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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 William 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.” 

Vraag: Wat is dan het unieke? Het automatische karakter? Embodiment? Niet-ingekapseld? 

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). (so not unique for emotion) 

3. Poor 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). Sad dog: feel sadd, little motivation, poor toughts. 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), ... 

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 onderzoek domein te structureren. Daarbij 

zal vooral de nadruk worden gelegd op de complexe wisselwerking tussen “cognitie” en “emotie”. 

Sometimes cognition will be a determined of emotion(appraisal theory), sometimes reverse.(when fearfull 

overestimating danger.)  This course learns you you’ll need to question things cause the difference  between 

cogn and emo is not that black and white, no 3 thing that make them different. But for research purposes 
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they will often be looked at differently. 

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). 

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. 

1. 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 
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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 processmodels. 
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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. (dog barks -> this leads to woman being fearfull, change in behaviour is 

caused by the angry dog, you only look at in and output in the functional level) 

• 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. On this level you look at the mediation, the explanandum, what you try to explain, 

changes. You try to explain why the angry dog causes the woman to scream. (for ex. She’s scared 

to be bitten) 

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

circuits beschreven die betrokken zijn in een proces.(what happens in the brain between in and 

output,how are the mental mechanisms impemented). 

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. 

System view, idea that our mental landscape exist of two systems, System one and system two. This is an 

old idea (Descartes had this too, said the auto system is used by toughing a stove, you pull away your 

hand, this is shared says Descartes between man and animal, but the second system, only people have that 

one, the rational logical thinking mechanism) 

Also now in the media, system one is called the brain there. So this difference of the two systems is 

engrained in our culture. But in this course we will think of auto and non automatic in degrees: is the 

system only auto in the fast way, or has it other property’s from auto?  And how fast is fast? These features 

don’t always correlate so it’s not a systematic view, and it should be a matter of degree (how fast) So how 

many property’s of the automatic thing does this process have. 

Automaticiteit (System one in the past) Niet-Automaticiteit (System two in the 
past) 

ongecontroleerd (in de tegenwerkende zin) gecontroleerd (in de tegenwerkende zin) 

niet-intentioneel intentioneel 

onbewust Bewust (aware) 

efficiënt niet-efficiënt 

Snel traag 

 

A) Gecontroleerd vs. ongecontroleerd 
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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 die nodig zijn (alle drie moeten 

aanwezig zijn) voor een gecontroleerd proces: 

• en doel m.b.t. een proces 

• een effect gespecifieerd in het doel ( form an impression of it) 

• 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 

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’. 
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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 aandacht capaciteit 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 aandacht capaciteit. 

• 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. 

• 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 

aandacht capaciteit. 

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

 

➔ In welke mate is dit effect (de interferentie) automatisch? If so, in terms of which features? 

o Het effect zelf is niet intentioneel (even if you have a counteracting goal to not be 

effected by this effect, it still happens) 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 

De stroop test kan gebruikt worden om na te gaan welke taal mensen echt praten en hoe goed ze hierin zijn. Bv. Als een 
vluchteling naar ons land komt en wil verbergen waarvan hij echt komt, nemen ze de strooptest af met woorden uit verschillende 

talen en wanneer er interferentie optreed betekend dat dat deze persoon kennis heeft van die taal. 

Deze test werd ook al toegepast op mensen met multiple personallity disorder, in het feit dat iemand die beweerd oud te zijn en 

ook bv een kleuter als ander persoonlijkheid heeft, dan gaan kijken of er interferentie optreed als de persoon een kleuter is. 
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Kleuters zouden nog niet moeten kunnen lezen, dus er zou geen interferentie mogen optreden maar dit gebeurt toch dus het zijn 

niet twee breinen in hetzelfde lichaam. 

 

Problem solving while letting it rest: you have a problem but you can’t seem to find the solution, so you go walk with your dog 

without thinking about it, but it’s being processed in the back of your mind, and suddenly you have a solution without contiously 

thinkink about one. Automatic? Little attention but still slow, aware, atc. 

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, functioneel niveau, je krijgt twee pintjes = input, output: je geeft 4 euro, 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. 

 

 

 

 

 

Aboutness & qualia 
Aboutness aspect and phenomenal aspect of a process / mental state 
When people talk about the mental, they often invoke two aspects, one, the aboutness aspect, the other, the phenomenon 
(qualia) aspect 
intentional content: “aboutness is the hallmark of the mental” (e.g., I believe that ...) -> Quid pain? 
What do they mean? Mental states have aboutness, they’re typically about something. For ex. I believe dogs are nice animals, 
you see that it’s about something, there’s content to these mental state. Same holds for words, the word Dinosaur, when you’ve 
learned the meaning about this word, then you have aboutness of this word cause you know it’s about something, large old 
animals. Some say this is the hallmark of the mental, all mental processes and content have aboutness cause they’re about 
something. Some people argue that their might be certain mental state that do not seen the have intentional content. For ex. 
Pain. Some say this is a mental state, and if so, there is not really an aboutness to pain, what is the pain about? 
Phenomenal aspect: subjective quality (‘qualia’)  “philosophical zombie” 
Thought experiment: Scientist who is colourblind, she’s this awesome scientist and knows everything about colorperception, but 
still hasn’t experienced it, this is what we call qualia, you can say everything about an object, but still knowing about it differs from 
really seeing it. For example, what is it like to be a bat? You can study everything about it and know everything about it, but you 
can never know what it’s like to be a bat, what a bat experiences. This is called the heart problem of consciousness, is this idea 
about qualia, the subjective experience. 
Philosophical zombie: suppose there’s a zombie behaving exactly as you, but the zombie wouldn’t have an inner live, what’s the 
difference between the two, is called qualia. Animals don’t have this, many see people as the only ones who experience 
qualia(and this separates us from animals), whilst others disagree with this. 
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1.5. Intentioneel vs. Fenomenaal (dit is hetzelfde als hierboven, dus als je iets niet daarvan verstaat, 
kunje het hieronder nog ke lezen, maar weet dus dat dit hieronder niet persee geleerd moet zijn) 

 
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 

 

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? 
 

Moors looked at all research on emotion and cognition and looked at all the definitions that were used to describe the two. 
‘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. De 

groene dingen niet in les gekomen dus niet kennen? Moors looked at all research on emotion and cognition and looked at all 
the definitions that were used to describe the two. 

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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‘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. De groene dingen niet in les gekomen dus niet kennen? 
 

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 

Code visie Representationeel 
format / codes 

Propositioneel Perceptueel 

Enge topologische visie 

Neuroanatomical account 

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. Alles buiten het brein is non cognition. Dit omvat zowel 

mentale processen als (centrale) fysieke processen. De contrasterende set omvat perifere fysieke processen 

en gedrag. Men beargumenteerd hierbij dat dan ook de bloodflow and tumors in the brain, that those too are 

then cognition, so maybe this vision is too wide. 
 

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 
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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. Het is enkel cognitie als representaties invloved zijn(aboutness, a vision in 

your brain, the representations in out mind, they say we should only call it cognition if representations are involved, so aboutness 

and intentional contents are invloved. 

• 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/ neuroanatomical account: Cognitie is corticaal; Sub-cognitie is subcorticaal. 

• De 2
e
 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 Intentionele 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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1. 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 

autonome responsen (= responsen gemedieerd door het autonome deel van het perifere 
zenuwstelsel). Bijvoorbeeld, veranderingen in hartritme, bloeddruk, zweetsecretie, 
pupilgrootte, enz. 

• Motivationele component: actietendensen (e.g., tendens tot vluchten, tendens tot vechten, 
tendens om te berusten)(what get’s you moving) 

• 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 
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“monitoring” (volgens sommigen met het oog op emotieregulatie, Scherer 

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 
intentionele 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 moetenvoorkomen. 

 
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 
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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(the goal needs to be relevant)). (bv angry dog in front of me, 
important goal that I have personally is to stay safe) Ook Moors 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. 

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 door vuur in het gebouw) die prioriteit 
opeisen tegenover andere doelen (bv. een taak afwerken). Control precedence takes over bv if 

there’s an angry dog, you stop teaching and run. 
 

6. Synchroniciteit. stelt dat emoties zich onderscheiden doordat de meeste componenten 
synchroon gerekruteerd worden. Alle componenten zijn gericht op hetzelfde adaptief doel. Ze 

zijn gecoördineerd in tijd en gecorreleerd qua intensiteit. It all happens at once, not some things 
a day later. 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 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). Some then say: only if theirs a braincircuit, we will call it an emotion. Bv voor angst 
hebben we dat, maar voor regret niet, then we don’t call fear an emotion. 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 
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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. 
But their not building blocks to create a good theory or do science with cause their too vague. 

2. OORZAKEN VAN EMOTIES 
 

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 ELICITATIONPROBLEEM genoemd. Deze vraag kunnen we opsplitsen in 2deelvragen: 

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 emotiesuit? 
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:  

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? 
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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.  

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). 
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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? 

 

 
 

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 
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(no consencus yet) 
emotie-specifiek zouden kunnen zijn (e.g., e.g., Ekman, 1984; Tomkins, 1962). Maar voor specifieke 
fysio patronen niet. Er is geen specifiek fysiologisch patroon voor iedere emotie. James heeft hierop 
een ja antwoord nodig om te beantwoorden voor het differentiatie probleem. 

De scheiding tussen de perifere organen en het centrale zenuwstelsel vermindert de intensiteit van 
emoties.(the idea is that you shouldn’t get the feedback back to the brain so you shouldn’t feel 
anything of emotion) 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 

 
Stimulus → lichamelijke reacties → feedback → (emotionele ervaring =emotie) 
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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 lichamelijke verlamming 
bleek, net zoals bij Hohmann (1966), wel te zorgen voor een verminderde intensiteit van woede. On 
top of that, in these study’s patients were still able to maybe have feedback of facial expressions so 
the story gets messier. 

 

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. So seems to be in favour of the theory of 
James. 

Kritiek: Strack’s facial feedback hypothesis was unsuccessful in large scale replications,  however 

then Strack said they only use psychology students and that the camera on their face was maybe 

the desiding factor. Without the camera they did replicate the original finding, but the whole debate 

is still going on and is messy. 

 

2.2 De theorie van Stanley Schachter 

A) Theorie 
Emoties worden veroorzaakt door de perceptie van fysiologische responsen plus het interpreteren van 
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. 
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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. 

 

A) 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 

 
stimulus → lichamelijke opwinding (arousal) → cognitieve attributie → (emotionele ervaring = emotie) 
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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. Dit 
experiment was voor schachter om de attributie te manipuleren. Wnr de arousal unexplained is, dan is het 
vooral beïnvloedbaar. Emoties het intenst voor de incorrecte of geen informatie krijgende. 

 

Ook het brugexperiment, waarbij de pp die ondervraagt werd op een brug, zich aangetrokken voelt door de mooie dame op de 
brug omdat hij de spanning en opwinding van op de brug te staan aan haar toeschrijft, want als dit niet op een brug gebeurde 
belden weinig mensen haar op, terwijl op de brug veel mensen haar terug opbelden. Mensen  die ondervraagt werden op de brug 
vonden haar attractiever dan mensen die bevraagt waren van de brug door misappraisal. 
Attributie:  in de literatuur vaak gezegd dat dit  non automatisch moet zijn, maar schachter zelf was hier niet duidelijk over. 
De 3 problemen: Intensity problem of emo = f(intensity of arousal), very intense fysiologicol responding = very intents emo (just 
like James says) 
Differentation problem of emo= f(cogn attribution), James needs unique response pattern, for scharter that’s not required and 
the diff problem is solved by attribution. How you interpret the arousal will change what emotion you feel. 
No solution for elicitation problem   

 
 

A) Kritiek 

1) There are failed replications of this study  (epiferine study), the results are not as 
straightforward as the “textbook version” suggest. A review concludes that attribution may 
intensify emotion, but does not explain differentiation of emotion. 

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). Studie zajonc: liet pp onopmerkbaar een figuur zien, daarna kregen ze twee figuren 

te zien (1 dezelfde, de ander anders), als ze vroegen of ze de figuren herkenden was het 50/50 
nee verdeelt, niemand herkende ze, maar als ze een voorkeur moesten aangeven hadden 60% 
van de mensen een voorkeur voor degene die ze sublimaal hadden gekregen. Dus Zajonc zegt 

hierdoor dat je emotie hebt zonder cognitie omdat de figuur te kort werd aangeboden om 
cognitie erover te hebben. 
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Opmerking: Zajonc stelde enkel dat affect(vailence) 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 (je moet bewust zijn voor je cognitie hebt is deze enge definitie)(zie 
condities visie). So if you were to assume that cognition can also be automatic, this study falls in 
the water cause than it could have send info to the brain. 

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. 

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 

 

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. (elication problem solved) 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 solved) en hoe sterk ze moet zijn (i.e., het intensiteitsprobleem 
solved). 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(appraisal) 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, 
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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. 

 

Samengevat: 
 

 

Moderne appraisaltheorieën nuanceren de hoger beschreven volgorde op de volgende manieren: 
1. Componenten zijn veranderingen. Het gaat dus een volgorde vanveranderingen. 
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 

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 

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

emotionele beleving(experience/feelings) 

 
= emotie 
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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 

  
Doelconguency kan ook congruent zijn (bv je wachtte op je kotgenoot om thuis te komen, je wil het), incongruent is als het 
een dief is want je wil geen dief in je huis. De combinatie van deze variabelen zal de nature/intensiteit van de emo 
beslissen. Bv als control hoog is (je bent sterk) ga je mss gaan kijken wat het is en je heldhaftig voelen, als je lage controle 
hebt (bv weinig spieren) dan gaje bv angst voelen en je verstoppen. Agency bv je valt op straat, als het door een tak is voel 
je je verdrietig, je bent zelf de agency, wnr iemand je laat struikelen (other agency) ga je boze emo ervaren. Foto rechts 
moet je niet leren maar is gwn om je een idee te geven hoe je ermee kunt spelen. 

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, 

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). 
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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. 
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. 

 

Appraisalvariabelen(gwn beke doorhebben hoe ze werken, vooral niet te intensief leren, ga hier vlugger over!):  
 

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). 

 

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 
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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. 

1) 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  

2.3 Netwerktheorieën 

 
 
 
 

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

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). Want deze 
activeren het hele netwerk ook van de emotie. 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. 

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. 



11 

Samenvatting 2021-2022 , aanvulling van Wout Coolen op Saartje van den Bossche 

 

A) 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 we 

rd. 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. 

3 BOUWSTENEN VAN HET EMOTIONELE LEVEN 

No order here, and appraisal (the injection enfirine experiment) can also activate the whole network. 

een gemeenschappelijke afhankelijke variabele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. Bv ekman zegt dat er 6 basisemoties zijn die cross cultureel en zelf in dieren gekend 
zijn. Deze zes zijn gebaseerd op dat deze vooral een gezichtsuitdrukking kennen en 
andere emoties minder. Maar er zijn veel anderen die andere basisemoties naar voren 
schuiven, en dit is gebaseerd op hun inclusiecriterium. 

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. 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. What you see as an emotion depends on what criteria you use. 

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 

emotie

 basisemotie

s 
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Tabel niet te hard van buiten leren, is denkik ook eerder voorbeeld, je kan altijd ke vragen 
Depending on what you have in your set of basic emotions, you can use that to start combining them, you can use it as 
ingredients for non basic emotions. Others say that we need to get rid of the basic emotions (fear) and start by looking at 
the motivations , they think that’s the correct scientific way to do it and get rid of the old concepts 

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 
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