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Een emotie is niet enkel een lichamelijk iets. Het

heeft ook te maken met onze gedachten, onze

motivatie, ons gedrag en ons sociaal leven.  

Er valt heel wat over te zeggen! Ik wil je met dit e-

Book vooral meenemen in wat emoties precies zijn,

waarom ze zo nuttig zijn voor ons en hoe we ze

beter kunnen begrijpen.

Emoties...

Wat zijn emoties eigenlijk?

In een emotie zit vanalles vervat: de situatie van

waaruit ze ontstaat, onze inschatting van die

situatie, onze lichamelijke reactie hierop, hoe we

zelf begrijpen en verwoorden wat we voelen en het

gedrag dat we van daaruit stellen.

Heel wat dus. 
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Emoties vormen nu eenmaal een fundamenteel

onderdeel van ons menselijk bestaan. Ze hebben de

functie om ons leven eenvoudiger te maken.

Emoties zorgen ervoor dat we situaties

automatisch, zonder nadenken

kunnen inschatten en dat we gedrag

gaan stellen dat nodig is in een

bepaalde situatie.   

Ze vertellen ons wat voor ons belangrijk is. 

En weten wat voor ons belangrijk is vertelt

ons welke richting we uit moeten en wat we

moeten doen om ons gelukkig te voelen.

We leven in een maatschappij die emoties niet

altijd verwelkomt en die vooral waarde hecht aan

ratio. We leren dus niet altijd gepast om te gaan

met onze gevoelens en missen op die manier een

groot stuk van de weg naar een volwaardig leven.

(Ik weet het, dat lijkt niet altijd zo, maar kijk:)
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= Het vermogen om emoties te kunnen voelen,

toelaten, verdragen, onder woorden brengen en

gebruiken om onszelf te reguleren en om gerichte

actie te kunnen ondernemen. 

Het kan ook faliekant mislopen met onze emoties.

Dan gaat het meestal over 2 zaken: over  onze

emotieregulatie of over de aard van de emotie. 

Het gaat dus niet alleen over het toelaten

van emoties, maar ook over het

‘containen’ ervan en er afstand van

kunnen nemen als dat nodig is. 

Een goede emotieregulatie is echter niet altijd zo

evident: bij momenten hebben we teveel of net te

weinig afstand ten opzichte van onze emoties.

Wat is EMOTIEREGULATIE?
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Teveel afstand:

Overspoeling

Chaos Desorganisatie

Ontploffen

Paniek

Onveiligheid

Obsessief gedrag

Overregulatie

Afgevlakt
gevoelsleven

Leegte

Gebrek aan focus/doelgerichtheid

Inefficiëntie

Weinig authenticiteit

Overberedeneerd

Ratio!

Teveel of te weinig afstand zijn dus beide

disfunctioneel. Het komt erop aan om de juiste

afstand te kunnen vinden tot je emoties, zodat je ze

goed kan inzetten. 

Te weinig afstand:
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Niet alleen de afstand ten opzichte van onze

emoties, maar ook de aard van de emotie zelf kan

voor problemen zorgen. 

We kunnen emoties indelen in 2 grote groepen: 

ADAPTIEVE EMOTIES

Deze emoties komen direct voort uit de huidige

situatie, en dat maakt hen fundamenteel en

leerzaam: ze tonen ons hoe we ons werkelijk

voelen en wat we nodig hebben. 

Bijvoorbeeld: Iemand heeft me zonet beschuldigd van
iets wat ik niet gedaan heb, dus ik ben boos!

NIET-ADAPTIEVE EMOTIES

Deze emoties hebben nog weinig te maken met de

situatie in het hier en nu: er speelt vaak iets anders

mee. 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK DUENDE

Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn:



Een emotie kan een reactie zijn op een situatie

uit het verleden. Ze heeft nog weinig te maken

met de huidige situatie en is vaak niet in

proportie met wat er op dit moment gebeurt. 

Bijvoorbeeld: Cas vindt wat Elke vanavond gekookt heeft

niet lekker. Hij zegt dat hij niet zo'n fan is van haar nieuwe

recept. Elke wordt kwaad en loopt beledigd weg. 

Een emotie kan ook een vermomming zijn van

een andere emotie wanneer we onze ware,

eigenlijk emoties onderdrukken, negeren of

maskeren. We spreken dan van een secundaire

emotie. 

Bijvoorbeeld: De moeder van Jeroen is ernstig ziek. Het valt

Jeroen zwaar om haar elke dag verder te zien aftakelen. Als

hij 's avonds thuiskomt van het ziekenhuis haalt hij uit naar

zijn vrouw. Hij is prikkelbaar en wordt voortdurend boos... 

De kwaadheid van Elke heeft hier weinig te maken

met de eigenlijke situatie, maar brengt Elke (onbewust)

terug naar de kritiek van haar vader, voor wie het

nooit goed genoeg was... 

Het is voor Jeroen te moeilijk om 's avonds opnieuw

geconfronteerd te worden met zijn verdriet, dus toont

hij vooral kwaadheid ten opzichte van zijn gezin.
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Ten slotte zijn er emoties die we als instrument

gebruiken om te krijgen wat we nodig hebben,

bewust of onbewust. Het zijn emoties die we aan

anderen tonen omdat we vaak niet weten hoe we

op een andere manier kunnen vragen wat we

nodig hebben. 

Elke emotie, welke soort dan ook, kan ons iets

leren over onszelf als we begrijpen wat ze

betekent en waar ze vandaan komt. 

Emoties zijn dus buitengewoon nuttig. 

Het is pas als we in onze 'vermommings'-emoties

blijven steken of als we zonder het te beseffen

steeds opnieuw geraakt worden in onze pijn uit het

verleden dat onze emoties ons in de problemen

kunnen brengen. 

Bijvoorbeeld: De man van An vertrekt vanavond op

weekend. Eigenlijk is An hier niet zo blij mee: omdat er

vorige week in hun huis is ingebroken is ze bang om alleen

thuis te zijn. Het is echter te moeilijk voor haar om dit aan

haar man te vertellen. Ze schaamt zich en vindt zichzelf

kinderachtig. Als hij vraagt wat er scheelt weent ze en geeft

ze hem daarmee de indruk dat ze verdrietig is, zodat hij

haar troost en nog iets langer bij haar blijft...
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De volgende keer als je een heftige emotie ervaart

(of dat nu kwaadheid, angst of verdriet is...), stel

jezelf dan eens de volgende vragen:

'Is de emotie die ik voel direct gelinkt aan wat ik nu

meemaak? Voelt de emotie ‘juist’ ten opzichte van het

hier en nu? Zal het uiten van mijn gevoel mij op dit

moment helpen?'

'Heeft mijn gevoel wel te maken met het hier en nu? Of

gaat het meer over iets wat me in het verleden is

overkomen?'

Zoja, dan gaat het om een adaptieve emotie. Het

is zinvol om je gevoel toe te laten, ernaar te

luisteren en van daaruit te zoeken naar wat je

nodig hebt (zowel van jezelf als van anderen).

Als je 'ja' antwoordt op de laatste vraag gaat het

om een niet-adaptieve emotie. Het is belangrijk

om op zoek te gaan naar dat wat je nog

bezighoudt uit het verleden. Het feit dat je in deze

huidige situatie getriggerd wordt betekent dat er

iets onopgelost binnenin jou nog aandacht vraagt.

Je kan ervoor kiezen om dit te negeren, maar dan

zal de emotie in de toekomst waarschijnlijk

blijven bovenkomen. 
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Als je voelt dat je een bepaalde emotie inzet (of

dat nu bewust of onbewust is) om iets te krijgen

van de ander is het een instrumentele emotie.

Probeer je dan eens af te vragen hoe het komt dat

je op deze manier aan de ander moet vragen wat

je nodig hebt. Wat maakt het zo lastig voor jou om

iets van de ander te vragen? Wat houdt je tegen?

Wat kan je daarbij helpen?

'Nu ik stilsta bij de emotie die ik aan de ander laat zien,

voelt deze dan oprecht? Of wil ik de ander hiermee

eigenlijk iets anders duidelijk maken?'

Dan gaat het om een secundaire emotie. Het is

belangrijk om je aandacht te richten naar dit

onderliggende gevoel. Dit gevoel wijst je op wat je

nodig hebt. Opnieuw: als je ervoor kiest om dit

niet te doen zal het mogelijks je gevoelsleven

blijven bepalen. (Bijvoorbeeld: Als Jeroen zijn

verdriet aan zijn gezin kan laten zien kan hij de

troost krijgen die hij nodig heeft. Als hij enkel zijn

kwaadheid blijft tonen thuis zal hij deze troost

niet krijgen, integendeel: ruzie en conflict zullen

hem nog eenzamer doen voelen.) 

'Nu ik mij bewust word van mijn gevoel, voel ik dan ook

nog iets anders, onderliggend? Voelt het alsof er meer

aan de hand is?'
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We zijn nu eenmaal niet voortdurend bezig met

onze emoties. Ze zijn ook niet altijd direct

toegankelijk voor ons. Soms worden ze enkel

duidelijk omdat we bepaalde dingen doen of

zeggen. 

Als het aankomt op emoties geraken we dus het

vaakst in de problemen als er iets schort in onze

emotieregulatie of als de aard van de emotie niet

meer past bij wat we in het hier en nu meemaken.

Jezelf bewust worden van wat je emoties

betekenen is een belangrijke stap, maar

het is niet altijd zo gemakkelijk om  hier

in je eentje mee aan de slag te gaan...

Het kan zinvol zijn om hierbij de hulp in te

schakelen van een therapeut. Hij of zij kan je meer

inzicht geven en beter helpen begrijpen wat er bij

jou vanbinnen gebeurt. Hij kan je helpen om van je

emoties een richtinggevende factor te maken in

jouw leven. 

Melanie
Succes!
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