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fysiologie ‘I don’t think...’
‘Then you shouldn’t talk’, said the Hatter
(Lewis Carroll / Alice in Wonderland)

Onze hersenen zijn grofweg in te 
delen in drie hersengebieden, die als samenhan-
gend geheel werken, maar tegelijkertijd elk hun 
eigen doel dienen.1 Het zogeheten drie-enige brein 
bestaat uit het reptielenbrein, het limbisch brein 
en de neocortex, metaforisch weergegeven door de 
krokodil, de olifant en het aapje (zie figuur 1).

De neocortex is het denkende deel en tevens het 
jongste deel van ons brein. Evolutionair gezien 
dusdanig jong dat er nog niet veel bedrading is 
tussen dit brein en het limbisch brein. De neocor-
tex is verantwoordelijk voor de cognitieve verwer-
king, denken, taal, beredeneren, besluitvorming en 
zelfreflectie. Onze neocortex stelt ons in staat tot 
zingeving en vormgeving van ons leven. Dit deel 
van het brein is erg gevoelig voor stress en laat 
zich bij de geringste vorm hiervan ‘kapen’ door het 
limbische en reptielenbrein. Vanwege de weinige 
bedrading is de neocortex op zo’n moment niet 
opgewassen tegen de krachten vanuit het limbisch 
brein en heeft dan dus nauwelijks tot geen regie. 
Het denken is dan van weinig tot geen invloed. 

Het limbisch brein is het gedeelte waar onze 
emoties worden gegenereerd. Het zorgt ervoor dat 
we emoties kunnen voelen en sociale betrokkenheid 
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In alle conflicten spelen stress en emoties een centrale rol. Het zijn 
aanjagers voor een conflict en evengoed aanknopingspunten voor de 
oplossing. Zodra betrokkenen kunnen duiden wat de invloed van emotie is 
op hun gedragingen kunnen wellicht de deuren naar een oplossing worden 
geopend. Voor het herkennen en erkennen van emoties is kennis vereist en 
meer nog: de bereidheid en moed naar het eigen aandeel te kunnen kijken.

Emoties en waar 
ze vandaan komen

en gehechtheid ervaren en het labelt eerdere erva-
ringen als veilig of onveilig. De ontwikkeling van dit 
deel van het brein vindt plaats door interactie met 
onze omgeving. Van der Kolk, een zeer vooraan-
staand onderzoeker op het gebied van traumagerela-
teerde stress, stelt dat het limbisch gedeelte van het 
brein wordt gevormd op een gebruiksafhankelijke 
manier. Groei je op in een veilige omgeving (veilige 
hechting) dan zal het brein een standaardinstelling 
vormen die gebaseerd is op veiligheid en vertrou-
wen. Groei je op in een omgeving waarin het onvei-
lig is of waarin je je onbewust of bewust ongewenst 
voelt (onveilige hechting) zal dit de standaardinstel-
ling zijn en raak je gespecialiseerd in het ervaren 
van gevoelens van angst. 
Het limbisch brein geeft instructies aan je lichaam 
om passend te reageren. Die instructies worden 
bepaald door de manier waarop het brein is ontwik-
keld. Of dit vanuit de neocortex gezien altijd de 
meest handige handelingen zijn valt te betwijfelen, 
maar daar houdt het limbisch systeem geen rekening 
mee. Onze neocortex krijgt de informatie pas later. 
Helaas kan het kwaad dan al geschied zijn waardoor 
we weleens spijt krijgen van onze gedragingen. 

Het reptielenbrein is het oudste deel van het brein 
en werkt instinctief en automatisch. Het is verant-
woordelijk voor alle functies die te maken hebben 
met ons voortbestaan, zoals hartslag, ademhaling, 
spijsvertering en lichaamstemperatuur.2 Dit deel 
van het brein is dag en nacht actief. Het vormt 
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samen met het limbische brein onze ‘lijfwacht’. De 
samenstelling en chemie in de subcorticale herse-
nen, een deel van het limbische brein, zijn eenvou-
diger van aard dan die van de neocortex. 

Trauma
Hoe gewenst we ook zijn en hoe liefdevol we ook 
zijn ontvangen en opgevoed, ons jonge leven begint 
vaak met trauma. Dit kan al de stress zijn die de 
moeder tijdens de zwangerschap ervaart, stress 
tijdens de bevalling en stress tijdens de jonge jaren 
van het kind. Tot voor kort dacht men dat een 
trauma ontstaat door hele ingrijpende zaken zoals 
adoptie, mishandeling, seksueel misbruik, verwaar-
lozing en armoede. De laatste jaren is er veel onder-
zoek gedaan naar het ontstaan van trauma en de 
effecten hiervan op ons leven. Trauma heeft uiter-
aard sterk te maken met ingrijpende gebeurtenis-
sen, maar ook minder ingrijpende gebeurtenissen 
kunnen een levenslang effect hebben. Baby’s en 
jonge kinderen bijvoorbeeld ervaren alleen of het 
prettig of niet prettig is voor hen, het grotere plaat-
je zien ze niet. Een trauma kan al ontstaan als een 
baby huilt omdat hij honger heeft en zijn moeder 
niet komt. Geen eten krijgen is onveilig en levensbe-
dreigend. Op dat moment neemt het kind onbewust 
een besluit voor later: ‘Ik schreeuw heel hard als ik 
niet gehoord word’ of ‘Ik hou me wel stil en onzicht-
baar want niemand luistert toch’. Dat moeder nog 
even het broertje uit bad moet halen voor zijn veilig-
heid weet de baby niet. Ongeveer veertig tot zestig 
procent van de mensen is veilig gehecht.3 

Veilige hechting heeft alles te maken met het 
basisvertrouwen van een kind in zijn naaste omge-
ving.4 De vroege hechting is bepalend voor hoe 
de volwassene zich verhoudt tot de wereld. Hoe 
je vanuit vertrouwen of angst het leven leeft. Dat 
laatste heeft veel effect op hoe je als volwassene 
relaties aangaat en onderhoudt. Het heeft ook 
invloed op je flexibiliteit en hoe je met conflicten 
omgaat. Immers, hoe groter je basisveiligheid, hoe 
makkelijker je kunt omgaan met veranderingen.3

Kinderen die zich niet veilig kunnen hechten 
hebben in hun jonge leven en ook in hun leven als 
volwassene vaak moeite om hun stressniveau te 
reguleren. Dit heeft gevolgen op zowel fysiek als 
mentaal gebied. Zij zijn gevoeliger voor ziekten en 
hebben door de latent aanwezige stress vaak ook 
meer psychische klachten. 

De ontstane patronen zijn niet goed of fout. Het is 
een overlevingsstrategie die ooit eens de allerbeste 
strategie was om op dat moment te kunnen overle-
ven. Het ontwikkelde stressresponssysteem is diep 
ingebed in het limbisch systeem en het reptielen-
brein: het gedeelte van het brein waar geen taal is. 
Dat betekent dat praten over het conflict niet de 

oplossing biedt. Een herbeleving van de gebeurte-
nis, voor zover deze nog goed in het geheugen ligt, 
kan de gevoelens van stress weer oproepen. Terwijl 
de gebeurtenis zelf een afgebakend moment 
betrof kan de herbeleving net zolang duren als de 
toehoorder tijd heeft. 
Ons stressresponssysteem stelt zich steeds scher-
per af als voorbereiding op een gelijksoortig voor-
val, in alle mogelijke variaties. Het systeem gaat 
altijd uit van een worstcasescenario. Je lijf reageert 
met volle hevigheid alsof het allemaal nu plaats-
vindt, ook bij ons aan de mediationtafel.

Emotie 
Emoties zijn universeel herkenbaar, maar worden 
individueel verschillend ervaren. Eenzelfde situ-
atie kan daarom verschillende reacties bij verschil-
lende mensen ontlokken. Paul Ekman is onderzoe-
ker op het gebied van emoties en constateerde dat 
blindgeboren kinderen dezelfde gezichtsexpres-
sies vertonen als ziende kinderen. Daarom zijn de 

Figuur 1. Het menselijk brein.

Figuur 2. Het zichtbare topje. Bron: Fem Profiling.
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expressies die bij een emotie horen volgens hem 
niet aangeleerd, maar neurobiologisch van aard. 

The expression of the emotions in man and animals 
van Charles Darwin vormt nog steeds de basis 
voor onderzoek naar gelaatsuitdrukkingen en het 
emotionele leven van mensen en dieren. Darwin 
stelde dat gezichtsuitdrukkingen die getoond 
worden bij specifieke emoties zowel universeel 
als biologisch zijn bepaald, en dat deze dienen 
ter bescherming van het individu.5 Gebaseerd op 
het werk van Darwin heeft Ekman vanaf 1955 een 
wereldwijd onderzoek gedaan en bewezen dat, 
onafhankelijk van taal of cultuur, een gezichtsuit-
drukking waarbij een emotie wordt getoond altijd 
dezelfde expressie vertoont.6 

De emotie is een fysieke reactie op een gedachte.7 
Emoties worden gegenereerd door ons automa-
tisch scanningsmechanisme dat wordt beïnvloed 
door ons evolutionaire en persoonlijke verleden. 
Ze worden getriggerd door een stimulus en dienen 
als een signaal dat er een bepaalde belangrijke 

waarde van ons wordt geraakt. Evolutionair gezien 
zijn emoties altijd positief, ze maken dat wij overle-
ven in gevaarlijke situaties. 
Emoties worden direct zichtbaar. Iedere emotie 
biedt een kenmerkende bereidheid tot actie, wijst 
ons een weg die in het verleden goed heeft gewerkt. 
Doordat het een automatische reflex is, lijkt het 
soms of emoties ons overkomen en wij daar weinig 
controle over hebben. Hoe beter iemand zijn trig-
gers kent en herkent, hoe beter de eigen emotio-
nele intelligentie ontwikkeld zal zijn.8 

Emoties zijn een reactie van onze hersenen op 
een trigger, en zijn zichtbaar in het gelaat, geba-
ren, lichaamshouding en in tonaliteit. Soms zijn 
zij duidelijk waarneembaar, maar vaak ook alleen 
in een flits van een paar tienden van een seconde 
in de micro–expressie. Is de aanleiding voor een 
emotie eenmaal geweken dan vloeit deze gelijk af 
en gaat men over tot de orde van de dag. Duurt 
deze periode langer dan een paar seconden, dan 
spreken we niet meer van een emotie maar van een 
stemming.

Basisemoties

Angst 
Angst heeft een beschermende functie. Het behoedt 
ons voor onbezonnen acties. Bij angst zijn de ogen, 
hoe minimaal ook, opengesperd. De lippen zijn 
gestrekt, de wenkbrauwen opgeheven en in het 
midden naar elkaar getrokken. De neusholten worden 
licht vergroot. Hierdoor kun je beter visueel en olfac-
torisch (via reukzin) waarnemen om zodoende het 
dreigende gevaar beter en eerder te herkennen. 
Angst maakt dat het moeilijk is om aan andere zaken 
te denken dan hetgeen dat de angst veroorzaakt. 
Angst zorgt dat het lichaam in staat van paraatheid 
komt en genereert de nodige energie om snel te 
kunnen handelen: terugtrekkend gedrag, de hartslag 
stijgt en de ademhaling versnelt. De emotie angst is 
vaak de opmaat voor de emotie woede. 

Boosheid 
Boosheid dient ter bescherming van wat ons dier-
baar is. Bij boosheid of woede worden de wenkbrau-
wen naar beneden getrokken. Evolutionair gezien ter 
bescherming van de ogen. De lippen versmallen en 
zijn op elkaar geperst. 
Woede motiveert ons om tot actie over te gaan. Bij 
woede maakt het lichaam zich klaar om te kunnen 
vechten. De hartslag versnelt en de spierspanning 
stijgt, met name in de armen en nek. Boosheid is 
vanuit biologische oorsprong bedoeld om de vijand te 
vernietigen. Boosheid voedt angst en verdriet. 
Boosheid heeft vaak te maken met teleurstelling. De 

mensen om wie men het meest geeft, zijn de mensen 
waarop men het meest kwaad kan worden. Woede 
kan een gevaarlijke emotie zijn omdat het evolutionair 
gezien als doel heeft het subject te elimineren.
 
Verdriet 
Verdriet is ten opzichte van de overige emoties een 
langer durende toestand. Boosheid en verdriet kunnen 
in een loop terechtkomen. Verdriet om het verlies, 
boosheid op de veroorzaker. Bij interne of externe 
conflicten zijn deze patronen vaak aan de orde. Verdriet 
gaat gepaard met tranen. Het is een schreeuw om hulp.
 
Afkeer 
Bij afkeer worden de ogen samengeknepen. De neus is 
opgetrokken, evenals de bovenlip. Evolutionair heeft 
deze onbewuste uitdrukking tot doel bescherming 
te bieden tegen gevaar van besmetting en vergifti-
ging door bedorven of andere vieze zaken. Volgens 
psycholoog Paul Rozin ligt de basis van de walging of 
afschuw in de orale verwerking van iets wat interper-
soonlijk weerzinwekkend en/of verontreinigend is.9 
Afkeer kan ook optreden bij het denken aan of kijken 
naar een persoon of beelden.

Minachting 
Minachting is de enige emotie die zich unilateraal 
(slechts aan één zijde van het gezicht) toont. De kin 
is licht verheven en een van de mondhoeken spant 
zich aan in opwaartse richting. De emotie minach-
ting hoeft in tegenstelling tot de emotie walging of 
afschuw niet per definitie negatief te zijn. 
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Micro-expressies zijn subtiele, snel verschijnende en 
verdwijnende (0,04 seconde) spierbewegingen in het 
gezicht die veroorzaakt worden door een minimale 
samentrekking van de gezichtsspieren. Ze verschij-
nen juist daar waar mensen hun op dat moment 
gevoelde emotie trachten weg te drukken. Ekman 
noemt dit het ‘lekken’ van de emotie. Hierbij speelt 
een rol dat ons bewuste denken minimaal een halve 
seconde achterloopt op ons onbewuste denken. Wij 
reageren onbewust al op gebeurtenissen en gedach-
ten voordat we beseffen wat er aan de hand is.

Over het algemeen zijn wij ons niet bewust van de 
invloeden van onze emoties op de beslissingen die 
wij nemen. Toch vormen emoties de aanzet tot 
gedrag en zijn ze grotendeels bepalend voor hoe wij 
de wereld beleven en vormgeven en daarmee ook 
voor de keuzes die wij maken. 

Filtering van informatie
Informatie komt binnen via onze vijf zintuigen: horen, 
zien, ruiken, voelen en proeven. Er gaat altijd een 
zintuigelijke waarneming aan ons bewustzijn vooraf.

In taal geven wij vervolgens een sequentiële 
beschrijving van onze ervaringen. Die verbale of 
geschreven weergave is niet compleet. Daardoor 
is het ook niet mogelijk om de ervaring van een 
ander precies te begrijpen. 
Binnen relationele conflicten kunnen partijen 
niet meer zien en ervaren dat zij informatie op 
verschillende wijzen filteren en zijn zij niet meer 
nieuwsgierig naar hoe de filters op elkaar kunnen 
aansluiten. 

Ik kan alleen datgene waar ik mij bewust van 
ben zelf aansturen. 
Datgene waar ik mij niet bewust van ben 
stuurt mij juist aan. 
(John Whitmore)

Kennis en herkennen van emoties 
Voor de mediator is het van waarde om kennis te 
hebben van de verschillende emoties en hun evolu-
tionaire oorsprong. Hoewel het daadwerkelijke 
gevaar van ‘op leven of dood’ echt niet aan de orde 
is zal het systeem onbewust alles op alles zetten 
ter verzekering van het voortbestaan. De expressie 
van de emotie zal altijd in fases zichtbaar zijn, ook 
al is het in een fractie van een seconde. Emotieher-
kenning is een opmaat voor de vraag of de gesigna-
leerde emotie klopt. •
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John Gottman stelt dat de meeste mensen die 
minachting tonen, dit als prettig ervaren.10 Minachting 
hangt samen met een vorm van superioriteit. Minach-
ting is volgens Ekman gerelateerd aan walging, maar 
wordt enkel ervaren voor personen of menselijke 
acties. De conclusie van Gottman is dat als minachting 
getoond wordt tussen partners dit de doodsteek is 
voor de relatie. 

Verbazing 
Verbazing is de kortst zichtbare emoties van alle 
emoties: hoogstens een paar seconden. Als de 
uitdrukking verbazing langer aanhoudt dan een paar 
seconden, dan is het gespeelde verbazing. Wat verba-
zing als emotie verschilt van de andere emoties is dat 
er maar één keer verbazing per voorval optreedt. 

Blijdschap 
Blijdschap kan worden gegenereerd door een gedach-
te of door sensorische prikkels, bij het zien van iets 
moois, het horen van mooie muziek, het ruiken van 
een prettige geur, het eten van iets lekkers, door 
aanraken of door opluchting. Blijdschap wordt makke-
lijk getriggerd door iets wat we grappig vinden, maar 
ook als we onze ergste vijand zien lijden (leedver-
maak). Bij echte blijdschap ‘lachen’ de ogen mee. Bij 
een gemaakte lach is er alleen een optrekking in de 
mondhoeken te zien en spannen de oogspiertjes zich 
niet aan. 
Blijdschap als emotie is het minst onderzocht omdat 
meer aandacht is geschonken aan emoties die ons 
problemen kunnen bezorgen. 


