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Je gevoel als toetssteen
Als je er goed over nadenkt doen wij ‘alles’ om ons goed te ‘voelen’. De 
uiteindelijke toetssteen die we gebruiken is ons gevoel. Je hebt ergens 
een ‘goed of slecht gevoel over’. Iets ‘voelt niet goed’. Je wilt je ‘ge-
woon gelukkig voelen’. Je wilt je door je partner ‘begeerd en begrepen 
voelen’, ‘gesteund voelen’ en ga zo maar door. Je meet aan hoe je je ‘s 
morgens voelt of je goed geslapen hebt of niet. Je hebt last van je eten 
als je je ‘vol voelt’ of misselijk. Ja wij meten ‘alles’ aan of het goed of 
slecht voelt. Ik ben me nog nooit zo bewust geweest als de afgelopen 
twee jaar over hoe fundamenteel ons gevoel is. Voor hoe we beslissin-
gen nemen. Hoe we omgaan met de opmerkingen, blikken, aanrakin-
gen of eenvoudigweg de aanwezigheid van een ander. Je gevoel is je 
toetssteen.

Ik ontmoette Lisa Feldman Barrett op een congres twee jaar gele-
den. Lisa heeft neuro-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe 
emoties gemaakt worden. Ja ‘hoe ze gemaakt worden’. Want wat een 
interessante modelleervraag heeft zij zichzelf daar gesteld. In plaats 
van de klassieke vragen over emoties zoals, ‘welke emoties zijn er?’, 
of ‘kan je emoties beïnvloeden en hoe dan?’ wilde zij weten hoe ze 
‘gemaakt worden’.

Ik was direct getriggerd door haar verhaal. Niet in eerste instantie 
door haar interessante uitleg van het brein. Ik heb zelf een neurologi-
sche achtergrond en vind het vaak lastig om te luisteren naar mensen 
die ‘hersenkernen’ aanhalen en daarover praten alsof ze alles weten 
van’ hoe het brein werkt’. Ik weet uit mijn tijd als hoofd Neurologie 
revalidatie van een van de grootste fysiotherapie afdelingen in een 
Londens academisch ziekenhuis, dat er veel van het brein nog zeer 
duister en onbegrepen is. Vandaar dat ik stellige opmerkingen als 
bijvoorbeeld ‘de amygdala veroorzaakt onze stressreactie’ met enig 
handenwringen aanhoor. Wat me aansprak was haar systematische 
ontmanteling van aannames over onze emoties. Veronderstellingen 
die al sinds de oudheid ons denken over gevoelens bepaald hebben. 
Aannames die ook in de neurologie en psychologie sinds de 19e eeuw 
gewoon zijn geworden. Vooronderstellingen die in de beginjaren van 
het neurologisch onderzoek wel degelijk in twijfel werden getrokken. 
Echter die twijfels werden blijkbaar genegeerd.

Het compartimentenbrein
Paul Broca, de befaamde Franse arts, ontdekte in de 19e eeuw dat 
patiënten met afasie (spraakproblemen) letsel hadden in een gebied 
van de frontale hersenkwab. Hierdoor was de motorische functie van 
spreken niet meer functioneel. Dit gebied heeft nog steeds zijn naam, 

Relatie Emotie Therapie en Coaching  
Op 28 november 2020 sprak ik voor het eerst in Nederland over ‘Relatie 

Emotie Therapie en Coaching’ (RETEC) op het NVNLP congres. Dit was ook 
de lancering van RETEC na twee jaar modelleren ‘hoe emoties ontstaan’.

Met behulp van RETEC onderzoeken we welke emoties ontstaan bij 
individuen in verstoorde relaties (man-vrouw verhoudingen, werk- en 
familierelaties). Aan de hand van een nauwkeurig proces traceren we 

onbewuste voorspellingen, zodat we deze voorspellingen en 
emoties structureel kunnen veranderen. 

Door: Wassili Zafiris
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het gebied van Broca. Die ontdekking 
was het begin van het in ‘comparti-
menten’ denken over het brein. In de 
Tweede Wereldoorlog konden onder-
zoekers die theorie toetsen. De be-
roemde neuropsycholoog Aleksandr 
Loeria verzocht de toenmalige 
Sovjetleiders om ‘alle’ door het hoofd 
geschoten soldaten naar zijn kliniek 
te sturen. Zijn bevindingen waren 
opmerkelijk. Hij kon na verloop van 
tijd enige voorspellingen maken over 
wat er met het brein gebeurde aan 
de hand van waar een projectiel de 
hersenen gepenetreerd had. Dit sug-
gereerde het idee dat er in ons brein 
‘voor alles’ een plekje is. 
Er waren genoeg onderzoekers die 
aantoonden dat Broca’s theorie niet 
klopte, omdat er ook mensen met 
afasie waren zonder enig letsel in 
het gebied van Broca. Maar zoals 
vaak gebeurd is in de geschiedenis, 
zijn die onderzoeken niet zo serieus 
genomen als die van Broca.

Limbisch systeem, de zetel van 
emoties
Paul Broca is ook de ‘ontdekker’ van 
het limbisch systeem. Een gebied 
diep in het brein dat Broca verant-
woordelijk hield voor onze emoties. 
Volgens Broca’s theorie (hij kon het 
niet bewijzen) was het limbisch sys-
teem het compartiment waar onze 
emoties ‘zitten’. En uitgaande van die 
theorie hebben veel neuro-weten-
schappers en neurologen het brein 
verder in kaart gebracht. Tot op de 
dag van vandaag heeft die compar-
timentendrang ertoe geleid dat er 
naar steeds kleinere compartimen-
ten wordt gezocht als de oorsprong 
van ons (verstoorde) gedrag. De 
compartimenten die nu theoretisch 
verantwoordelijk worden gehouden 
voor ons gedrag zijn ‘hersenkernen’. 
Een van de bekendste en door zeer 
veel mensen (en trainers) aange-
haalde hersenkern is de amygdala. 

De amygdala zou 
verantwoordelijk zijn 
voor onze vervelende 
emoties zoals angst of 
boosheid. Stress wordt 
in verband gebracht 
met de amygdala en 
het doel van interven-
ties is om de amygdala 
te beïnvloeden. Toch 
lijkt het zeer on-
waarschijnlijk dat er 
maar één plek is voor 
onze emoties. Recent 
neuro-wetenschappe-
lijk onderzoek toont 
aan dat de amygdala 
helemaal niet alleen 
actief is bij negatieve 
emoties, maar net zo 
actief is bij onze posi-
tieve emoties. Sterker 
nog: de amygdala blijkt 
zelfs inactief te kunnen 
zijn bij het ervaren van 
emoties. Hoe kan dat?

Hoe ontstaan emoties?
Het lijkt er zelfs op dat wij niet 
worden geboren met emoties. Dat er 
geen ‘delen’ in het brein zijn die onze 
emoties creëren. Het lijkt er zelfs op 
dat emoties helemaal niet universeel 
zijn, maar dat emoties verschillen 
van cultuur tot cultuur. En het lijkt er 
zelfs op dat emoties niet getriggerd 
worden door omstandigheden, maar 
dat je ze maakt. Emoties zijn eigenlijk 
een gestalt (zoals ik omschreven heb 
in ‘Geluk is Deprimerend’ blz. 121, 
2016, Wassili Zafiris). Emoties zijn 
niet de bron, maar het eindresultaat 
van verschillende processen in ons 
lichaam en brein. Het ontstaan van 
emoties komt voort uit een combina-
tie van fysieke factoren in je lichaam, 
het brein dat zich verbindt met het 
milieu waar het zich in bevindt, en 
de cultuur en opvoeding waar je in 
opgroeit.

Emoties worden gemaakt door waar 
je vandaan komt, de fysieke gevoe-
lens die daar ontstaan zijn en de 
constante verbinding die ons brein 
creëert met ons milieu. Lisa Feldman 
Barret noemt dit de ’theory of con-
structed emotions’.

Wellicht bekend zijn die plaatjes 
uit psychologisch onderzoek uit de 
jaren zestig (van psycholoog Silvan 
S. Tomkins). Je ziet een gezichtsuit-
drukking en mensen moeten zeggen 
welke emotie de persoon heeft. Daar 
zijn stereotype gezichtsuitdrukkin-
gen uitgekomen die ons vertellen 
wanneer iemand boos, blij, verdrie-
tig en ga zo maar door is.
Wij nemen aan dat er universele ge-
zichtsuitdrukkingen zijn die verklap-
pen welke emoties we hebben. Veel 
van onze theorieën over non-verbaal 
gedrag zijn hierop gebaseerd. Wat de 
befaamde onderzoekers niet vertel-
den, was dat de foto van de plaatjes 
niet van mensen met echte emoties 
waren, maar van acteurs die een 

gezichtsuitdrukking 
simuleerden. Echter 
emotionele gezichts-
uitdrukkingen zijn 
niet universeel volgens 
Lisa Feldman Barett op 
basis van  haar recente 
onderzoek. Bij nauw-
keurige navraag in dit 
onderzoek blijkt dat 
een (volgens de plaat-
jes) boze gezichtsuit-
drukking ook verba-
zing als onderliggende 
emotie kan hebben, 
of schrik, of afwijzing, 
angst en ga zo maar 
door. Emoties zijn min-
der voorspelbaar dan 
je denkt, of misschien 
beter gezegd, ze zijn 
veel minder vaststaand 
dan we denken.

Emoties ontstaan in ons 
lichaam
Om erachter te komen hoe emoties 
ontstaan, is het belangrijk om te 
weten uit welke componenten ze 
zijn opgebouwd. De basis van emotie 
lijkt in eerste instantie niet in ons 
brein, maar in ons lichaam te liggen. 
Een tot voor kort voor mij onbekend 
zintuigsysteem lijkt cruciaal te zijn 
voor ons brein. ‘Interocepsis’ is het 
zintuigsysteem dat gekoppeld is aan 
onze glucose-balans. Uit experimen-
ten blijkt dat een zeer groot deel van 
ons brein ‘alleen maar’ bezig is om 
dit zintuigsysteem te monitoren. 
Het is vrij logisch wanneer je er over 
nadenkt. Het lichaam heeft in elk 
moment een bepaalde hoeveelheid 
energie nodig om te functioneren. 
Dit wordt je lichaamsbudget ge-
noemd. De behoeften fluctueren 
afhankelijk van bijvoorbeeld de 
inspanning die je levert. Dus wordt 
je lichaamsbudget nauwkeurig in 
de gaten gehouden, want je vermo-
gen om adequaat te reageren op 
verandering hangt daarvan af. Je 
brein ‘snapt’ de importantie daar-
van en heeft daarom een groot deel 
van haar aandacht bij de sensoren 
die verandering waarnemen in het 
lichaamsbudget. Het ‘enige’ wat deze 
sensoren doen, is waarnemen wat er 
verandert in onze organen. Zo wordt 
waargenomen of de hartslag veran-
dert, de samentrekking van de maag 
verandert, de locatie van de ademha-
ling en ga zo maar door. 

Voorspellen wat er gaat 
gebeuren
Al deze informatie zegt iets over 
wat er mogelijk verandert in het 
lichaamsbudget. Het brein heeft 
deze informatie nodig om adequaat 
te kunnen anticiperen op verande-
ringen. Laat ik iets accurater zijn, het 
brein trekt uit deze veranderingen 
conclusies om te kunnen voorspellen 

Lisa Feldman Barrett
© Mark Karlsberg/Studio Eleven

Paul Broca
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wat er gaat gebeuren. Voorspellen is 
een belangrijk woord hier, want anti-
ciperen suggereert dat we iets anders 
kunnen anticiperen. Maar voorspel-
len is iets wat veel vaststaander is. 
Stel je wilt een trap op lopen. Op het 
moment dat je de trap waarneemt, 
gaat je brein voorspellen wat de hoek 
van je enkel, knie en heup moet zijn 
om naar behoren de trap op te lopen. 
Dit is cruciaal voor ons om ‘normaal’ 
te kunnen functioneren. Als ons 
brein dat niet zou doen, zouden we 
tijdens het traplopen voortdurend 
schokkend van correctie de trap op 
gaan. Zo’n beetje zoals een Parkin-
sonpatiënt voortbeweegt. 

Concepten
Deze voorspellingen dienen ons 
enorm. Het helpt ons nieuwe dingen 

snel te leren. Uit de vele experimen-
ten blijkt dat ons brein ook voorspel-
lingen creëert rondom veel abstrac-
tere zaken. De abstracte zaken waar 
ik het over heb, zijn de concepten die 
wij allemaal hanteren als richtlijnen 
in ons leven. ‘Succes, geluk, afwij-
zing, waardering, groei, intelligen-
tie, erbij horen, liefde’ etcetera, het 
zijn allemaal concepten. Allemaal 
ideeën waarvan wij de betekenis 
ergens geleerd hebben. En deze 
betekenissen hebben wij geleerd 
in onze cultuur van herkomst. Het 
belangrijkste element van je cultuur 
van herkomst? Jouw familie. In je 
familie leer je door honderddui-
zenden acties (of juist in-acties) wat 
bijvoorbeeld ‘afwijzing’ is. Subtiele 
boodschappen door de tijd heen, in 
je familie, school en van vrienden en 

vriendinnen vertellen je, zonder het expliciet te 
benoemen, wat afwijzing is. Wat je ervoor moet 
doen om het te vermijden, wat je zou moeten 
doen om erbij te horen et cetera. Zo hebben wij 
allemaal, onbewust, templates bij ons van wat 
al die vele duizenden cruciale concepten in ons 
leven betekenen.

Veranderingen in ons lichaam
Zoals we allemaal weten, kan onze hartslag 
ook veranderen wanneer wij niet iets speciaals 
doen, maar wanneer we aan iets denken, of 
wanneer onze partner iets zegt met een toon 
die je lastig vindt. Sommige mensen hebben 
dit zelfs als ze bijvoorbeeld een ruimte binnen-
lopen en ‘het niet goed voelt’. Of wanneer ie-
mand dichtbij staat en ‘het beklemmend voelt’. 
Wanneer deze processen plaatsvinden, blijkt er 
als eerste iets in het lichaam te veranderen. De 
hartslag die subtiel, misschien zelfs niet merk-
baar, omhoog gaat. Een lichte drukverandering 
in de maag, ogenschijnlijk irrelevant. Echter 
niet voor het brein. Het brein als bewaker van 
het lichaamsbudget moet duiden wat deze 
sensaties betekenen in de context. Omdat het 
brein niet uit de doos waar het gevangen in zit 
(ons hoofd) kan ontsnappen, kan het brein niet 
controleren of de gevoelens adequaat zijn. Het 
enige wat het brein kan doen, is deze gevoe-
lens koppelen aan eerdere ervaringen waar 
deze sensaties een rol speelden. Ons brein 
zoekt, voor ons volledig onbewust, een match 
in interoceptische gevoelens. Waarom? Zodra 
is vastgesteld wat deze gevoelens betekenen, 
kan het brein doen waar het uitermate goed 
in is. Voorspellen wat er gaat gebeuren! Wat 
nu belangrijk is om te weten, is dat het brein 
alleen maar kan voorspellen op basis van wat 
het al weet; niet op basis van ‘wat daarbuiten’ 
aan de gang is. En dat betekent dat het brein 
alleen maar kan herhalen wat het geleerd 
heeft. Afwijzing is dan uiteindelijk de emotie 
als gevolg van de onderliggende, en ik herhaal 
het nog maar eens, onbewuste, voorspelling. 
Een emotie is zo bekeken nooit het begin van 
iets, maar altijd het eind.

Verstoorde relaties
In relaties kunnen onze mooiste én slecht-
ste gevoelens aangewakkerd worden. Dat 

ons gevoel onze ratio en daarmee kennis en 
geleerde technieken, overruled is beter te 
begrijpen wanneer we ons beseffen dat onze 
gevoelens voor het brein indicatief zijn voor 
ons lichaamsbudget. En het lichaamsbudget is 
cruciaal voor ons overleven. Het brein houdt 
niet voor niets veranderingen in het lichaam 
zo nauwgezet in de gaten. Om veranderingen 
adequaat op te vangen, voorspelt het brein wat 
er gaat gebeuren. Dit lijkt een gesloten ‘loop’ 
te zijn. En aangezien het brein weinig interes-
se heeft in wat er buiten ‘in de werkelijkheid’ 
gebeurt, reageren wij op deze voorspelling. 
Niet op wat er vlak voor ons aan de hand is. 
Snap je nu ook waarom relaties verstoord kun-
nen raken? Wanneer beide partners ‘slechte 
gevoelens’ hebben, zijn beiden onbewust aan 
het voorspellen en beiden bezig om te reageren 
op de voorspelling in plaats van op de ander. 
Dit gegeven zet elke interventie in een ander 
daglicht. Van EFT tot NLP en familie opstellin-
gen. n

Lees meer over Relatie Emotie Therapie 
en Coaching (RETEC): 
www.wassilizafiris.nl/trainingen/
relatie-emotie-therapie-en-coaching/

 "Je ziet een 
gezichtsuit-
drukking en 

mensen 
moeten zeggen 
welke emotie 

de persoon 
heeft"


