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Automatisch taxatiesysteem bij onze voorouders  

Bij onze verre voorouders was de alertheid van onze lijfwacht primair aanwezig. Om te overleven 

moest men in een fractie van een seconde de situatie kunnen taxeren op veilig of onveilig en 

daarbij ook nog een passende actie ondernemen. Een snelle associatieve (ver)werking van 

onbewuste processen was daarbij onmisbaar, want het uitdenken van een geniale strategie zou 

immers zeker leiden tot het verworden van het hapje van de dag. Een snelle automatische taxatie 

was een voorwaarde tot overleving en was daardoor, en is het nog steeds, diep ingebed in het 

brein.  

Emotiewaakzaamheidsdatabase  

Of we nu willen of niet, telkens als wij ons (geestelijk) bedreigd voelen, wordt onze lijfwacht 

geprikkeld waardoor wij onbewust een snelle inschatting maken van mensen en situaties. Het 

automatische taxatiestysteem tast volgens Ekman (2003) onze omgeving af op alles wat eerder is 

opgeslagen in onze emotiewaakzaamheidsdatabase, gegenereerd door hoe wij georganiseerd zijn 

via natuurlijke selectie en voor een deel door onze eigen ervaringen. Deze database is voortdurend 

in ontwikkeling. Onze hersenen zijn steeds bewust, maar vooral ook onbewust, bezig de informatie 

vanuit de omgeving op te nemen. In een fractie van een seconde vergelijken onze hersenen de 

actuele gegevens met herinneringen aan gebeurtenissen uit ons verleden. Nieuwe gebeurtenissen 

worden toegevoegd en gelabeld als variatie op een eerder opgeslagen thema of worden opgeslagen 

als een nieuw thema. Wat ons brein verwacht dat, op basis van de zojuist toegevoegde en/of 

gecombineerde gegevens, zal gebeuren, bepaalt per direct onze respons (Ekman, 2008).  

Een half onsje verstand tegen een pond gevoel  

Ekman stelt, dat bij het onbewust overschrijden van onze belangen de meest passend lijkende 

emotie volgt, waarbij deze emotie vaak niet de meest passende emotie is voor de betreffende 

situatie. Onze hersenen, in hun rol als lijfwacht, zijn heel voorzichtig bij het inschatten van een 

situatie als wel of niet bedreigend. Voor ons onbewuste brein geldt dat ervaringen uit het verleden 

een garantie bieden voor een reactie in de toekomst. Immers, het is beter voor het voortbestaan 

om iedere keer een stok voor een slang aan te zien en daarop passend te reageren dan een slang 

voor een stok aan te zien en daarmee je leven op het spel te zetten.  

De filosoof Erasmus schreef in 1560 in zijn werk “Lof der 

Zotheid” al over “Een half onsje verstand tegen een pond 

gevoel”. Hiermee refereerde hij aan het feit dat zelfs 

intelligentie (onze ratio, ons denken) niets kan uitrichten 

als de emoties ons de baas zijn. Er is enorm veel 

wilskracht en inzicht nodig wil de rede de emotie kunnen 

beheersen.  
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Regie door het oerbrein  

Zoals eerder benoemd, neemt tijdens stress het reptielenbrein de regie over waardoor de rem op 

de emoties niet meer goed functioneert. In dreigende situaties ontbreekt immers de tijd om 

verstandig te overleggen wat het beste plan van aanpak zal zijn. Een snelle reactie vanuit het 

reptielenbrein zorgt er dus voor dat we het gevaar kunnen ontwijken nog voor we beseffen dat we 

ons in een dergelijke situatie bevinden. De emotionele geest is niet zo kieskeurig en brengt zaken 

met elkaar in verband die slechts vergelijkbare en opvallende kenmerken hebben. Ons 

reptielenbrein onthoudt alleen de emotionele “kleur”. Wat dat betreft is onze emotionele geest 

simpel en zorgt ervoor dat wij onze meningen voor absolute waarheden houden.  

Negatieve stimuli hebben voorrang  

Binnen de automatische processen hebben negatieve stimuli altijd voorrang. Dit wordt ook wel de 

negativity bias genoemd (Skinner, 2012). In stresssituaties zal het puntje van de staart van de 

leeuw (onveilig) achter de boom eerder onze aandacht trekken dan de 

vruchten (veilig) aan de boom. Dit fenomeen wordt automatische 

waakzaamheid genoemd. Ook al is er geen reëel fysiek gevaar 

aanwezig, ons brein kan een situatie toch als onveilig labelen en hier 

reflexmatig op reageren. Vanuit evolutionair oogpunt heeft dit gedrag 

een functie. Om te overleven dien je alert te zijn op het gevaar. Je 

moet de eventuele gevaren kunnen herkennen en dat gaat niet als je 

je alleen richt op het positieve. In onze huidige tijd is het directe 

overleven niet meer aan de orde en ligt de constante focus op de 

negatieve kanten van het leven ons regelmatig in de weg. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

een emotionele uitbarsting die vaak ontstaat als reactie op een negatieve stimulus (ervaring) 

gezien kan worden als een gijzeling door onze lijfwacht.  
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Communicatie  

 

Communicatie is meer dan woorden alleen. De Amerikaanse onderzoeker R. Birdwhistell stelde vast 

dat het effect van je communicatie voor gemiddeld 55 procent wordt bepaald door lichaamstaal, 

voor 38 procent door stemgebruik en voor slechts 7 procent door woorden. Dus niet alleen wat je 

zegt, de inhoud, is van belang, maar ook hoe je iets zegt en wat je lichaam hierbij ‘zegt’. Woorden 

zijn immers vaak het minst effectieve middel om iets over te brengen. Woorden zijn een middel, 

het zijn niet de gevoelens, gedachten of de ervaringen zelf. Daarnaast geven ook paraverbalen 

(alles wat met het verbale te maken heeft, behalve het gesproken woord, dus toonhoogte, 

snelheid, frequentie, aantal woorden, vocabulairegebruik, herhalingen, klemtoon) informatie die 

van belang is in de communicatie (Birdwhistell, 1970). Taal is sociaal en onbetrouwbaar. Al is de 

intentie van je communicatie nog zo goed, het succes is afhankelijk van hoe de boodschap wordt 

ontvangen. Iedere communicatie is een selectie van informatie. Het is onmogelijk de werkelijkheid 

niet te ordenen. Wij nemen altijd een standpunt in. Als partij kun je op geen enkele manier niet 

van invloed zijn. Taal drukt niet altijd precies uit wat de spreker bedoelt en de luisteraar, groot of 

klein, zal er een eigen betekenis aan geven, onder andere door generalisaties en gedachtelezen. 

Als je als Professional bewust bent van en de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen 

communicatie, dan ben je meer in staat het vermogen te ontwikkelen om je eigen gedrag en je 

reacties te optimaliseren.  

Het onbewuste gevoel dat de één heeft bij de ander zal minimaal doch altijd op micro- of op 

macroniveau zichtbaar zijn en daarom door de ander worden opgemerkt. Over en weer. Dit gevoel 

wordt ook wel intuitie genoemd. Intuitie is echter niets anders dan een zeer scherpzinnig en alert 

automatisch taxatiesysteem in het subcorticale brein. Via het taxatiesysteem heb je een situatie al 

waargenomen voor de hersenen (neocortex) de betreffende koppeling kunnen maken. 

Van de ander mag je niet verwachten dat zij kennis op dit gebied hebben. Van de Professional wel. 

Hoe meer bewust de Professional is, hoe beter hij zijn neutraliteit kan waarborgen. Onze hersenen 

stemmen af op de reactie van de bijbehorende emoties die worden ervaren. Mensen blijken goed in 

staat te zijn hun emoties ogenschijnlijk te maskeren vanuit een specifiek (onbewust) doel, waarbij 

de perceptie van de omgeving een grote rol speelt. Wij zijn in staat ons gezicht wenselijk aan te 

passen om zodoende geen schade of afwijzing te krijgen, bijvoorbeeld door het inhouden, 

blokkeren, onderdrukken of maskeren van emoties en emotionele gedragingen, liegen of een ander 

beschuldigen. Dit kan zowel zichtbaar als onzichtbaar, waarbij beide categorieën worden 
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onderverdeeld in positieve beleefdheid en negatieve beleefdheid. Ekman noemt dit Face 

Threatening Acts. Ook al zijn emoties vaak noodgedwongen of uit gewoonte verborgen onder deze 

maskers of verbloemd door woorden en kan men zijn of haar uiterste best doen de emotie te 

onderdrukken, ze zijn voor een goede waarnemer altijd zichtbaar en/of hoorbaar. Als de emotie en 

stemmingen zich langdurig manifesteren, al of niet onderdrukt, zullen de hersenen zich hierin gaan 

specialiseren en daarin steeds bekwamer worden. Het overlevingsmechanisme gaat op stand-by en 

de uitingen van de stemmingen zullen steeds dichter aan de oppervlakte komen drijven.  

Waarneming en waarheid  

Wij nemen altijd en overal waar. Bewust en onbewust. Wij kunnen ons waarnemen niet ‘uitzetten’. 

Iedere seconde komt er een grote hoeveelheid beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken op 

ons af. Onze zintuigen zetten de waarnemingen om in prikkels in onze hersenen. Wij maken een 

selectie uit de duizenden zintuiglijke ervaringen. En wij maken allemaal een andere selectie. Dat 

zorgt ervoor dat we gebeurtenissen op onze eigen manier ervaren.  

Informatie bestaat uit elektrische signalen die je hersenen verwerken tot ‘echt’ 

 -Morpheus/The Matrix -  

Eigen waarneming = Eigen waarheid  

De eigen waarneming is de eigen perceptie op de wereld en niet de ervaring zelf. Ieder mens heeft 

zijn eigen unieke manier van waarnemen en dat gegeven zorgt ervoor dat waarnemingen voor 

iemand persoonlijk de waarheid lijken, maar in relatie tot het grotere geheel per definitie subjectief 

zijn. In de middeleeuwen sprak men van de fides. Fides betekent tegelijk geloof, vertrouwen en 

goede trouw. De fides doet ons iets aanvaarden als waarheid omdat het geloofwaardig en 

vertrouwd voor ons voelt. Hierdoor lijkt de realiteit echt, ondanks dat deze niet echt waar is. Vaak 

ook willen we antwoorden, maar zijn we bang de vraag te stellen. Soms doet onze waarheid te veel 

pijn en liegen we onszelf iets voor om ons zodoende af te snijden van de pijn van de waarheid.  

Hoe kunnen wij ons verstand zo oefenen dat we hiermee kunnen omgaan? In ieder geval door te 

accepteren dat wij als mensen slechts een beperkte kijk op de werkelijkheid hebben. Tijdens een 

conflict, groot of klein zijn er twee partijen die ieder in hun eigen waarheid leven. Voor beiden is 

het lastig te geloven dat alles wat je denkt niets met de werkelijkheid te maken heeft. Immers, als 

meerdere zintuigen het bevestigen dan zou er een goede reden zijn om aan te nemen dat het waar 

is. Echter, wat jij ervaart doet zich enkel voor als jouw werkelijkheid. De woorden die gesproken 

worden zijn niet meer dan geluiden die staan voor ongrijpbare gevoelens, gedachten en 

ervaringen. Ze zijn niet de waarheid. Het zijn flarden in je hoofd die net zo belangrijk zijn als je ze 

zelf maakt. Het bijbehorende gedrag komt niet uit bewuste gedachten. Het gedrag wordt gestuurd 

door de informatie uit het eigen stressresponssysteem. Als wij vanuit onze waarneming ons eigen 

verhaal maken, gebaseerd op de beleving van onze interne binnenwereld, betekent dit dat er veel 

verhalen circuleren die allemaal waar zijn en ook weer niet. Als waarneming subjectief is, bestaat 



    
 

Marjon Kuipers | Autismeacademie | FEMprofiling |Februari 2020 

daarmee ook de persoonlijke waarheid niet. Het helpt gesprekspartners zich te verzoenen als zij dit 

bewust hebben.  

Reality leaves a lot to the imagination 

 -John Lennon-  

Eerste Wet van Miller  

De Amerikaanse psycholoog George A. Miller publiceerde in 1956 zijn wetenschappelijke 

verhandeling The Magical Number Seven, Plus or MinusTwo (de wet van 7+/- 2). Miller toonde aan 

dat ons bewuste geheugen per keer slechts tussen de vijf en negen informatie-eenheden kan 

opslaan. Hoe wij als individu in relatie tot onze sociale achtergrond en persoonlijke geschiedenis in 

het leven staan, kleurt onze waarneming. Door zuiver te leren waarnemen, los van eigen 

interpretatie, groeit ons bewustzijn en zijn wij in staat ons zintuiglijk waarnemingsvermogen te 

vergroten. De uitdaging is: waar te nemen zonder er je eigen betekenis aan te verlenen. Kennis 

hiervan is van belang voor in ieder geval het bewust krijgen van de eigen attitude en het daarmee 

gepaard gaande gedrag (G. Miller, z.d.).  

Tweede Wet van Miller  

Vervolgens publiceerde hij zijn „tweede wet van Miller”.  

“Als je wilt begrijpen wat iemand anders bedoelt, moet je eerst geloven dat het waar is wat de 

ander vertelt om je daarna af te vragen waar het de waarheid van is.”  

In de tweede wet zegt Miller alvorens gelijk te oordelen eerst eens te luisteren naar wat iemand 

vertelt, met als doel de ander eerst te willen begrijpen zonder onze eigen invulling te geven aan de 

gesproken woorden. Uiteraard betekent dit niet dat alleen de werkelijkheid van de ander geldt. Het 

betekent dat je beter luistert naar de ander en dat dit de voorwaarde is voor gelijkwaardige 

communicatie.  

Filtering van informatie  

Informatie komt binnen via onze vijf zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. John Locke 

(1632-1704), een belangrijk filosoof en een van de grondleggers van de psychologie, stelde al dat 

een zintuigelijke waarneming altijd de opmaat vormt tot het handelen vanuit ons bewustzijn. In 

taal geven wij vervolgens een beschrijving van onze ervaringen. Onze ervaringen zijn zintuiglijk en 

concreet. Maar zodra we dit in woorden gaan beschrijven, kunnen we onze waarnemingen en 

ervaringen niet volledig weergeven in taal. Onze taal heeft slechts de mogelijkheid gebeurtenissen, 

gevoelens en ervaringen sequentieel weer te geven. Wij laten daarom informatie weg, vervormen 

en/of generaliseren de informatie. Hierdoor is onze verbale of geschreven weergave niet compleet 

en is het ook niet mogelijk om de ervaring van een ander precies te begrijpen.  


