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2]   hedonisme & de bio-chemie van geluk  
 

 

 

 

naast het toevalsgeluk wordt geluk de afgelopen decennia vooral geassocieerd met positieve gemoedstoestand 

dit ‘geluk van het goede gevoel’ kan een actuele beleving van genot betreffen, of een algehele staat van welzijn 

in beide gevallen betreft geluk iets subjectiefs, maar zijn er wel materiële randvoorwaarden, zoals bijv. welvaart 

de afgelopen jaren is geluk ‘iets in ons brein’, dat beïnvloed wordt door ‘onze genen’ en ‘stofjes in de hersenen’ 

minder wordt geluk geassocieerd met gematigdheid, rechtschapenheid, verstandigheid en doorzettingsvermogen 

 

vóór de moderne tijd1 werd het idee geluk gekoppeld aan een leven in lijn met morele deugden 

de meeste dingen in het leven waren onbeheersbaar / oncontroleerbaar, en afhankelijk van het lot 

om daar mee om te gaan diende men het juiste karakter te ontwikkelen, gemodelleerd naar de deugden 

er bestonden duidelijke opvattingen over het goede leven, het juiste gedrag en een deugdelijk karakter 

deze opvattingen waren belichaamd in de heersende cultuur / religie, waaraan het individu ondergeschikt was 

het individu diende zijn leven leiden a.h.v. de deugden, die hem zouden vormen tot een moreel persoon 

 

de 4 belangrijkste Griekse deugden, zoals geformuleerd door o.a. Plato,  

en overgenomen door de Romeinse en christelijke cultuur: 

➢    φρόνησῐς (phrónēsis) → prudentia → prudence = wijsheid, verstandigheid, vroomheid, bezinning, voorzichtigheid 

➢    δικαιοσύνη (dikaiosýnē) → iustitia → justice = rechtvaardigheid, rechtschapenheid 

➢    σωφροσύνη (sōphrosýnē) → temperantia → temperance = gematigdheid, zelfbeheersing 

➢    ἀνδρεία (andreía) → fortitudo → fortitude = moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen 

 

het christendom vulde deze met 3 christelijk deugden aan tot 7 kardinale deugden: 

➢    prudentia (voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid - bezinning) 

➢    iustitia (rechtvaardigheid - rechtschapenheid) 

➢    temperantia (gematigdheid - zelfbeheersing) 

➢    fortitudo (moed - vastberadenheid - doorzettingsvermogen) 

➢    fides (geloof) 

➢    spes (hoop) 

➢    caritas (naastenliefde – liefdadigheid) 

 

in de Renaissance stonden de volgende deugden en zonden tegenover elkaar: 

zonde deugd 

superbia (hoogmoed, ijdelheid) humilitas (bescheidenheid) 

avaritia (hebzucht, gierigheid) caritas  (zorg voor de ander) 

luxuria (onkuisheid, wellust) castitas (kuisheid, integriteit) 

invidia (nijd, jaloezie) benevolentia (medemenselijkheid) 

gula (onmatigheid, gulzigheid) temperantia (gematigdheid, zelfbeheersing) 

ira (woede, wraakzucht, rancune) patientia (geduld, volharding) 

acedia (gemakzucht, luiheid) industria (vlijt) 
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de moderne tijd / Verlichting 

 

in de middeleeuwen nam de mens een vaste plaats in op de ladder van God's schepping (scala naturæ) 

het moderne denken wordt gekenmerkt door de centrering van het subject; het centraal stellen van de mens 

het ontstaan van het moderne subject loopt synchroon met het ontstaan van de burgerij (16e - 18e eeuw) 

de maatschappij is niet langer gebaseerd op een door God gegeven orde (feodale verhoudingen, adel) 

maar op een sociaal contract tussen "van nature" vrije en gelijke burgers 

deze revolutie in denken en cultuur heeft grote gevolgen: de emancipatie van het individu en de Rede 

 

het subject speelt een hoofdrol in de ideeën van de Verlichting, en heeft op verschillende niveau's betekenis: 

➢    maatschappelijk: als individu te midden van anderen, dus als sociaal wezen / burger 

➢    moreel-ethisch: als autonoom en bewust handelend persoon met eigen verantwoordelijkheid 

➢    psychologisch: als bewustzijn dat eigen subjectieve ervaringen heeft, een persoon met een innerlijk 

➢    wetenschappelijk: als onderzoeker die de natuurlijke werkelijkheid (het object) wil kennen / beheersen 

 

de belangrijkste kenmerken van de moderne maatschappij (t.o.v. traditionele samenlevingen): 

➢    rationalisme & secularisering (afnemende invloed van religie) 

➢    centrering van het subject / individualisering 

➢    opkomst en toenemende invloed van moderne wetenschap & technologie 

➢    gemechaniseerde industrie en een geïndustrialiseerde maatschappij 

➢    moderne geneeskunde en volksgezondheidszorg 

➢    steeds snellere communicatie-middelen en toegang tot media 

➢    emancipatie van de burger & democratisering 

➢    voortdurend streven naar innovatie 

 

ook opvattingen over het goede leven worden gedemocratiseerd en raken zo meer geïndividualiseerd 

ieder mens streeft naar geluk, maar hoe hij dat doet mag/moet hijzelf bepalen/ontdekken 

dit is duidelijk terug te zien in de diverse filosofische stromingen ten tijde van de Verlichting & Romantiek 

 

de Engelse filosoof John Locke (1632-1704) schreef in zijn Essay concerning human understanding (1689): 

"the highest perfection of intellectual nature lies in a careful and constant pursuit of true and solid happiness" 

  

een kleine eeuw later vinden we dit natuurlijke streven van de mens naar geluk terug in Amerika: 

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their 

 Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." 

      Thomas Jefferson: Declaration of Independence, 4 juli 1776 

 

in Frankrijk verscheen in dezelfde periode de vermaarde Encyclopédie van Denis Diderot & Jean le Rond d'Alembert 2 

het artikel van Abbé Pestré omschrijft bonheur (welzijn, geluk) als een staat van welzijn, tegengesteld aan genot 

genot is aangenaam maar vluchtig, en dus eerder een kortstondig gevoel of bevlieging; geen duurzaam geluk 

alle mensen zijn gelijk in hun streven naar geluk, wat dit streven tot een natuurwet van het menselijk bestaan maakt 

maar welzijn moet (van tijd tot tijd) ervaren worden om geluk te kunnen heten; tevredenheid alleen is geen geluk 

passieve gelatenheid die niet aanzet tot actie is geen geluk; ons verlangen moet gestimuleerd worden door genot 

ons ‘hart moet vervuld’ worden en ‘in beweging worden gehouden’ door gevoelens van opwinding en blijdschap 
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utilisme / utilitarisme 

 

op basis van deze Verlichtingsideeën ontstond er een nieuwe vorm van ethiek / moraal-filosofie: het utilisme 

het utilisme / utilitarisme (van latijn: utilitas = nut) werd voor het eerst geformuleerd door David Hume, 

en later uitgewerkt door Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick, en anderen 

 

centraal in het (klassiek) utilisme staat het idee dat pleasure (genot / geluk / welzijn) het hoogste goed is, 

en dat (individuele) vrijheid de belangrijkste factor is om dit geluk te realiseren 

een ieder moet zoveel mogelijk vrijheid worden gegund om zijn geluk te realiseren, 

tot aan de grenzen dat het de vrijheid van een ander begint aan te tasten 

het eigen verstand kan het beste beoordelen wat het beste is in een gegeven situatie; 

dus is het aan individuen om een afweging te maken inzake geluk & vrijheid van de betrokkenen 

er is weinig behoefte aan algemene regels opgelegd door kerk of staat 

 

Jeremy Bentham (1748-1832) bouwt een utilistische ethiek op gebaseerd op het greatest-happiness principle: 

men moet streven naar zoveel mogelijk geluk / welzijn voor zoveel mogelijk voelende wezens ("within reason") 

"Moeder Natuur heeft de mens onder regering van twee soevereine meesters geplaatst: pijn en genot. 

  Het is aan hen om te bepalen wat we zouden moeten doen, alsook wat te zullen gaan doen. Enerzijds 

   de standaard van goed en kwaad, anderzijds de keten van oorzaak en gevolg, zijn verbonden aan hun 

   heerschappij. Zij besturen ons in alles wat we doen, zeggen, en denken."  

     An Introduction to the Principles of Morals and Legislation; 1780/1789 

 

Bentham’s hedonistische of geluks-calculus is een algoritme dat de morele waardering van een handeling bepaalt: 

 "it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong" (1776) 

deze vorm van utilisme wordt daarom wel de kwantitatieve benadering genoemd 

John Stuart Mill zal later een kwalitatieve benadering propageren 

op basis van zijn greatest-happiness principle pleitte Bentham voor: 

➢    politieke en economische vrijheid (liberalisme) 

➢    scheiding van kerk en staat 

➢    afschaffing van de slavernij, de doodstraf en lijfstraffen (ook voor kinderen) 

➢    vrijheid van meningsuiting 

➢    gelijke rechten voor vrouwen & het recht op echtscheiding 

➢    decriminalisatie van homosexualiteit 

➢    dierenrechten 

 

 

de Romantiek 

 

in de 18e & 19e eeuw voegt de Romantiek een nieuwe dimensie toe aan het denken over geluk 

de eenzijdige nadruk van de Verlichtingsfilosofie op het individu als rationeel subject had tekortkomingen: 

➢   het subject wordt afgeschilderd als alleen op de wereld, als individu zonder sociaal-maatschappelijke dimensie 

➢   het subject wordt afgeschilderd als tijdloos, en dus zonder historisch-culturele dimensie 

➢   het subject wordt afgeschilderd als rationeel, en dus in controle over zijn driften en emoties 

➢   het subject wordt afgeschilderd als kennend subject, in staat tot objectieve kennis 
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als reactie op het Verlichtingsdenken ontstaat als tegenbeweging (counter-enlightenment) de Romantiek 

de Romantiek kan gezien worden als een stroming binnen de Verlichting, anderzijds als een reactie erop 

Verlichting = "age of reason" (1650-1800): emipirie, analytisch, rationaliteit, beheersing, vorming, statisch 

Romantiek = "age of reflection" (1750 -1850): introspectie, passie, spontaniteit, natuurlijkheid, historiciteit 

 

de Romantiek waardeert voelen / passie boven rationeel denken, het subjectieve boven het objectieve, directe 

ervaring (beleving) boven empirie, synthese en holisme boven analyse, ambiguiteit en ironie boven zekerheid en 

helderheid, kunst boven wetenschap, artistieke creativiteit boven nabootsing, spiritualiteit boven materialisme, zin 

boven nut, kwalitatief beschrijven boven kwantitatief verklaren, organische natuurbeschouwing boven mechanicisme 

en natuurbeheersing, etc 

 

Verlichting Romantiek 

age of reason age of reflection 

kwantitatief kwalitatief 

objectiviteit subjectiviteit 

ratio / rede gevoel / sentiment 

utilisme esthetica 

analytisch / reductief holistisch 

universele wetten historische processen 

materialistisch idealistisch 

mechanistisch organisch 

Bacon, Descartes Rousseau, Goethe, Herder 

tijd is lineair geschiedenis is cyclisch / dialectisch 

 

 

19e & 20e eeuw 

 

de ontwikkeling van de moderne wetenschap heeft geleid tot betere medische kennis en gezondheidszorg 

technologie en beleid hebben gezorgd voor alsmaar toenemende welvaart en een hogere levensstandaard 

onveiligheid, onzekerheid, stress en angst werden bezworen door steeds adequatere kennis en technologie 

het (nood)lot maakte steeds meer plaats voor beheersbaarheid, maakbaarheid en zekerheid in het leven 

met dat we de dingen meer naar onze hand konden zetten verdween het lot meer naar de achtergrond 

 

toenemende welvaart en de opkomst van de verzorgingsstaat maakten volksgezondheid en welzijn tot beleid 

in de loop van de tijd is de term geluk zo steeds meer gaan verwijzen naar welzijn / welvaart 

de subjectieve ervaring / beleving van geluk kwam zo tegenover pijn / leed / ongerief te staan 

de opkomst van de psychologie / psychiatrie en het behaviorisme droeg daar verder aan bij 

geluk werd de norm, en psychisch lijden werd iets dat behandeld moest / kon worden 

 

in de politieke economie verwijst welzijn naar een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid 

welvaart is de mate waarin de bevolking zich tot op redelijk grote hoogte in zijn behoeften bevredigd acht 

stimulering van de koopkracht is daarom al vele decennia een speerpunt van beleid 

derhalve is het stimuleren van de economie / markt steeds belangrijker geworden 

dit heeft geleid tot een samenlevingsvorm die soms/vaak gekarakteriseerd wordt als consumptie-maatschappij 

 

het aanzetten tot koopgedrag middels marketing stimuleert een aandachtseconomie 

i.p.v. de burger in ons, wordt de consument in ons aangesproken: kopen maakt gelukkig 

het reflectieve brein wordt zoveel mogelijk omzeild, ons beloningscentrum wordt aangesproken 
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de moderne (pop)-cultuur, marketing en (social) media adverteren veelal een modern hedonisme: 

een vorm van geluk die geassocieerd wordt met zintuiglijk genot, schoonheid, faam en rijkdom 

en afhankelijk is van erkenning op basis van uiterlijk voorkomen, sociale status en materiële welvaart 

in die zien sluit het moderne hedonisme goed aan bij de natuurlijke behoeften van de mens: 

homo sapiens streeft naar succes, respect, erkenning, verbondenheid, sex, genot, plezier, etc 

de neurologische wetenschap kan dit streven verklaren van de evolutie van onze (en andere) soort(en) 

 

 

de bio-chemie van geluk 

 

neurologie is de wetenschap die gedrag moleculair-biologisch / bio-chemisch en genetisch probeert te verklaren 

centrale aanname is dat ons gedrag en ons psychisch functioneren is geëvolueerd binnen een natuurlijke context 

het behelst de studie van genetica, het zenuw-stelsel, structuren in het brein, neuro-transmitters, hormonen, etc 

ongeveer 50 hormonen en zo’n 100 neuro-transmitters en neuro-peptiden bepalen onze psychische staat 

hormonen & neuro-transmitters die nauw betrokken zijn bij ons geestelijk welzijn: 3 

➢   endorfine (neuro-peptide) 

➢   dopamine (neuro-transmitter) 

➢   serotonine (neuro-transmitter) 

➢   oxytocine (neuro-peptide) 

➢   adrenaline (neuro-transmitter) 

➢   nor-adrenaline (neuro-transmitter) 

➢   cortisol (hormoon) 

➢   GABA / gamma-aminoboterzuur (neuro-transmitter) 

➢   melatonine (hormoon) 

➢   anandamide / N-arachidonoylethanolamine (neuro-transmitter) 

 

➢   serotonine / 5-hydroxytryptamine (neuro-transmitter), ook wel: zelfvertrouwen-molecuul 

      zorgt voor zelfrespect / zelfvertrouwen, doelgerichtheid, opgewektheid, verbondenheid, tevredenheid 

      gebrek aan serotonine leidt tot gevoelens van eenzaamheid, angst en depressie 

      gebrek aan serotonine maakt mensen afhankelijker, zoeken bevestiging buiten zichzelf, raken sneller verslaafd 

      bijna alle anti-depressiva (serotonin-specific re-uptake inhibitors - SSRI’s) stimuleren de aanmaak van serotonine 

      worden gebruikt bij depressie, angst, compulsief-obsessieve stoornis, eet-stoornissen, chronische pijn en PTSS 

 

➢   dopamine (neurotransmitter), ook wel: belonings- of anticipatie-molecuul 

      geeft een gevoel van voldoening, en zet daardoor aan tot beloningsgestuurd gedrag 

      we zoeken naar genot / plezier (eten, sex), proberen doelen te bereiken, succes te behalen 

      verslavende drugs, vet en zoet voedsel werken direct in op dit interne beloningssysteem 

      het gevaar van leven in een welvaartmaatschappij waarin alles direct voorhanden is: 

      het ontneemt ons de natuurlijke motivatie om op een natuurlijke manier onze doelen te willen bereiken 

      d.w.z. door inspanning te leveren, te investeren, ons verstand te gebruiken, geduld op te brengen, etc 

 

➢   endorfine (neuro-peptide), ook wel: natuurlijke pijnstiller 

      deze endogene morfine (zelfgeproduceerde morfine) heeft een opiaatachtige structuur en werkt pijnstillend 

      het komt vrij tijdens pijnlijke blessures, fysieke activiteiten (sport, sex, lachen), en het volbrengen van taken 

      het leidt tot een gevoel wat mensen als geluk, liefde of vrede ervaren 

      er wordt gespeculeerd dat een gebrek aan endorfinen een oorzaak kan zijn van obsessief-compulsief gedrag 
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➢   oxytocine (hormoon), ook wel: knuffel- of bindingshormoon 

      stimuleert sociale binding & intimiteit: gemeenschappelijk, familiaal, vriendschappelijk, romantisch of sexueel 

      het verbindt sociaal contact met gevoelens van plezier, genegenheid en geborgenheid 

      speelt een grote rol bij het ‘moeder-instinct’ (hechting), bij de liefde tussen partners, en bij vriendschap 

      o.a. lichamelijk contact zorgt voor de aanmaak van oxytocinen (vandaar: knuffel- of bindingshormoon) 

      maar ook in grotere sociale verbanden zorgt het voor vertrouwen, loyaliteit en altruïsme (bijv. nationalisme) 

      andersom speelt het een rol bij jaloezie, afgunst en bevooroordeling jegens ‘de anderen’ 

      m.a.w: binnen de eigen groep (ingroup) bevordert het altruïsme, intimiteit en binding 

      richting anderen (outgroup) die als bedreigend worden ervaren leidt het tot agressief gedrag 

 

➢   GABA / gamma-aminoboterzuur (neuro-transmitter), ook wel: anti-stress molecuul 

      zorgt ervoor dat andere neuro-transmitters die voor opwinding en paniek zorgen minder snel afvuren 

      een natuurlijke angst- en stress-remmer die zorgt voor rust en kalmte 

      slaapmiddelen en chemische angst-remmers zoals benzodiazepinen werken op de GABA-receptoren 

      natuurlijke manieren om deze stoffen op te wekken zijn yoga, meditatie, tuinieren, breien, puzzelen, etc 

 

➢   adrenaline / epinefrine (neuro-transmitter / hormoon), ook wel energie- of alarm-molecuul 

      speelt een grote rol bij bij stress-regulatie: het helpt het organisme in actie te komen als er gevaar dreigt 

      - weinig adrenaline correlleert aan weinig stress, en draagt zo bij aan een gevoel van kalmte / rust 

         in samenlevingen met een overmaat aan stressoren zal men proberen stress te reduceren (boeddhisme?) 

      - veel adrenaline correlleert aan veel stress, en draagt zo bij aan een gevoel van opwinding / angst 

         in samenlevingen met weinig stress zal men proberen uitdagingen op te zoeken: thrill-seeking 

         denk aan de achtbaan, bungee jumping, kite-surfen, motor-cross, free-runnen, free solo climbing, etc 

         de adrenaline-rush (fight-or-flight response) die mensen ervaren, geeft ze het gevoel dat ze leven 

         het geluk bestaat eruit dat iemand zichzelf helemaal vergeet en zich volledig moet focussen op de taak 

         m.a.w: focus / concentratie / uitdaging maakt gelukkig 

 

➢   nor-adrenaline / nor-epinefrine (neuro-transmitter / hormoon), zeer gelijkend aan adrenaline / epinefrine 

      speelt een grote rol bij bij stress-regulatie: het helpt het organisme in actie te komen als er gevaar dreigt 

      draagt daardoor ook bij aan concentratie, focus, en doorzettingsvermogen 

      een laag nor-epinefrine-niveau wordt o.a. gekoppeld aan depressie 

 

➢   cortisol (hormoon), ook wel: stress-hormoon 

      speelt een grote rol bij bij stress-regulatie: het helpt het organisme in actie te komen als er gevaar dreigt 

      weinig cortisol correlleert aan weinig stress / angst, en draagt zo bij aan een gevoel van kalmte / rust 

 

➢   anandamide (neuro-transmitter), ook wel: runners high 

      een endogene (lichaams-eigen) cannabinoïde: een stof die kan binden aan een cannabinoïde-receptor 

      anandamide werkt op dezelfde receptoren als THC / cannabis, en is de stof die sporters een runners high geeft 

      ananda is Sanskriet voor ‘gelukzaligheid’  

 

➢   melatonine (hormoon), ook wel: slaap-hormoon 

      helpt bij het reguleren / stabiliseren van de waak- & slaap-cyclus, en daarmee belangrijk voor psychisch welzijn 

 

naast deze ‘stofjes in het brein’, spelen de verschillende structuren in het brein een rol bij ons psychische welzijn 

de hersenstam (instinctieve brein), het limbisch systeem (emotionele brein), en de neo-cortex (cognitieve brein) 
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het triune brein: ratio versus emotie? 

 

al sinds de oudheid wordt de rede/ratio gezien als datgene wat de mens onderscheidt van het dier 

het gevoel werd geassocieerd met het lichaam (en de vrouw/natuur), de ratio met de geest (en de man/cultuur) 

vanaf Plato, via het christendom en Descartes heeft dit dualisme een rol gespeeld in het moderne denken 

de neo-darwinistische kijk op de neurologie heeft aan dit dualisme een evolutionaire wending gegeven 

 

Paul D. MacLean (1913-2007) formuleerde een theorie over de evolutionaire gelaagdheid van het brein 

zijn boek The triune brain in evolution (1990) inspireerde Piet Vroon tot Tranen van de krokodil (1993) 

➢  reptielen-brein = hersenstam (500-miljoen jaar oud): instincten, reflexen en basale fysieke functies 

➢  zoogdieren-brein = limbisch systeem (200-miljoen jaar oud): emoties, conditionering 4 

➢  hersenschors = neo-cortex (60-miljoen jaar oud): cognitie, bewustzijn, vrijwillige motoriek 

 

Joseph E. LeDoux (The emotional brain, 1996) deed in de jaren '70 onderzoek naar split-brain patienten 

 (hierbij zijn de twee hersen-helften operatief gescheiden, resulterend in twee ‘gescheiden breinen’) 

volgens LeDoux is het triune brein een verouderd idee, waarin de mens zichzelf identificeert met de neo-cortex 

ondanks dat er veel is afgedongen op de simpliciteit van het model, wordt er nog veel gebruik van gemaakt 

in werkelijkheid maken de hersenstam en het limbisch systeem evenzeer deel uit van wie/wat we zijn 

het limbisch systeem (m.n. de amygdala) speelt een essentiele rol in onze emoties en herinneringen 

onze waarneming wordt emotioneel gekleurd, en met die (positieve of negatieve) waardering onthouden 

onze herinneringen dus zijn geen representaties van hoe het was, maar hoe wij iets ervaren hebben 

binnenkomende stimuli leggen 2 wegen af: de 'low road' en de 'high road' 

de snelle 'low road' gaat via de thalamus en de amygdala, de langzamere 'high road' gaat via de cortex 

d.w.z. dat onze emoties van meet af aan bepalen wat en hoe we waarnemen en waarderen 

 

de low road 

de low road (korte / directe route) is aangeleerd voor specifieke triggers: woede, walging, angst, etc 

deze natuurlijke of geconditioneerde emoties worden geactiveerd zonder dat dit eerst via de cortex verloopt 

de thalamus is het ‘schakel-station’ in de hersenen, de amygdala is betrokken bij opslag in het geheugen 

de amygdala geeft gebeurtenissen en herinneringen een emotionele lading, een leer-waarde 

bij het herinneren of opnieuw ervaren zorgt hij voor de emotionele respons die gekoppeld is aan de herinnering 

de amygdala is betrokken bij het aanleren van de relatie tussen ervaring en emotie (door beloning & straf) 

ook wanneer de relatie indirect is: als anderen aangeven dat iets leuk of juist beangstigend is 5 

bij gevaar zendt de thalamus direct een signaal uit naar de amygdala, zodat er meteen actie ondernomen wordt 

de amygdala activeert bij gevaar het fight/flight-systeem (dat het lichaam prepareert om te vechten / vluchten) 

vrijkomende adrenaline zorgt voor een verhoogde hartslag, hogere bloeddruk en snellere ademhaling 

 

de high road 

de thalamus activeert ook de prefontale cortex, waarmee we morele en rationele afwegingen maken 

de prefontale cortex kan signalen vanuit de amygdala in een ander licht plaatsten, en zo afremmen 

deze 'high road' is langzamer en wordt daarom ook wel de langzame of indirecte route genoemd 

bij stress-stoornissen hebben onschuldige prikkels een te sterke emotionele lading gekregen 

hierdoor over-reageert men in niet-extreme situaties alsof de situatie acuut of zelfs levensbedreigend is 

de high road (langere / indirecte route) wordt dus beïnvloed door het 'cognitieve, sociale, culturele brein' 

hier spelen normen, waarden, overtuigingen en opvoeding een rol, maar beide bepalen de uitkomst van ons handelen 
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we nemen de werkelijkheid dus niet neutraal waar: we creëren onze wereld als door een emotionele bril 

onze wereld is niet gebaseerd op kennis (opgevat als objectieve representatie van feiten), maar op cognities 

cognities zijn (inter-)subjectieve gedrags-disposities, gebaseerd op overtuigingen, geworteld in emotie 

cognities kunnen ontstaan door persoonlijke ervaring, of via anderen (sociaal-cultureel) overgedragen worden 

een kind kan door de bittere smaak van andijvie leren dat het 'vies' is, maar ook door te kopiëren van anderen 

 

een voorbeeld van hoe onze waarneming gekleurd wordt door cognities is racial profiling 6 

onderzoek in de V.S. wijst uit dat bij aanhoudingen van blanken er minder 'noodweer' plaats vindt 

zwarten worden vaker neergeschoten omdat de agent 'zag' dat de arrestant een wapen greep 

bij blanken wordt daarentegen vaker 'waargenomen' dat ze een i-pod of i-phone in hun hand hebben 

de waarneming wordt dus deels ingevuld door reeds bestaande cognities (vooroordelen) en emoties 

en deze cognities (‘zwarten zijn gevaarlijk’) triggeren belichaamde (embodied) cognities: zelf-verdediging 

 

de James-Lange-theorie: William James (1842-1910) & Carl Lange (1834-1900) 

➢  gebeurtenissen of prikkels uit de omgeving geven aanleiding tot bepaalde lichamelijke reacties 

     (spierspanning, droge mond, transpiratie, verhoogde hartslag) 

➢  emoties of gevoelens zijn het gevolg van de gewaarwording of beleving van deze lichamelijk reacties 

     ‘wij zijn bedroefd omdat wij huilen’, ‘wij zijn blij omdat we lachen’, etc. 

 

 

Antonio Damasio: ratio ís gevoel ! 

De vergissing van Descartes; gevoel, verstand en het menselijk brein (1994) 7 

Ik voel dus ik ben; hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen (1999)  8 

wat is bewustzijn? wat we verliezen als we in een diepe droomloze slaap vallen (of verdoofd worden) 

en wat we herwinnen als we bijkomen uit slaap (of anesthesie): 

1]  de vloed van mentale beelden / stream of consciousness (die we ook ervaren als we dromen) 

2]  het 'zelf ': identiteit en gevoel van bestaan (we zijn 'eigenaar' van ons denken, voelen, handelen, etc) 

 

hoe ontstaat dat referentie-punt, de stabiliteit voor het behoud van de continuïteit van het 'zelf ' ? 

de stream of consciousness wordt gegenereerd door sensorische prikkels, en verandert dus voortdurend 

voor een referentie-punt (het zelf / ik / ego) moet je iets stabiels hebben, dat niet veel verandert 

we hebben één lichaam, met een goed onderhouden stabiel intern milieu (chemische huishouding) 

dat is vrij constant, want als dat te veel afwijkt van vitale waarden leidt dat tot ziekte of de dood 

dat ingebouwde systeem zorgt voor een zekere continuïteit; een eindeloze gelijkheid van dag tot dag 

 

➢ in de hersenstam zitten modules die ons interne milieu monitoren, representeren en regelen 

    deze representaties van het lichaam vormen de basis voor het 'zelf ', in de vorm van gevoelens 

    het brein gebruikt deze informatie over ons interne milieu (gevoel) als referentie voor alle andere processen 

    gevoel speelt dus een belangrijke rol bij onze zelf-waarneming (proprioceptie / kinestesie) 

    er bestaat een nauwe band tussen de representatie / regeling van ons lichaam in het brein, en het lichaam zelf 

➢ de hersenschors (neo-cortex) herbergt voornamelijk cognitieve taken: 

    denken, plannen, probleem oplossen, spraak, beweging, orientatie, herkenning, perceptie, geheugen 

➢ het limbische systeem (zoogdier-brein) regelt reuk, emotie, gedrag, motivatie en lange-termijn geheugen 

➢ de hersenstam is de behuizing van alle vitale (levens-regulerende) processen van het lichaam 
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de hogere corticale gebieden bestaan uit structuren die verantwoordelijk zijn voor rationeel denken (wikken & wegen) 

zo is de prefrontale cortex betrokkien bij oordelen, keuzes, taalproductie, motoriek, sexualiteit en sociaal gedrag 

lange-termijn-geheugen in de neo-cortex loopt via de hypocampus: een informatie-opslag-en-ophaal-mechanisme 

 

belangrijke structuren binnen het limbisch systeem zijn de hippocampus (geheugen) en de amygdala (emoties). 

de thalamus (het ‘schakel-station’) ontvang informatie vanuit alle zintuigen en geeft deze informatie door 

de amygdala speelt een belangrijke rol bij emotie en conditionering, d.m.v. beloning (genot) en straf (pijn) 

dit orgaan speelt dus een essentiële rol bij de bevrediging van verlangens, behoeften en begeerten 

het vormt de spil van het beloningscentrum in ons brein, en is ook verantwoordelijk voor verslaving 

 

de verwerking van emotionele prikkels roept gelijktijdig autonoom-fysiologische reacties op 

➢  aangestuurd door het limbische systeem, waaronder de amygdala en hypothalamus 

➢  in de orbitofrontalis vertaalt zich dat naar bewuste gevoelens als angst, woede, blijheid, etc 

 

de hypothalamus (onderdeel van het limbisch systeem) 

➢  controleert het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem 

➢  speelt een cruciale rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving 

➢  is betrokken bij emoties, voortplanting, het autonome zenuwstelsel en hormoonhuishouding 

➢  reguleert bloeddruk, hartslag, honger, dorst, slaap-waakritme, seksuele opwinding, 

         lichaams-temperatuur, homeostase, vecht- of vlucht-reactie 

 

beschadigingen aan de cortex leiden (soms) tot een veranderd bewustzijn, maar zelden tot eliminatie ervan 

beschadiging aan de hersenstam daarentegen heeft desastreuse gevolgen: 9 

beschadiging aan het achterste deel van de hersenstam leidt tot coma of vegetatieve staat: bewustzijn verdwijnt 

➢  bij coma is lijkt de patient in een permanente diepe slaap 

➢  in de vegetatieve staat is er sprake van een waak-slaap-ritme, maar niet van bewustzijn 

     je verliest de basis van het zelf, en hebt geen toegang meer tot enig gevoel van je eigen bestaan 

     er kunnen nog wel beelden worden gevormd in de hersenschors, maar je weet niet dat ze er zijn 

 

beschadiging aan het voorste deel leidt tot het locked-in syndroom  

➢  bij het locked-in syndroom is er sprake van bewustzijn, maar is de persoon geheel verlamd 

    meestal is hij alleen nog in staat de ogen verticaal te bewegen, en met de oogleden te knipperen 

    volledige verlamming, maar met behoud van bewustzijn: gevangen in je eigen lichaam 

    zie Jean-Dominique Bauby: The diving bell and the butterfly (verfilmd door Julian Schnabel) 

 

veel neurologen benadrukken de centrale rol die de prefrontale cortex bij (zelf)-bewustzijn speelt 

maar dit betreft maar een aantal aspecten van het bewustzijn: de typisch menselijke 

de hersenstam is fundamenteler, omdat daar het proto-zelf huist; iets dat we bij alle zoogdieren vinden 

het proto-zelf is niet voorbehouden aan mens of primaten, maar is fundamenteel bij veel dieren 

er is geen bewustzijn zonder interactie tussen hersenschors (cortex), hersenstam en het lichaam 

bewustzijn is niet iets dat voorbehouden is aan de neo-cortex, alleen de rijkdom ervan wel 

andere (zoog)dier-soorten hebben ook een vorm van bewustzijn, zij het in mindere mate 

 

persoonlijkheid is een ander verhaal: dat is het auto-biografische ‘zelf ’ van alleen 'hogere' zoogdieren 

het auto-biografische ‘zelf ’ is gebouwd op basis van herinneringen (verleden) en plannen (toekomst) 
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het is het subjectief beleefde verleden en de geanticipeerde toekomst geintegreerd in een continuum 

de evolutie van dit ‘zelf ’ leidde tot uitgebreid geheugen, redeneren, verbeelding, creativiteit en taal 

de culturele wereld die hierdoor ontstond is niet te reduceren tot biologie / genetica 

 

de prefrontale cortex speelt een belangrijke rol in alle functies van het zelf-model (onze persoonlijkheid) 

het is hier dat we praktische, sociale en morele afwegingen maken en beslissingen nemen 

maar ook dit is geen puur rationele aangelegenheid: ons gevoel speelt ook daarbij een grote rol 

we hebben ervaring nodig om emoties/herinnering op te bouwen, om daarmee te kunnen beslissen 

dit is een vaardigheid die we pas na de puberteit, door oefening in de sociale praktijk, onder de knie krijgen 

dit praktisch oordeelsvermogen werd door Aristoteles phronesis (praktische wijsheid) genoemd 

dit vermogen houdt nauw verband met de (vrije) wil, deliberatie, plannen en autonoom handelen 

zonder phronesis (zelf-beheersing, deliberatie, focus, vrije wil) geen organisatie- en handelings-vermogen 

 

volgens Damasio hebben de cognitieve wetenschappen de rol van het lichamelijke en emoties onderbelicht 

het mentale is teveel opgevat als representatie van de zintuiglijk waargenomen werkelijkheid 

kern-begrip uit zijn theorie is somatic marker = een fysiologische reactie op sensorische prikkels 

sommige fysiologische reacties zijn evolutionair diep ingesleten, en hebben dus een erfelijke component: 

kippenvel, zweten, schaam-rood, klamme handen, misselijkheid, rillen, brok in de keel, verstijven, etc. 

maar ook minder heftige gebeurtenissen hebben een emotionele component in de ervaring 

deze emotie drukt een stempel op hoe de ervaring wordt herinnerd (weggeschreven in het geheugen) 

die emotionele component van cognities speelt een essentiele rol bij het nemen van praktische beslissingen 

m.n. de cortex orbitofrontalis (een gebied in de prefrontale cortex) zou daarbij een cruciale rol spelen 

patiënten met laesies in dit gebied vertonen emotioneel vlak gedrag, en kunnen ook geen beslissingen nemen 

 

Elliot: 'een hedendaagse Phineas Gage' 

een ‘patient’ van Damasio onderging een operatie om de tumor op zijn frontale cortex te laten verwijderen 

zijn intellect, geheugen, motoriek en spraak bleven ongedeerd, maar hij kon niet meer plannen / beslissen 

alles dat hij ondernam liep in het honderd; hij kon niet meer adequaat functioneren als handelende actor 

vooral als het om persoonlijke en sociale kwesties ging bleef hij twijfelen en kon hij geen knopen doorhakken 

na meer specifieke testen bleek Elliot geen emoties meer (bewust) te kunnen voelen 

Damasio's conclusie: gevoel en ratio staan niet op gespannen voet, ratio is onmogelijk zonder gevoel 

“the cold-bloodedness of Elliot’s reasoning prevented him from assigning different  

  values to different options, and made his decision-making landscape hopelessly flat” 

m.a.w: als een computer-programma raakte hij in een loop: "enerzijds ... , maar anderzijds ..." 

 

delinquenten hebben veel vaker dan gemiddeld afwijkingen in de frontale cortex 

dit is van invloed op de mate waarin zij beschikken over een autonome wil, oftewel hun opties overzien 

juridisch wordt hier tot op zekere hoogte rekening mee gehouden: bijv. 'verminderd toerekeningsvatbaar' 10 

ook speelt dit een rol bij het gebruik van verdovende of stimulerende middelen (drugs) en verslaving 

 

modern hedonisme en de moderne maatschappij 

de bio-chemie van ons brein is geëvolueerd omdat het functioneel was voor het overleven, niet om ons te behagen 

vanuit biologisch oogpunt is de zin van het leven overleven, en je DNA doorgeven aan volgende generaties 

vandaag de dag is overleven een minder grote uitdaging dan een gelukkig of zinvol leven 

en hierbij spelen vooral sociale en maatschappelijke verwachtingen een grote rol 
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1  de moderne tijd / moderniteit betreft voor de meeste historici grofweg de periode vanaf de Franse Revolutie (1789) 

    de eraan voorafgaande periode, die begint na de middeleeuwen, heet dan de vroeg-moderne tijd 

 
2  volledige titel: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

    oftewel: Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen 

    de eerste 28 delen werden in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772 

    tussen 1776 en 1780 verscheen een omvangrijk supplement (Supplément à l'Encyclopédie) uit vier delen 

 
3   zie o.a.: Christopher Bergland: The Athlete's Way; Training Your Mind and Body to Experience the Joy of Exercise (2018) 

 
4    het limbisch systeem bevat o.a. de amygdala, hippocampus, insula en thalamus 

 
5  - het 'sociale brein' regelt emotionele sociale reacties; ze zijn automatisch en instinctief 

   - het 'sociale brein' leest ook het gedrag van anderen; acties, gebaren, gezichtsuitdrukkingen 

     (als team-sporters iemand uit hun eigen team geblesseerd zien raken volgt een empathische reactie, 

       voor leden van het andere team is er leed-vermaak) 

 
6   Wheeler & Fiske: Controlling racial prejudice: social-cognitive goals affect amygdala and stereotype activation, 2005 

 
7   Damasio portretteert Descartes op de bekende karikaturale manier: 'het cogito denkt' 

     daarmee doet hij geen recht aan Descartes' revolutionaire maar genuanceerde 'neurologie' 

 
8   Descartes' error; emotion, reason, and the human brain (1994) 

     The feeling of what happens; body and emotion in the making of consciousness (1999) 

 
9   zie: Ik voel dus ik ben; hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen (p. 236-244) 

     N.B: bij iemand die hersendood is wordt geen hersenactiviteit meer gemeten 

 
10  John Hinckley, de pleger van de mislukte aanslag op Reagan (1981), werd ontoerekeningsvatbaar verklaard 

     vanwege publieke verontwaardiging hierover werd de wet aangescherpt (insanity defense reform act, 1984) 

 


