maximize hit rate) 
• Negatively valenced (negative connotation) 
• Aversive (prime the defensive system) 
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10-20 EEG system (Jasper, 1958, 20 electrodes)…….up to 256 electrodes (high density ERP mapping) 



Error related negativity (ERN) 

van Veen & Carter, 2002 

ERN 

Pe 



“Unconscious” error detection! 

Nieuwenhuis et al., 2001, Psychophysiology 



Koban, Pourtois, Vocat & Vuilleumier, 2010 



Holroyd & Coles, 2002 

(Error-Related Negativity) 

Motor 
Controllers 

 



Prediction Error signal 
(midbrain) 

Fiorillo et al., 2003, Science 



Prediction 

If the ERN (and Pe) component (indirectly) reflects the activity 
of (deep) dopaminergic brain systems involved in coding 
predicition error, then the ERN should vary (in a linear fashion) 
as a function of the discrepancy between the actual/perceived 
and expected/desired motor response. 
 
=> the larger the (prediction) error, the larger the ERN (and 
Pe)?   



Redding & Wallace, 1996 



Touch Screen 



Touch Screen 
Ballistic pointing movement 
Vision of the arm “blindfolded”  



Touch Screen 
Prisms: deviation of 10 degrees  
             towards the left  

With prisms 
(12 trials x 10 blocks) 



Touch Screen 

Without prisms 
(12 trials x 10 blocks) 
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ERP results (n=21) 
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ERP results (n=21) 



Interim conclusions 

 
1. ERN and Pe are not generic error detection components.  

 
2. They provide important and flexible (learning) signals, 

which incorporate the amount of discrepancy between the 
actual and desired/expected motor outcome. 
 

3. ERN and Pe ERP components may reflect dopaminergic 
activity (e.g. midbrain structures projecting to the striatum 
and dorsal ACC, see Holroyd & Coles, 2002; Fiorillo et al., 
2003). 



ERN = endophenotype 
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Obsessive-Compulsive Disorder 
(Internalizing dimension of Psychopathology) 

Endrass et al., 2008, Neuropsychologia 
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Participants 

16 high anxious 
 

19.1 year (SEM = 0.39) 
 

2 male 
 

3 left-handed 
 
 

M = 51.50 (SEM = 0.99) 
Range: 45-58 

 
 

M = 22.00 (SEM = 0.67) 
Range: 18-26 

16 low anxious 
 

18.6 year (SEM = 0.26) 
 

2 male 
 

2 left-handed 
 
 

M = 29.69 (SEM = 0.80) 
Range: 25-36 

 
 

M = 19.13 (SEM = 0.49)  
Range: 16-22 

Age 
 

Gender 
 

Laterality 
 
 

Anxiety (Spielberger, 1983) 
 
 
 

BIS/BAS (Carver & White, 1994) 

Initial sample: 479 first year psychology students (sub clinical anxiety) 
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Source localization results 

Low anxious High anxious 

Low > High anxious 
High > Low anxious 

Rostral ACC 
(affective division) 

Dorsal ACC 
(cognitive division) 

Aarts & Pourtois, 2010 



ERN = endophenotype 

Large ERN Blunted ERN ………………………………………. 

Olvet & Hajcak, 2008 
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But WHY? 



+ 
Cue  

(1000-2000 ms) 

Go-NoGo task (color + orientation discrimination) 

Go trials 

noGo trials 

Go trials 

noGo trials 

imperative 
stimulus 

Hits Color FA Orientation FA Hits Color FA Orientation FA 



or or 

1000 ms 

1000-2000 ms 

Response (or 1000 ms) 

1000 ms (correction) 

1000 ms (FB) 

Go trial NoGo trial 



Errors during this simple task? 

To induce response errors (i.e. false alarms on nogo trials), we use a strict  
response deadline: 

RT1 RT2 RT3   … RTn 

The speed (RT) on a given trial (X) is compared to immediate trial history (X-1) 
If slower, a negative feedback  on performance is presented. 
If faster, a positive feedback on performance is presented.  
Effect of this procedure: promote fast reactions and eventually increase  
error commission. 
Arbitrary time limit is adjusted online and separately for each participant. 
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“Slow” hit 



Cue  imperative 
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Current 
RT 

Online 
Cutoff 

“Fast” hit 
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Response (or 1000 ms) 

1000 ms (correction) 

1000 ms (FB) 

Vocat et al., 2008 
Pourtois, 2011 
Aarts & Pourtois, 2010, 2012 
Dhar et al., 2011 
Dhar & Pourtois, 2011 
Koban et al., 2010, 2012 



or 

or or 

1000 ms 

1000-2000 ms 

Response (or 1000 ms) 

1000 ms (correction) 

1000 ms (FB) 

Why do we like this task a lot? 

1. Before an action (attention error-preceding effects) 
2. During an action (error monitoring/ERN+Pe) 
3. After an action (error awareness/post-error adapation effects) 
4. Feedback processing (FRN) 

Many response errors within a short period of time! 
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Bediou et al., 2012, Neuroimage 

Error1: “Don’t shoot!” and you shoot nonetheless! 
Error2: you miss the target! 



Bediou et al., 2012 



“Response errors” 
• Contribute to learning mechanisms & 

adaptive/flexible behaviors (e.g., post-error 
slowing effect; Rabbitt, 1966; Laming, 1968). 

 
 
 
 
   However: 
 
• Deviant (maximize hit rate) 
• Negatively valenced (negative connotation) 
• Aversive (prime the defensive system) 

 



Hajcak & Foti, 2008, Psychological Science 

Healthy participants 



Case description (patient SG) 

• 39 yrs old, right handed, single 
• Preserved cognitive functions, normal intelligence; until 

2007, he worked as an employee (made measures for land 
register) 

• Agoraphobia 
• Seizures: Prickling upper right lip, unable to carry on, 

language disorders; hyper-motor symptoms, swearwords; 
post-ictal: tiredness (frequency: 10/month). 

• Anatomy: sclerosis of the left hippocampus; heterotopia 
around ventricles; + other anomalies (hypoplasia of 
splenium). 

• Clinical EEG: left frontal and temporal epileptic foci  

LEFT HEMISPHERIC EPILEPSY 

Pourtois et al., 2010 
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Dorsal ACC Lateral Frontal 
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Patient SG 

Pourtois et al., 2010 
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Modirrousta & Fellows, 2008 



Question 

If emotion control systems (e.g. amygdala) are involved in 
(simple) action monitoring, then a possible function of these 
systems may be to (rapidly) ascribe values/emotions to these 
actions? Correct/good = Positive; Incorrect/bad = Negative 
 
=> Can a response error actually facilitate the processing of 
negative emotion? 
 
=> Impaired in high anxious individuals? 
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Action primes emotion word categorization! 

Interaction term; F(1,20) = 15.53, p=.001 
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General conclusions 

1. Not only cognitive control systems, but also emotion control 
systems (e.g. amygdala) are (rapidly) involved in action 
monitoring. 
 

2. Errors facilitate/prime the processing of negative emotions.  
 

3. Emotion control systems “tag” a given affective value to each 

(simple) action => “Correct = Good”; “Incorrect = Bad”. 
 

4. These (early/primary emotion control) effects may be impaired 
in anxiety (especially for response errors/incorrect responses). 
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HOOFDSTUK 6: OVER DE INVLOED VAN AFFECT OP HOGERE-ORDE COGNITIE 
 
 

Onderzoek naar de invloed van affect op hogere-orde cognitie is relatief nieuw, in grote mate als 
gevolg van de klassieke tweedeling tussen affect en emotie. Ondertussen is het echter duidelijk geworden 
dat emotionele processen een belangrijke invloed (kunnen) uitoefenen op (hogere-orde) cognitieve 
functies zoals redeneren, het nemen van beslissingen, het inschatten van kansen en de interpretatie van 
ambigue informatie. Meestal wordt de term emotie in dit soort onderzoek zeer breed gedefinieerd. Het 
gaat om in feite om eender welke vorm van affect. Blanchette en Richards (2010*) maken hierbij een 
onderscheid tussen ‘integraal affect’ en ‘incidenteel affect’. Bij incidenteel affect gaat het om situaties 
waarin hogere-orde cognities (m.b.t. neutraal stimulusmateriaal) toevallig plaatsvinden in een emotionele 
context (bijv., inschatten hoe groot de kans is dat het overmorgen zal regenen op het moment dat je heel 
depressief of net heel opgewekt bent). In het geval van integraal affect gaat het om stimulusmateriaal dat 
intrinsiek emotioneel van aard is (bijv. nadenken over het aantal mensen dat jaarlijks sterven ten gevolge 
van leukemie). 
 
 

1. Interpretatie 
 

Het interpreteren van ambigue prikkels speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Iedereen 
herkent wel de situatie waarin een gesprekspartner een zin uitspreekt die mogelijks maar niet noodzakelijk 
een sarcastische ondertoon heeft. Welnu, een veelvoud aan studies heeft aangetoond dat het 
interpreteren van dergelijke ambigue prikkels afhankelijk is van de emotionele context waarin die 
interpretatie wordt gemaakt. Vooral de impact van angst werd uitgebreid onderzocht.  
 

1.1 Angstcongruente interpretatie van ambigue stimuli 
 

Richards, French, Calder, Webb, Fox, en Young (2002*) maakten gebruik van gemanipuleerde foto’s 
die simultaan twee verschillende emotionele expressies laten zien, in verschillende gradaties (een techniek 
gekend onder de naam ‘morphing’). Onderstaande figuur (overgenomen uit Young et al., 1997*) laat een 
mix zien van blijheid en verdriet (eerste rij), verrassing en walging (tweede rij), en angst en woede (derde 
rij). De verschillende kolommen komen overeen met een mix van, respectievelijk, 90 %, 70%, 50 %, 30 %, 
en 10 %. 
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Zoals mag blijken uit onderstaande figuur (overgenomen uit Richards et al. 2002), observeerden 
Richards en collega’s dat deelnemers die hoog scoren op sociale angst (de donkere balken in onderstaande 
figuur) veel sneller geneigd zijn om angst te herkennen in de afgebeelde expressies (m.a.w., bij een lager 
mixpercentage) dan mensen die laag scoren op sociale angst. Gelijkaardige resultaten werden ook 
gerapporteerd door Kolassa et al. (2007).1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stemmingscongruente interpretatie van ambigue stimuli kan ook onderzocht worden met behulp van 

dubbelzinnige scripts, dubbelzinnige zinnen, of homofone woorden (voor een exhaustief overzicht, zie 
Blanchette & Richards, 2010*). Twee woorden zijn homofoon wanneer ze een verschillende schrijfwijze 
en betekenis hebben maar een identieke uitspraak (bijv. ‘wij’ vs. ‘wei’). Er bestaan ook homofone 
woordparen waarvan één van de twee woorden een neutrale betekenis heeft terwijl het andere woord 
emotioneel geladen is. Vergelijk bijvoorbeeld, in het Engels, ‘mourning’ (rouw) en ‘morning’ (ochtend). 
Wanneer men deelnemers vraagt om dergelijke woorden neer te schrijven in een zogezegde spellingtest, 
dan wordt meestal vastgesteld dat mensen die hoog scoren op trekangst in vergelijking met mensen die 
laag scoren op trekangst meer geneigd zijn om een spelling te gebruiken die gelinkt is aan dreiging (e.g., 
Richards, Reynolds, & French, 1993*). Halberstadt, Niedenthal, en Kushner (1995) observeerden dan weer 
dat droevige deelnemers in vergelijking met opgewekte deelnemers meer geneigd zijn om in het geval van 
neutraal/droevige homofonen (e.g., ‘die’ vs. ‘dye’ of ‘pain’ vs. ‘pane’) de spelling te verkiezen van woorden 
die gerelateerd zijn aan droefheid. Het omgekeerde effect voor neutraal/blije homofonen (e.g., ‘piece’ vs. 
‘peace’) kon in deze studie evenwel niet geobserveerd. Soms stelt men bovendien vast dat deelnemers 
met hoge trekangst een voorkeur hebben voor een spelling met een emotionele lading in het algemeen, 
niet noodzakelijk voor een emotie-congruente spelling (Russo, Patterson, Roberson, Stevenson, & 
Upward, 1996*). Globaal genomen lijkt de literatuur evenwel te suggereren dat mensen die gekenmerkt 
worden door hoge trekangst in vergelijking met laagangstige personen meer de neiging vertonen om 
ambigue prikkels op een bedreigende manier te interpreteren. Dit effect wordt ook gerepliceerd in 
naturalistische settings (bijv. bij deelnemers die angstig zijn omdat ze op het punt staan om een pijnlijke 
procedure te ondergaan bij de tandarts). Voor andere emoties dan angst zijn de resultaten veel minder 
duidelijk (eventueel met uitzondering van de emotie walging, zie Davey, Bickerstaffe, & MacDonald, 2006). 
De interpretatieve bias die soms bij depressie wordt geobserveerd lijkt eerder gedreven te worden door 
een responsbias (Blanchette & Richards, 2010, zie verder).  

                                                           
1 Gegeven deze onderzoeksresultaten rijst meteen de vraag of een dergelijke interpretatiebias het gevolg dan wel 
een oorzaak is van een angstproblematiek. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat men, naar analogie met het 
onderzoek naar de causale relatie tussen spatiale aandachtbias en angststoornissen (cf. supra), ook gestart is met 
onderzoek naar de  causale relatie tussen interpretatiebias en pathologie (e.g., Salemink, van den Hout, & Kindt, 
2007). De eerste resultaten suggereren dat het inderdaad mogelijk is om interpretatiebias te trainen, maar de impact 
daarvan op, bijvoorbeeld, de reactiviteit van deelnemers in een stressinductietaak blijft onvoldoende 
gedocumenteerd (zie evenwel Wilson et al., 2006). Het is ook niet duidelijk hoe lang deze trainingseffecten blijven 
doorwerken en of ze transfereren naar andere testcontexten. M.a.w., bijkomend onderzoek is hier hard nodig.  
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1.2 Het gebruik van de emotionele context om ambigue prikkels te interpreteren 
 

Prikkels worden niet ervaren in een contextueel vacuüm (tenzij je deelneemt aan een psychologische 
proef misschien). Contextuele informatie kan dus gebruikt worden om ambigue prikkels correct te 
interpreteren, en dit is ook wat heel wat studies laten zien. Nygaard en Lunders (2002) toonden 
bijvoorbeeld aan dat (auditief aangeboden) homofone woorden met een neutrale vs. bedreigende 
betekenis worden geïnterpreteerd op een manier die overeenkomt met de emotionele klankleur van de 
spreker. Zhou en Chen (2009*) rapporteerden dan weer dat ambigue expressies (i.e., een mix van een blije 
en een angstige expressie) eerder als angstig worden geïnterpreteerd in een context waarin deelnemers 
werden blootgesteld aan de zweetgeur van donoren die naar een horrorfilm hadden keken dan wanneer 
deelnemers werden blootgesteld aan de zweetgeur van donoren die naar een comedyfilm hadden 
gekeken. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenslotte kon ook aangetoond worden dat de mate waarin contextuele cues een impact uitoefenen 
op de angstige interpretatie van ambigue prikkels afhankelijk is van de stemming waarin men zich bevindt. 
In Experiment 3 van Blanchette en Richards (2003) kregen deelnemers auditief homofonen aangeboden. 
Sommige homofonen waren van het type bedreigend/neutraal (e.g., ‘die’ vs. ‘dye’), andere homofonen 
waren positief/neutraal (e.g., ‘heal’ vs. ‘heel’) of neutraal/neutraal (e.g., ‘see’ vs. ‘sea’). Tegelijkertijd  werd 
visueel een contextwoord aangeboden (i.e., 350 ms) dat gerelateerd was aan één van de twee homofonen 
(e.g., ‘death’ vs. ‘hair’). Nog eens 250 ms later verscheen er een targetwoord en deelnemers werden 
gevraagd om de targetwoorden te beoordelen als bestaand of onbestaand (i.e., lexicale decisietaak). Op 
de cruciale trials waren de bestaande targetwoorden telkens één van de twee homofonen. De resultaten 
toonden aan dat deelnemers veel sneller waren om te reageren op targetwoorden die congruent waren 
met het contextwoord dan op targetwoorden die incongruent waren met het contextwoord. Bovendien 
was dit effect sterker voor deelnemers die in een angstige stemming waren gebracht. Een controleconditie 
waarin wél de contextwoorden en de targetwoorden maar niet de homofonen werden aangeboden liet 
geen verschil zien tussen beide groepen. Dit laatste resultaat toont aan dat de interactie tussen hety 
congruentie-effect en het groepseffect dat werd geobserveerd op de cruciale trials daadwerkelijk een 
reflectie is van de mate waarin de homofonen op een emotionele dan wel een neutrale manier werden 
geïnterpreteerd. Merk echter op dat er geen differentiële effecten werden gevonden met 
negatief/neutraal homofonen en positief/neutraal homofonen. 
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1.3 Onderliggende mechanismen 
 

Bovenstaande studies tonen aan dat de interpretatie van ambigue prikkels kan worden gemoduleerd 
door angst (voor andere emoties zijn de resultaten minder eenduidig). De vraagt stelt zich nu hoe dit 
fenomeen kan verklaard worden. In theorie komen (minstens) volgende drie mechanismen in aanmerking. 
Ofwel beïnvloedt angst de aard van interpretaties die worden gegenereerd (hypothese 1), ofwel 
beïnvloedt angst de aard van interpretaties die worden geselecteerd (hypothese 2), ofwel beïnvloedt angst 
de aard van interpretaties die deelnemers wensen te rapporteren (hypothese 3). Het is niet eenvoudig om 
empirisch te differentiëren tussen deze 3 alternatieve hypothesen (die trouwens niet mutueel exclusief 
zijn). Wat hypothese 1 betreft is er overigens zeer weinig (goed) onderzoek beschikbaar (maar zie Calvo & 
Castillo, 2001*). Bijkomend onderzoek is hier nodig. Voor hypothese 2 bestaat echter wel goede evidentie. 
Richards en French (1992*, zie ook Calvo & Castillo, 1997) voerden een sequentiële primingstudie uit 
waarin neutraal/bedreigende homografen (e.g., ‘arms’ ) als primes werden aangeboden gedurende 500 
ms, 750 ms, of 1250 ms, onmiddellijk gevolgd door een target met een neutrale maar associatief 
gerelateerde betekenis (e.g., ‘legs’), een associatief gerelateerde target met een bedreigende connotatie 
(e.g., ‘weapons’), of een niet gerelateerd woord (e.g., ‘wind’). Tijdens de kortste aanbiedingsduur van de 
primes (i.e., 750 ms, merk op dat de primeduur in deze studie hand in hand ging met de lengte van de 
SOA), bleken zowel hoogangstige als laagangstige deelnemers een primingeffect te vertonen voor zowel 
de bedreigende als de neutrale prime-target combinaties. Bij een langere aanbiedingsduur van de primes 
bleken de hooganstige deelnemers echter alleen een primingeffect te vertonen voor de bedreigende 
prime-target combinaties terwijl net het omgekeerde waar was voor de bedreigende prime-target 
combinaties (zie onderstaande figuren, overgenomen uit Richards en French, 1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte is ook heel wat onderzoek dat suggereert dat responstendensen niet cruciaal zijn (hypothese 

3). Mathews, Richards en Eysenck (1989) lieten zowel angstpatiënten als controledeelnemers een 
spellingstaak met de homofone woorden uitvoeren en registreerden simultaan hun 
huidgeleidingsresponsen. Volgens gingen ze na in welke mate er een verband bestond tussen de 
huidgeleidingsresponsen en de aard van de gegeven responsen. De samenhang tussen beide variabelen 
(i.e., grotere SCR respons als reactie op woorden die werden gespeld als een bedreigend woord in 
vergelijking met woorden die werden gespeld als een neutraal woord) bleek even groot te zijn in beide 
groepen, een observatie die moeilijk te verenigen valt met de hypothese dat (alleen) responstendensen 
verantwoordelijk zouden zijn voor het feit dat angstige mensen de neiging vertonen om homofone 
woorden op een bedreigende manier te spellen.  
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2. Het inschatten van kansen 
 

Het accuraat kunnen inschatten van de kans dat een bepaalde gebeurtenis zal optreden (of net niet) 
is een essentiële vereiste om op een goede manier beslissingen te kunnen nemen in het dagelijkse leven. 
Toch blijkt uit onderzoek dat emotionele factoren een grote invloed kunnen op het inschatten van 
probabiliteiten. Wat meestal geobserveerd wordt is dat deelnemers geneigd zijn om positieve 
gebeurtenissen (e.g., een huwelijk dat resulteert in langdurig geluk) als meer waarschijnlijk in te schatten 
dan negatieve gebeurtenissen wanneer ze in een positieve stemming zijn. Omgekeerd zouden deelnemers 
geneigd zijn om negatieve gebeurtenissen (e.g., het slachtoffer worden van een overval) als meer 
waarschijnlijk in te schatten dan positieve gebeurtenissen wanneer ze in een negatieve stemming zijn (e.g., 
Johnson & Tversky, 1983). Als het gaat over stabiele persoonskarakteristieken wordt meestal 
gerapporteerd dat hoog-angstige personen geneigd zijn om negatieve gebeurtenissen als meer 
waarschijnlijk in te schatten dan laag-angstige personen (e.g., Kverno, 2000). Er zijn ook heel wat studies 
die een meer specifieke impact laten zien van stemming/affect op het inschatten van kansen. Boze 
deelnemers schatten de frequentie van gebeurtenissen die boosheid ontlokken bijvoorbeeld hoger in dan 
droevige deelnemers terwijl het omgekeerde het geval is voor gebeurtenissen die droefheid ontlokken 
(DeSteno, Petty, Wegener, & Rucker, 2000*). De cruciale vraag is nu: Waarom is dit zo? Welk mechanisme 
kan deze bevindingen verklaren? Blanchette en Richards (2010*) identificeren alvast twee opties: 

 
1) De beschikbaarheidsheuristiek. Mensen baseren hun inschatting van de kans dat een bepaalde 

gebeurtenis voorkomt op de mentale beschikbaarheid van die gebeurtenissen (i.e., het gemak 
waarmee deze voor de geest kunnen gehaald worden of te herinneren zijn). Deze twee variabelen 
correleren dikwijls (net daarom bestaat er zoiets als de beschikbaarheidsheuristiek), maar dat 
hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is bijvoorbeeld bekend dat emotie-congruente concepten 
gemakkelijker kunnen opgehaald worden uit het geheugen dan emotie-incongruente concepten 
(cf. supra). Bijgevolg leidt het toepassen van de beschikbaarheidsheuristiek mogelijks tot een 
overschatting van emotie-congruente gebeurtenissen en tot een onderschatting van emotie-
incongruente gebeurtenissen. Dit principe werd mooi geïllustreerd in een studie van MacLeod en 
Campbell (1992*) waarin een negatieve correlatie werd gevonden tussen de tijd die deelnemers 
nodig hadden om zich een emotionele gebeurtenis te herinneren (e.g., een agressieve discussie) 
en hun inschatting van de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich opnieuw zou voordoen in de 
toekomst. Beide variabelen bleken bovendien op een stemmingscongruente manier beïnvloed te 
worden door een stemmingsmanipulatie. Bijvoorbeeld, deelnemers die werden blootgesteld aan 
een negatieve stemmingsmanipulatie (a) werden sneller in het zich herinneren van negatieve 
gebeurtenissen en (b) schatten de kans dat deze gebeurtenissen zich opnieuw zouden voordoen 
hoger in. 
 

2) De affect-als-informatie hypothese. Mensen zouden affect gebruiken als een bron van informatie 
over hun omgeving. Het ervaren van positief affect zou resulteren in een algemene evaluatie van 
de omgeving als veilig. Het ervaren van negatief affect zou resulteren in een algemene evaluatie 
van de omgeving als problematisch (zie Schwarz & Clore, 1996*). Vooral wanneer objectieve 
informatie ontbreekt (of aanzienlijke inspanningen vereist zouden zijn om de beschikbare 
informatie te verwerken en te interpreteren) zouden mensen geneigd zijn om hun inschatting van 
de waarschijnlijkheid van emotionele gebeurtenissen te baseren op hun actuele 
emotie/stemming. 
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 Merk echter op dat geen van beide mechanismen volstaan om alle bevindingen omtrent de impact van 
emoties op het inschatten van kansen te verklaren. Lerner en Keltner (2000*) observeerden bijvoorbeeld 
dat de inschatting van de frequentie van negatieve gebeurtenissen toeneemt naarmate mensen angstiger 
zijn maar net afneemt naarmate ze meer woede ervaren. De auteurs verklaren dit onderzoeksresultaat op 
basis van het appraisal-patroon dat verondersteld wordt te differentiëren tussen angst en woede. Angst 
wordt gekenmerkt door een appraisal van onzekerheid terwijl woede wordt gekenmerkt door een 
appraisal van zekerheid (cf. Les 3, over de cognitieve emotiecomponent). De appraisals die de kwaliteit 
van de emotionele reactie bepalen zouden m.a.w. meegenomen worden bij het inschatten van de 
frequentie van andere negatieve gebeurtenissen. 
 
 

3. Het nemen van beslissingen 
 

Meestal stelt men vast dat hogere niveaus van zowel trekangst als toestandsangst geassocieerd zijn 
met een grotere mate van ‘risicoaversie’ (i.e., de neiging om risico’s te vermijden). Bij een positieve 
stemming bestaat een gelijkaardige trend (e.g., Mittal & Ross, 1998), tenminste wanneer de risico’s niet al 
te beperkt zijn. In het geval van droefheid, echter, lijkt er een omgekeerd verband te bestaan. Raghunathan 
en Pham (1999*) vroegen deelnemers met een angstige, droevige of neutrale stemming om een keuze te 
maken tussen twee gokscenario’s met dezelfde verwachte waarde. In het eerste scenario zouden ze 5 
dollar kunnen winnen met een kans van 6/10. In het tweede scenario zouden ze 10 dollar kunnen winnen 
met een kans van 3/10. De resultaten (weergegeven in onderstaande tabel) tonen aan dat het tweede 
scenario als aantrekkelijker wordt beoordeeld door mensen in een droevige stemming in vergelijking met 
mensen in een angstige stemming. Wanneer ze gevraagd worden om een keuze te maken kiezen ze ook 
effectief meer frequent voor dit scenario. Dit effect treedt alleen op wanneer deelnemers een keuze 
maken voor zichzelf, niet wanneer ze een keuze maken voor iemand anders. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Het is niet eenvoudig om deze bevindingen op een spaarzame manier te verklaren. De observatie dat 

risicoaversie toeneemt bij angstige deelnemers kan gemakkelijk toegeschreven worden aan het hoger 
beschreven verband tussen stemming/emotie enerzijds en anderzijds het inschatten van de kans dat zich 
negatieve gebeurtenissen zullen voordoen in de toekomst. Dezelfde redenering voor positieve emoties 
zou evenwel impliceren dat het nemen van risico’s zou moeten toenemen wanneer mensen in een 
positieve mood zijn. Net het omgekeerde is waar. Als oplossing voor dit probleem zou men kunnen 
aanvoeren dat de subjectieve utiliteit van keuzealternatieven belangrijker is dan de objectieve kansen 
ervan. Bijvoorbeeld, stel dat je zou kunnen meedoen aan een tombola met een winstkans van 80 % om 
een koffiezetapparaat te winnen. Mocht je exact hetzelfde koffieapparaat reeds thuis in de keuken hebben 
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staan, dan zal het allicht niet zo interessant zijn om nog mee te doen aan deze tombola. Onderzoek 
suggereert dat de subjectieve utiliteit van een negatieve uitkomst negatiever is wanneer iemand in een 
positieve stemming is dan wanneer iemand in een negatieve stemming is (Isen, Nygren, & Ashby, 1988*). 
M.a.w., risicoaversie bij een positieve stemming zou het resultaat zijn van een verandering van de 
subjectieve waarde van de negatieve uitkomst, eerder dan een gevolg van een verandering van de 
subjectieve inschatting van de waarschijnlijkheid dat die negatieve uitkomst zich daadwerkelijk zal 
voordoen.  
 
 

4. Redeneren 
 

4.1 Deductief redeneren en incidenteel affect 
 

In heel wat studies werd aangetoond dat emoties een negatieve impact (kunnen) hebben op de 
kwaliteit van het redeneren. Lefford (1946*) observeerden bijvoorbeeld dat deelnemers veel meer fouten 
maken bij het beoordelen van de juistheid van syllogismen wanneer de inhoud van deze syllogismen 
emotioneel geladen is dan wanneer de inhoud emotioneel neutraal is. Vergelijk bijvoorbeeld volgende 
twee syllogismen: 
 

Voorbeeld 1. Alle terroristen die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten zijn 
aanhangers van de Islam. Alle aanhangers van de Islam die afkomstig zijn uit het 
Midden Oosten zijn dus terroristen. 
 
Voorbeeld 2: Iedereen die Experimentele Psychologie studeert aan de Universiteit 
Gent volgt het vak Cognitie en Emotie. Iedereen die het vak Cognitie en Emotie  aan 
de Universiteit Gent volgt is dus een student Experimentele Psychologie. 

 
In meer recent onderzoek wordt dikwijls gebruik gemaakt van (adaptaties van) de zogenaamde Wason 
selectietaak (Wason, 1968*). Een goed voorbeeld van een dergelijke taak werd beschreven door Cheng en 
Holyoak (1985*, pp. 400-401). Zij beschreven het volgende probleem aan hun deelnemers: 
 

“You are an immigration officer at the International Airport in Manila, capital of the 
Philippines. Among the documents you have to check is a sheet called Form H.  One 
side of this form indicates whether the passenger is entering the country or in transit, 
while the other side of the form lists names of tropical diseases.  You have to make 
sure that if the form says ‘ENTERING’ on one side, then the other side includes 
cholera among the list of diseases. Which of the following forms would you have to 
turn over to check?  Indicate only those that you need to check to be sure.”  

 
 
 
  
 
 
 
 
 A B C D 

INKOMEND TRANSIT 

CHOLERA 

TYFUS 

HEPATITIS 

TYFUS 

HEPATITIS 
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De regel die hier getoetst wordt is: Als P, dan Q. De enige formulieren die je zou moeten omdraaien 
om na te gaan of deze regel al dan niet opgaat zijn formulier A (om na te gaan of Q al dan niet aanwezig 
is) en formulier D (om te verifiëren dat P aanwezig is).2 Mensen maken gemakkelijk fouten in dit soort 
taken. Welnu, de kans op fouten neemt toe naarmate de intensiteit van de stemming waarmee mensen 
aan de slag gaan toeneemt, en dit ongeacht de aard van de stemming (e.g., Oaksford, Morris, Grainger, & 
Williams, 1996*). Op een gelijkaardige manier blijken ook trekangst en depressie negatief te correleren 
met de prestatie in dit soort redeneertaken (e.g., Channon & Baker, 1994; Derakshan & Eysenck, 1998). 
 

4.2 Deductief redeneren en integraal affect 
 

Bovenstaande studies zijn in overeenstemming met de (klassieke) hypothese dat emoties logisch 
redeneren in de weg staan. Wanneer het echter gaat over redeneren omtrent problemen die inherent 
emotioneel van aard zijn (integraal affect), dan verschijnt een geheel ander patroon. Obsessief-
compulsieve patiënten en fobiepatiënten zijn bijvoorbeeld zeer accuraat wanneer ze redeneren over 
problemen die gerelateerd zijn aan hun eigen problematiek (Johnson-Laird, Mancini, & Gangemi, 2006). 
Net na de terroristische aanslagen in Londen in 2005 bleken deelnemers uit Londen veel accurater te 
redeneren over syllogismen die gerelateerd waren aan terrorisme dan deelnemers uit Canada (e.g., 
Blanchette, Richards, Melnyk, & Lavda, 2007). 
 

4.3 Incidenteel affect en redeneerstijl  
 

Bovenstaande studies tonen aan dat deductief redeneren in positieve of negatieve zin kan beïnvloed 
worden door incidenteel en/of integraal affect, respectievelijk. De specifieke aard van de emotie lijkt 
daarbij geen bijzondere rol te spelen. Daarnaast is er ook onderzoek dat suggereert dat specifieke emoties 
een invloed (kunnen) uitoefenen op de specifieke verwerkingsstijl die mensen hanteren. Zo kon onder 
meer worden aangetoond dat een positieve stemming (in vergelijking met een neutrale stemming) 
mensen ertoe kan aanzetten om een heuristische eerder dan een systematische verwerkingsstijl te 
hanteren. In de studies van Mackie en Worth kregen deelnemers een essay te lezen (i.e., over het 
probleem van zure regen) waarin de kwaliteit van de essentiële argumenten (voor of tegen maatregelen 
vanwege de overheid) ofwel sterk ofwel zwak was. Daarnaast werd de kwaliteit van de boodschap ook op 
een oppervlakkige gemanipuleerd door deelnemers te laten geloven dat een expert dan wel een niet-
expert het essay had geschreven (Mackie & Worth, 1989; Worth & Mackie, 1987). In vergelijking met 
deelnemers in een neutrale stemming bleken deelnemers met een positieve stemming minder beïnvloed 
te worden door de inhoudelijke sterkte van het essay en net meer door de oppervlakkige kenmerken 
ervan. Ook een negatieve stemming kan een invloed uitoefenen op de verwerkingsstijl die mensen 
hanteren. Heel wat studies tonen aan dat mensen die in een droevige stemming verkeren geneigd zijn om 
een relatief voorzichtige, systematische verwerkingsstijl te hanteren en zich minder te laten leiden door 
heuristieken (dit patroon komt overeen met de onderzoeksresultaten die werden besproken in de les over 
de invloed van emoties op het geheugen). Hierbij dienen wel twee kanttekening geplaatst te worden.  

Ten eerste is het niet zo dat het toepassen van een systematische verwerkingsstijl altijd leidt tot meer 
accurate inschattingen. Er bestaan immers situaties waarin het net voordelig is om een oppervlakkige, 
heuristische verwerkingsstijl te hanteren. Bodenhausen, Gabiel, en Lineberger (2000) vroegen aan 

                                                           
2 Cheng en Holyoak (1985) gaven aan hun deelnemers al dan niet een rationale voor deze taak. Als rationale werd 
meegegeven dat het ging om een lijst van inentingen die een passagier had ontvangen tijdens de laatste 6 maanden 
en dat het controleren hiervan in het belang was van de gezondheid van de reizigers. Deelnemers presteerden 
globaal genomen beter mét rationale dan zonder rationale.   
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deelnemers om een inschatting te maken van de omvang, gewicht, lengte, etc. van een aantal 
wereldbekende objecten of natuurfenomenen (e.g., Hoe lang is de Mississippi rivier?). Voorafgaand aan 
de cruciale testvragen kregen deelnemers telkens nog een andere vraag waarin een hoog of een laag 
‘ankerpunt’ werd meegegeven (e.g., Is de Mississippi rivier langer of korter dan 5000/100 km?). Zoals 
verwacht vertoonden deelnemers in het algemeen een ankereffect (i.e., lagere schattingen bij een laag 
ankerpunt dan bij een hoog ankerpunt). Bovendien was dit ankereffect veel groter bij deelnemers die 
vooraf in een droevige stemming werden gebracht dan bij deelnemers in een neutrale stemming.  

Ten twee is het niet zo dat elke negatieve emotie/stemming resulteert in het aannemen van 
systematische verwerkingsstijl. In het geval van woede lijken mensen, net zoals bij een positieve stemming, 
eerder terug te vallen op een heuristische verwerkingsstijl. Bodenhausen, Sheppard, en Kramer (1994*) 
konden bijvoorbeeld aantonen dat kwade deelnemers zich veel meer laten leiden door stereotype 
informatie dan droevige deelnemers wanneer ze een oordeel moeten vellen over het wangedrag van 
studenten. Bijvoorbeeld, een student die ervan verdacht wordt schuldig te zijn aan spieken zal sneller 
schuldig worden bevonden door een kwade beoordelaar wanneer er stereotype elementen in het verhaal 
zitten dan wanneer dit niet het geval is (e.g., de betrokken student is een bisstudent).  
 

4.4 Integraal affect en redeneerstijl  
 

Regels m.b.t. tot gevaar (e.g., ‘Als een paddenstoel een bruine stam heeft, dan is die giftig’) en regels 
m.b.t. veiligheid (e.g., ‘Als een paddenstoel een bruine stam heeft, dan is die eetbaar’) zijn structureel 
identiek: als p, dan q. Toch blijkt dat beide types van regels een compleet andere redeneerstijl kunnen 
ontlokken. Uit onderzoek van o.a. de Jong, Haenen, Schmidt, en Mayer (1998) blijkt dat deelnemers die 
worden gevraagd om na te gaan of een regel m.b.t. gevaar correct is zullen geneigd zijn om op zoek te 
gaan naar informatie die de regel bevestigt (e.g., een paddenstoel met een bruine stam die giftig is). Een 
‘bevestigingsbias’ is nochtans contraproductief vermits een regel alleen kan gevalideerd worden door op 
zoek te gaan naar schendingen ervan. Deelnemers die worden gevraagd om een regel m.b.t. veiligheid te 
valideren zullen geneigd zijn om op zoek te gaan naar informatie die de regel tegenspreekt (e.g., een 
paddenstoel met een bruine stam die toch niet eetbaar is). Merk echter op dat beide strategieën zinvol 
zijn wanneer men de subjectieve utiliteiten van beide verwerkingsstrategieën in rekening brengt. 
 

4.5 Mogelijke verklaringsmechanismen. 
 

Ter verklaring van de observatie dat incidenteel affect een negatieve impact (kan) uitoefenen op 
deductieve redeneerprocessen wordt soms aangevoerd dat de verwerking van emotioneel materiaal het 
werkgeheugen belast. Hierdoor zouden alle andere processen die een beroep doen op het werkgeheugen 
(waaronder dus ook deductief redeneren, Copeland & Radvansky, 2004) een negatieve invloed moeten 
ondervinden van incidenteel affect. Toch is het zo dat slechts een handvol studies deze hypothese konden 
bevestigen (voor een kort overzicht, zie Blanchette & Richards, 2010). Bovendien biedt deze hypothese 
geen verklaring voor het feit dat integraal affect (in tegenstelling tot incidenteel affect) soms net een 
positieve impact lijkt uit te oefenen op deductief redeneren. Het is wachten op bijkomend onderzoek 
alvorens hier stelling kan worden ingenomen. 

Er bestaat ook onduidelijkheid over de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de impact van 
incidenteel affect op de redeneerstijl die mensen hanteren. Bijvoorbeeld, het terugvallen op een 
heuristische verwerkingsstijl bij een positieve stemming werd al toegeschreven aan (a) aan het feit dat een 
positieve stemming de beschikbare cognitieve verwerkingscapaciteit zou uitputten (e.g., Mackie & Worth, 
1989), (b) aan het feit dat mensen in een positieve stemming gewoonweg niet gemotiveerd zijn om te 
investeren in een systematische verwerkingsstijl (e.g., Bless, Bonher, Schwarz, & Strack, 1990; 
Bodenhausen, Kramer, & Susser, 1994), of (c) aan het feit mensen een systematische verwerkingsstijl 
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strategisch vermijden omdat die mogelijks kan resulteren in het verwerken van informatie die de positieve 
stemming teniet kan doen (e.g., Wegener, Petty, & Smith, 1995). Anderzijds lijkt de observatie dat mensen 
(soms) geneigd zijn om een systematische verwerkingsstijl te hanteren wanneer ze in een negatieve 
stemming aanleiding zijn perfect aan te sluiten bij het affect-as-information model (cf. supra).  
 



Hoofdstuk 6:

Over de invloed van affect 

op hogere-orde cognitie



0. Inleiding

Vier types van hogere-orde cognitie:

• Interpretatie van ambigue informatie
• Inschatten van kansen
• Beslissingen nemen
• Redeneren

Twee types van affect:

• Incidenteel affect: Bijvoorbeeld: De kans inschatten van een 
neutrale gebeurtenis wanneer men in een 
neutrale of een depressieve stemming is.

• Integraal affect: Bijvoorbeeld: Een kankerpatiënt die de kans 
inschat van herval binnen het jaar.



1. Interpretatie

1.1  Angstcongruente interpretatie

Richards et al. (2002)



1. Interpretatie

1.1  Angstcongruente interpretatie

Richards et al. (2002)



1. Interpretatie

1.1  Angstcongruente interpretatie

Kolassa et al. (2007)



1. Interpretatie

1.1  Angstcongruente interpretatie

Kolassa et al. (2007)



1. Interpretatie

1.1  Angstcongruente interpretatie

De homofone spellingstaak: wij vs. wei
morning vs. mourning

dye vs. die
pane vs. pain

 duidelijke resultaten in het geval van angst
 minder duidelijke resultaten in het geval van depressie
 pogingen tot trainen van interpretatiebias: termijn en transfer onduidelijk



1. Interpretatie

1.2 Interpretatie van ambigue prikkels in functie van de context

Zhou & Chen (2009)



death or hair
cure or shoe
shore or look

(350 ms)

1. Interpretatie

1.2 Interpretatie van ambigue prikkels in functie van de context

Blanchette & Richards (2003)

+
die or dye or dyr

heal or heel or heol
see or sea or sua

“die/dye”
“heal/heel”
“see/sea”

R



1. Interpretatie

1.2 Interpretatie van ambigue prikkels in functie van de context

Blanchette & Richards (2003)



1. Interpretatie

1.2 Interpretatie van ambigue prikkels in functie van de context

Blanchette & Richards (2003)



1. Interpretatie

1.2 Interpretatie van ambigue prikkels in functie van de context

Blanchette & Richards (2003)



1.3 Onderliggende mechanismen

1. Angst beïnvloedt welke interpretaties mensen rapporteren

Mathews et al. (1989)

1. Interpretatie

+
“die/dye”

“heal/heel”
“see/sea”



1. Interpretatie

1.3 Onderliggende mechanismen

2. Angst beïnvloedt welke interpretaties worden geselecteerd

Homografen als primes: bijvoorbeeld: ‘arms’
500 ms. vs. 750 ms vs. 1250 ms.

Targets: associatief gerelateerd + neutraal: ‘legs’
associatief gerelateerd + bedreigend: ‘weapons’
niet gerelateerd: ‘winds’

Richards & French (1992)



1. Interpretatie

1.3 Onderliggende mechanismen

2. Angst beïnvloedt welke interpretaties worden geselecteerd

Richards & French (1992)



1. Interpretatie

1.3 Onderliggende mechanismen

3. Angst beïnvloedt welke interpretaties worden gegenereerd

 Amper onderzoek beschikbaar!



2.1 Onderzoeksbevindingen

Johnson & Tversky (1983)

2. Inschatten van kansen



2.2 Verklaringsmechanismen

1. De beschikbaarheidsheuristiek

• schatting van kans = ƒ(gemak ophalen uit geheugen)
• emotiecongruente retrieval (cf. les 10)
• bijgevolg stijgt schatting van kans emotiecongruente gebeurtenissen 

MacLeod & Campbell (1992):
• retrieval time negatief event correleert negatief met schatting kans 
• inductie negatieve stemming  snellere retrieval + toename schatting

2. Inschatten van kansen



2.2 Verklaringsmechanismen

2. Affect-as-information

3. Maar …

Lerner & Keltner (2000)

2. Inschatten van kansen



Demonstratie:

Stel dat je de keuze krijgt om deel te nemen aan één van volgende twee 
gokspelen. Aan welk gokspel zou je deelnemen?

• Gokspel 1 levert je 5 euro op met een kans van 60 %
• Gokspel 2 levert je 10 euro op met een kans van 30 %

3. Het nemen van beslissingen



Demonstratie:

Stel dat je de keuze krijgt om deel te nemen aan één van volgende twee 
gokspelen. Aan welk gokspel zou je deelnemen?

• Gokspel 1 levert je 5 euro op met een kans van 60 %
• Gokspel 2 levert je 10 euro op met een kans van 30 %

Ik voel me vandaag droevig: eerder waar eerder niet waar
1  – 2  – 3  – 4  – 5  – 6  – 7  – 8  – 9

3. Het nemen van beslissingen



Demonstratie:

Stel dat je de keuze krijgt om deel te nemen aan één van volgende twee 
gokspelen. Aan welk gokspel zou je deelnemen?

• Gokspel 1 levert je 5 euro op met een kans van 60 %
• Gokspel 2 levert je 10 euro op met een kans van 30 %

Ik voel me vandaag droevig: eerder waar eerder niet waar
1  – 2  – 3  – 4  – 5  – 6  – 7  – 8  – 9

Ik voel me vandaag angstig: eerder waar eerder niet waar
1  – 2  – 3  – 4  – 5  – 6  – 7  – 8  – 9

3. Het nemen van beslissingen



3.1 Onderzoeksbevindingen

Raghunathan & Pham (1999)

3. Het nemen van beslissingen



3.2 Verklaringsmechanismen

• Risicoaversie bij negatieve stemming kan verklaard worden op basis van 
beschikbaarheidsheuristiek en/of affect-as-information …

• … maar diezelfde mechanismen voorspellen een afname van risicoaversie 
bij een positieve stemming, terwijl net het omgekeerde waar is.

3. Het nemen van beslissingen



3.2 Verklaringsmechanismen

• Alternatieve hypothese: een positieve stemming vergroot de negatieve 
subjectieve utiliteit van negatieve uitkomsten (Isen et al., 1988).

3. Het nemen van beslissingen



3.2 Verklaringsmechanismen

• Alternatieve hypothese: een positieve stemming vergroot de negatieve 
subjectieve utiliteit van negatieve uitkomsten (Isen et al., 1988).

Je hebt zin in een pintje dat 1.5 EUR kost, maar je hebt slechts 1 
EUR op zak. Iemand stelt voor om met een dobbelsteen te gooien 
Als je een 5 of een 6 gooit krijg je van die persoon 0.5 EUR zodat je 
dat pintje kan betalen. Wanneer je echter geen 5 of 6 gooit, moet je 
hem/haar 1 EUR betalen.

Wat doe je?

3. Het nemen van beslissingen



3.2 Verklaringsmechanismen

• Alternatieve hypothese: een positieve stemming vergroot de negatieve 
subjectieve utiliteit van negatieve uitkomsten (Isen et al., 1988).

Je hebt zin in een pintje dat 1.5 EUR kost, maar je hebt slechts 1 
EUR op zak. Iemand stelt voor om met een dobbelsteen te gooien 
Als je een 5 of een 6 gooit krijg je van die persoon 0.5 EUR zodat je 
dat pintje kan betalen. Wanneer je echter geen 5 of 6 gooit, moet je 
hem/haar 1 EUR betalen.

Wat zou je vanuit statistisch oogpunt moeten doen?
E = (1/3 x 0.5) + (2/3 x -1) = -0.5 

3. Het nemen van beslissingen



3.2 Verklaringsmechanismen

• Alternatieve hypothese: een positieve stemming vergroot de negatieve 
subjectieve utiliteit van negatieve uitkomsten (Isen et al., 1988).

Je hebt zin in een pintje dat 1.5 EUR kost, maar je hebt slechts 1 
EUR op zak. Iemand stelt voor om met een dobbelsteen te gooien 
Als je een 5 of een 6 gooit krijg je van die persoon 0.5 EUR zodat je 
dat pintje kan betalen. Wanneer je echter geen 5 of 6 gooit, moet je 
hem/haar 1 EUR betalen.

Maar wat als de subjectieve utiliteit van een pintje te kunnen drinken 
(e.g., +10) veel belangrijker is dan de subjectieve utiliteit van een euro 
te verliezen (e.g., -3)?
E = (1/3 x 10) + (2/3 x -3) = 1.33 

3. Het nemen van beslissingen



4.1 Deductief redeneren en ‘incidenteel’ affect

Voorbeeld 1:
Alle terroristen die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten zijn aanhangers van 
de Islam. Alle aanhangers van de Islam die afkomstig zijn uit het Midden 
Oosten zijn dus terroristen.

Voorbeeld 2:
Iedereen die Experimentele Psychologie studeert aan de Universiteit Gent 
volgt het vak Cognitie en Emotie. Iedereen die het vak Cognitie en Emotie  
aan de Universiteit Gent volgt is dus een student Experimentele Psychologie.

Lefford (1946)

4. Redeneren



4.1 Deductief redeneren en ‘incidenteel’ affect

“You are an immigration officer at the International Airport in Manila, capital
of the Philippines. Among the documents you have to check is a sheet called
Form H. One side of this form indicates whether the passenger is entering
the country or in transit, while the other side of the form lists names of
tropical diseases. You have to make sure that if the form says
‘ENTERING’ on one side, then the other side includes cholera among
the list of diseases. Which of the following forms would you have to turn
over to check? Indicate only those that you need to check to be sure.”

Cheng & Holyoak (1985)

4. Redeneren



4.1 Deductief redeneren en ‘incidenteel’ affect

A B C D

Cheng & Holyoak (1985)

4. Redeneren

INKOMEND TRANSIT

CHOLERA

TYFUS

HEPATITIS

TYFUS

HEPATITIS



4.1 Deductief redeneren en ‘incidenteel’ affect

A B C D

P niet P Q niet Q

Cheng & Holyoak (1985)

4. Redeneren

INKOMEND TRANSIT

CHOLERA

TYFUS

HEPATITIS

TYFUS

HEPATITIS



4.1 Deductief redeneren en ‘incidenteel’ affect

A B C D

P niet P Q niet Q

Cheng & Holyoak (1985)

4. Redeneren

INKOMEND TRANSIT

CHOLERA

TYFUS

HEPATITIS

TYFUS

HEPATITIS



4.1 Deductief redeneren en ‘incidenteel’ affect

Oaksford et al. (1996)

4. Redeneren



4.2 Deductief redeneren en ‘integraal’ affect

Context: 12 syllogismen: 

Blanchette et al. (2007)

4. Redeneren



4.2 Deductief redeneren en ‘integraal’ affect

Context: 12 syllogismen: 6 congruent

Blanchette et al. (2007)

4. Redeneren



4.2 Deductief redeneren en ‘integraal’ affect

Context: 12 syllogismen: 6 incongruent

Blanchette et al. (2007)

4. Redeneren



4.2 Deductief redeneren en ‘integraal’ affect

Context: 12 syllogismen: 6 incongruent

Blanchette et al. (2007)

4. Redeneren



4.3 Incidenteel affect en redeneerstijl

1. Heuristische verwerkingsstijl bij positieve emoties

Worth & Mackie (1987)

4. Redeneren

<

=



4.3 Incidenteel affect en redeneerstijl

1. Heuristische verwerkingsstijl bij positieve emoties

Worth & Mackie (1987)

4. Redeneren

<

‘=‘



4.3 Incidenteel affect en redeneerstijl

2. Systematische verwerkingsstijl bij negatieve emoties, maar …

Bodenhausen et al. (1994)

4. Redeneren



4.3 Incidenteel affect en redeneerstijl

2. Systematische verwerkingsstijl bij negatieve emoties, maar …

Groep A: Is de Mississippi rivier langer of korter dan 5000 km?

Groep B: Is de Mississippi rivier langer of korter dan 100 km?

Iedereen: Hoe lang is de Mississippi rivier? Antwoord: 3734 km.

 Dit ankereffect is groter bij droevige stemming dan bij neutrale stemming

Bodenhausen et al. (2000)

4. Redeneren



4.4  Integraal affect en redeneerstijl

Regel 1: Paddenstoelen met een bruine stam zijn giftig.
Als p, dan q.
 bevestigingsbias

Regel 2: Paddenstoelen met een bruine stam zijn eetbaar.
Als p, dan q.
 falsificatiebias

De Jong et al. (1998)

4. Redeneren



4.5 Verklaringsmechanismen

• Belasting werkgeheugen? 
 negatieve impact incidenteel affect op redeneren: +
 positieve impact integraal affect op redeneren: –
 evidentie? +/–

• Affect-as-information?
 impact negatieve stemming op verwerkingsstijl +
 inschatten van kansen +
 andere bevindingen ?

• Impact positief incidenteel affect op verwerkingsstijl?
 belasting werkgeheugen? +/–
 geen motivatie om systematisch te verwerken? +/–
 strategisch bewaken van positieve stemming? +/–

4. Redeneren



Datum examen: 20 januari, om 13.00 uur
Datum inhaalexamen: 27 januari, om 13.00 uur

Kennis-, inzicht- en toepassingsvragen

½ open vragen (max. 10/20), ½ meerkeuzevragen (max. 10/20)

Meerkeuzevragen: - 20 in totaal
- geen giscorrectie … MAAR iedereen start met -10/20

!!! SUCCES !!!

5. Examen


