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Taakverdeling
Alexithymie : samen

Concepten: samen

Emotie literatuur: Bram

Emotie meten: sertley

Doelgroep: samen

Concepten: samen

Verhalen: Bram

Spel: sertley

Proof of concept: samen



Samenvatting
In dit onderzoek hebben we gekeken naar mannen tussen de 
18 en 25 jaar met (mogelijk) alexithymie. Uit cijfers is gebleken 
dat zelfdoding twee keer zo vaak gebeurd bij mannen dan bij 
vrouwen. Dit is het beginpunt geweest van het onderzoek. Hier 
is een breed onderzoek gedaan naar het kijken van wat de 
oorzaak is van dit probleem. Hieruit kwam dat emotie blindheid 
(alexithymie) vaak voorkomt bij mensen met problemen zoals 
verslavingen, eetstoornissen en angststoornissen. Uit onderzoek 
blijkt dat mannen van alle mogelijke gevoelens het vaakst 
positieve gevoelens voelen. Daarna voelen mannen het meest 
irritatie, frustratie en boosheid. Bijna de helft zegt nooit paniek 
te voelen en een kwart zegt geen angst te kennen. Toch zegt 
ook liefst 42 procent van de mannen vaak niet precies te weten 
wat hij voelt (alexithymie).

Wat is alexithymie?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst kijken wat 
alexithymie is. Alexithymie is een persoonlijkheidskenmerk. 
Alexithymie komt van het Grieks, en wordt letterlijk vertaald 
als zonder woorden voor emoties. ( a = beperking; lexis = 
woord; thymos = emotie.) Onderzoeken wijzen uit dat er in 
klinieken een verhoogd percentage mensen met alexithymie 
zijn. Deze mensen hebben namelijk een verhoogde kans op 
verslaving, eetstoornissen, depressie en angststoornissen. 
Dit kunnen gevolgen zijn van een trauma of van een negatief 
moedercomplex en/of bevestiging. 

Wat zijn mogelijke oplossingen?

Met deze informatie waren er een aantal schetsen gemaakt 
voor concepten. Hierop is er feedback ontvangen en hebben 
we de mechanisme achter de concepten geanalyseerd. Hieruit 

kwam dat het visualiseren van emoties iets fundamenteels 
aanpakt voor mannen met alexithymie en veel potentie heeft 
om te helpen.

Wat zijn emoties, hoe werken ze en wat is het nut?

Er is in de literatuur gezocht naar wat emoties zijn. Hierbij 
vonden we het biopsychosocial model relevant om in ons 
achterhoofd te houden. Het is een systeem dat de mens ziet als 
een biologisch, psychologisch en sociaal wezen. Elke laag heeft 
invloed op de andere en dit is belangrijk voor het uitleggen hoe 
emoties werken. 
Eerst is er gekeken naar instincten. Dit zit voornamelijk in de 
biopsychologische. Instincten communiceren naar de ego door 
middel van emoties. De ego moet dan een actie ondernemen 
op basis van de emoties. Maar dit gaat vaak fout. En dat 
komt omdat de ego de emotie verkeerd kan interpreteren. 
En vaak gebeurd dit ook door complexen. Dat zijn associaties 
van aangeleerd gedrag die samengehouden worden door 
emotie. Complexen zijn vooral de psychosociale laag in het 
biopsychsocial model. 

Hoe kunnen emoties gemeten worden?

Vervolgens is er onderzoek gedaan naar hoe emoties gemeten 
kunnen worden. Emoties kunnen gemeten worden door bio 
statistieken en neuro statistieken. Hieruit is gekomen dat 
de EEG een goede tool is om te testen. Met de EEG kan er 
opwinding en valentie gemeten worden. Dit kan dan via het 
PAD-model naar een emotie worden omgezet. Hier kwam al 
wel een zorg omhoog dat niemand het zou gebruiken als er 
iets op het hoofd gezet wordt. Daarom is gekeken naar Remote 
Photoplethysmography (rPPG): het meten van de hartslag 
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Samenvating
Wat zijn criteria voor een ontwerp?

Daarna zijn er nieuwe concepten gecreëerd en onder de loep 
genomen door ons, maar ook door de doelgroep. Hieruit krijgen 
we de indicatie dat privacy wel een ding is, ook als het product 
thuis wordt neergezet. Ook zagen we zelf het probleem met 
het thuis plaatsen van een ontwerp, omdat de doelgroep zich 
niet bewust is van de alexithymie. Dus het zou dan mogelijk via 
de ouders, partner of huisgenoot moeten komen. Later in het 
proces, bij het proof of concept is er gekozen om het toch in 
het openbaar te plaatsen, maar tegelijkertijd wel de privacy te 
behouden. 

Hoe kunnen we storytelling inzetten voor een positieve 
verandering?

Omdat creativiteit belangrijk is voor het omgaan met emoties 
hebben we gekeken naar mogelijkheden om storytelling te 
gebruiken voor het ontwerp. Hieruit is al snel de conclusie 
getrokken om de regie van het verhaal los te laten, en de 
gebruiker een eigen verhaal te laten creëren in spelvorm. 
Uit de spellen zagen we weinig verandering. bij bepaalde 
handelingen (zoals boksen) veranderde de emotionele staat 
significant. 

En aan het einde werd er gepraat over pijnpunten in het leven 
van de testpersoon. Hier werd kwam een duidelijke verandering 
in emotie. Dit vond de testpersoon confronterend maar wel 
inzichtelijk. Hieruit concludeerde we dat de emotie gelinkt 
moest worden aan een echt pijnpunt in het leven van de 
gebruiker, en dat dit effectief ging d.m.v. praten. Later zijn we er 
ook achter gekomen dat schrijven werkt. 

maar vooral hartslagvariabiliteit (HRV), zonder sensoren aan 
te sluiten. MIT heeft dit ontwikkeld en gecombineerd met een 
algoritme/A.I. waardoor de emoties gemeten kunnen worden 
puur vanuit de HRV. 

Hoe bereiken we de doelgroep? Wat ervaren ze en hoe 
verschilt dit met andere?

Om erachter te komen of iemand alexithymie heeft, is er een 
test ontwikkeld genaamd de: Toronto Alexithymia Scale (TAS). 
Deze test geeft iemand vragen en daaruit kan via een score 
bepaald worden of iemand alexithymie heeft.  De TAS wordt 
afgeraden om als klinische doeleinden gebruikt te worden en 
hebben besloten de TAS niet te gebruiken, omdat het bestaat 
uit sturende vragen die iemand (on)bewust kan omvormen 
naar hoe hij/zij zelf wilt. Daarom is er gekozen voor een cultural 
probe die alle vier de kenmerken van alexithymie probeert aan 
te kaarten. De vier kenmerken zijn: 

1. Moeilijkheden om onderscheid te maken tussen verschillende 
emoties
2. Moeite met het verbaal uiten van emoties.
3.Beperkte fantasie en fantasieleven.
4. Het denken is gericht op de externe werkelijkheid

Hieruit is een spectrum gekomen. De testpersonen die er voor 
open stonden zijn gevraagd voor een vervolg interview om 
meer inzicht te krijgen in hun leven en hoe ze omgaan met 
emoties. De meest relevante inzichten waren dat niemand 
iemand anders wilde belasten met hun emoties, en dat 
creativiteit lijkt te helpen om met emoties om te gaan.
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Samenvatting
Hoe kunnen voor elke gebruiker een link leggen tussen zijn 
emotie en een pijnpunt in zijn leven?

Hier hebben we gevonden dat de Jung-Rinklin associatietest 
goed werkt om negative complexen (ofwel pijnpunten) op te 
sporen. Dit is getest en de resultaten waren positief. Vanuit hier 
hebben we testpersonen deze test laten doen met EEG. Hier 
zagen we verschillen in emoties bij associaties. En de trage 
associaties waren altijd met een negatieve valentie. Ook al lijkt 
er nog een probleem te zijn met ons meetsysteem, momenteel 
kunnen we geen verschil visualiseren tussen verveling en 
verdriet. Maar hier is inmiddels een oplossing voor gevonden, 
maar nog niet verwerkt. 
Na de test hebben we testpersonen (creatief) laten schrijven 
over de trage en negatieve associaties. Hieruit beschreven 
de testpersonen, soms indirect, hun pijnpunten aan. En werd 
gevonden dat dit inzichtelijk was en een deur opende tot een 
zoektocht in zichzelf. 

Wat mist er nog in het concept?
Het concept krijgt dan ook de basis om een associatie test te 
doen met de EEG, om vervolgens erover te schrijven. We gaan 
de code nog verbeteren. Vervolgens wordt er nog gezocht naar 
goede plekken om het concept te plaatsen. Als laatste willen 
we onszelf ook nog uitdagen om de ervaring interessanter te 
maken. 

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we effectief bij mannen tussen 
de 18 en 25 jaar met alexithymie een verbinding creëren 
met hun emoties zodat er een positief proces wordt gestart 
waardoor de alexithymie verminderd?
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 Als wij de vragen beter bekijken, dan kunnen we nog een 
laag dieper in de vragen. Wat gebeurd er voordat een man 
zelfmoord pleegt? Volgens de Movember Foundation, wie zich 
inzet voor de mentale gezondheid van de man, ligt het aandeel 
van mannen die zelfmoord plegen wereldwijd zelfs hoger dan 
in Nederland, waarbij zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 van 
mannen onder de leeftijd van 44 jaar is. Van alle zelfmoorden 
die gepleegd worden wereldwijd, is drie op de vier man 
(Movember Foundation, 2018). Depressieve klachten kunnen 
ontstaan door tal van redenen, waarbij de persoon in kwestie 
moeite heeft met het controleren, uiten, herkennen en erkennen 
van zijn eigen emoties (Rob Mitchell James TEDx) Sterker nog, 
in veel gevallen kunnen mannen niet eens beschrijven wat voor 
emoties ze zelf ervaren. Uit onderzoek van Golden (Timothy 
Golden, TEDx) is gebleken dat mannen veel meer moeite 
hebben met het uiten en begrijpen van emoties dan vrouwen.

Als we kijken naar de mentale gezondheid van de man en de 
daarvoor bestemde oplossingen analyseren, zijn er al veel 
oplossingen en antwoorden om de mentale gezondheid van de 
man te bevorderen. Therapeuten, psychologische instellingen 
etc. Echter zijn deze oplossingen allemaal pas van toepassing 
als je als man al hebt toegegeven dat er iets mis is met je 
mentale gezondheid. Waar het gat zit is het moment dat de 
man zich helemaal niet bewust is van zijn emotionele/mentale 
gesteldheid (Connor Beaton, TEDx). Deze onbewustheid van 
emoties heet alexithymie en komt meer bij mannen voor. 

Volgens psycholoog Pieternel Dijkstra voelen mannen van alle 
mogelijke gevoelens het vaakst positieve gevoelens. Daarna 
voelen mannen het meest irritatie, frustratie en boosheid. 
Bijna de helft zegt nooit paniek te voelen en een kwart zegt 

Een van de zaken waar wij beide mee bezig zijn in het dagelijks 
leven is mensen helpen.  Bram helpt mensen graag op 
psychologisch gebied. Momenteel is Bram ook in training tot 
psychotherapeut om hier effectief in te worden. Bram ziet 
zichzelf ook alleen maar dit combineren met CMD, om hopelijk 
een waardevolle verandering te brengen binnen iemands 
proces naar een positieve zelf.  Sertley helpt mensen graag 
door dingen met ze te doen en te luisteren naar de andere 
persoon. Sertley heeft het doel om zoveel mogelijk mensen 
iets aan te leren zodat iedereen er beter van wordt. Ons doel 
hierbij is om mensen uit de put te halen en ze ook te helpen 
met het verbeteren emt zichzelf te begrijpen. Om ons heen 
horen we steeds vaker mensen die problemen hebben met 
zichzelf te begrijpen of moeite hebben om zichzelf terug te 
vinden. of juist mensen die zich zorgen maken over een ander. 
Dit triggerde ons om meer te kijken of dit probleem bij meer 
mensen voorkomt en in welke vormen. We lazen dat mannen 
twee keer snel overstappen op zelfmoord dan vrouwen (113 
zelfmoordpreventie). We willen iets doen met dit probleem, en 
onderzoeken hoe we hier een verschil in kunnen maken.

Wij zouden willen dat wij de volgende vragen konden 
behandelen en oplossen: Hoe kan je ervoor zorgen dat mannen 
minder zelfmoord plegen? Hoe kan je ervoor zorgen dat er 
minder mannen depressief worden? Hoe kan je ervoor zorgen 
dat mannen bewuster worden van hun eigen emotionele staat 
en mentale gezondheid? Een superheld met denkkrachten 
zou de hele gedachte over zelfmoord uit de hoofden halen 
van mannen (en ook vrouwen). Als ontwerpers zouden we ze 
levenskrachtig maken en bewust laten nadenken over hun 
eigen emoties, zodat ze hun eigen emoties en gevoelens 
bespreekbaar maken.

Inleiding
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Inleiding
geen angst te kennen. Toch zegt ook liefst 42 procent van de 
mannen vaak niet precies te weten wat hij voelt (alexithymie). 
Psycholoog Pieternel Dijkstra nuanceert: ‘Vrouwen weten vaak 
precies wat ze voelen omdat zij hun emoties veel intenser 
ervaren. Als je ervaring niet zo heftig is, dan is de emotie ook 
niet zo uitgesproken voor je.’Er zit een groot verschil tussen 
wat een man voelt en wat hij laat zien. Zo’n 80 procent van de 
mannen zegt dat zijn gevoelsleven dieper gaat dan anderen 
weten.

 Er zijn op dit moment niet veel bewezen behandelingen 
beschikbaar om alexithymie te behandelen. Een op (sociale) 
vaardigheden gebaseerde interventie lijkt een effectieve 
methode te zijn. En een mentaliseren bevorderende therapie 
(MBT) lijkt ook te werken. Alleen er is te weinig mee getest om te 
zeggen dat het echt werkt. 

Kunsttherapie-ondersteuning gecombineerd met 
standaardzorg voor mensen met een alcoholgebruik stoornis 
kan gunstig zijn omdat het de alexithymie symptomen van 
deze patiënten zou verholpen kunnen worden. Dit helpt hen 
om hun eigen gevoelens en / of emoties beter te identificeren, 
het verbeteren van hun zelfvertrouwen, hun zelfrespect en 
hun mondelinge communicatie. In de meeste gevallen zijn 
patiënten met alexithymie niet degenen die de eerste stap 
zetten om met de behandeling te beginnen. Hun gebrek 
aan begrip van wat er met hen gebeurt, betekent dat ze hun 
problemen niet associëren met een psychologisch probleem. 
Daarom is het grootste deel van de gevallen van alexithymie 
dat op consultatie komt, te danken aan de aandrang van 
familie, vrienden of kennissen. Omdat het meestal niet vrijwillig 
is, behandeling van alexithymie is moeilijk Als er geen motivatie 
is van de kant van de patiënt, is sociale steun van cruciaal 
belang voor het succes van de therapie.
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In de aanleiding en motief kunt u lezen over het uiteindelijke 
doel die we voor ogen hebben: mannen moeten minder 
zelfmoord plegen en daarbij ook nog eens minder vatbaar 
worden voor mentale ziektes. Het verhaal over emoties, 
masculiniteit en alle effecten daaromheen zijn zeer complex 
van aard. Om een beter zicht te krijgen op de huidige situatie 
en de kansen die er liggen, is er een journey gemaakt van de 
emotionele levensloop van een man op het moment dat hij 
geen actie onderneemt om zijn eigen mentale gezondheid 
gezond te houden. (zie afbeelding 1)

Journey

Afbeelding 1: De emotionele levens loop van de man.
(J. Angela) 
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Alexithymie (literatuur)
Alexithymie is officieel een persoonlijkheidskenmerk. 
Alexithymie komt van het Grieks, en wordt letterlijk vertaald als 
zonder woorden voor emoties: a = beperking; lexis = woord; 
thymos = emotie (weten.site). Dit is niet het enige kenmerk. Het 
wordt gekenmerkt door vier eigenschappen (Preece, 2020):

1. Moeilijkheden om onderscheid te maken tussen verschillende 
emoties en onvoldoende besef dat sommige fysieke sensaties 
de manifestatie van emoties kunnen zijn.

2. Moeite met het verbaal uiten van emoties.

3.Beperkte fantasie en fantasieleven.

4. Het denken is gericht op de externe werkelijkheid en niet of 
nauwelijks op de innerlijke ervaring. 

Er is wel enigszins een debat over punt 3. Maar de huidige 
consensus is dat dit wel een aspect is van alexithymie.

Verder is alexithymie wel serieus genomen door de psycho-
analisten. Zij stellen dat er twee soorten alexithymie zijn 
(Hollander, 1991). De ene is ontstaan vanuit een trauma. Het 
trauma zorgt ervoor dat iemand dissocieert van zijn/haar 
emoties en wordt gezien als een defensiemechanisme. De 
andere vorm komt vanuit een slechte moeder-kind relatie. 
Waardoor er in de opvoeding het kind zich emotioneel niet 
goed genoeg ontwikkeld. Volgens IPSA gebeurt dit vooral in 
de zeer jonge jaren. De moeder zorgt voor de ontwikkeling van 
de binnenwereld (en hoe de ego hier mee omgaat), en de 
vader voor de buitenwereld (en hoe de ego hiermee omgaat) 
(Richards, 2021). Dit staat in lijn met de psycho-analisten.

Onderzoeken wijzen uit dat er in klinieken een verhoogd 
percentage mensen met alexithymie zijn. Deze mensen hebben 
namelijk een verhoogde kan op verslaving, eetstoornissen, 
depressie en angststoornissen (Hollander, 1991). Dit 
kunnen gevolgen zijn van een trauma of van een negatief 
moedercomplex en/of bevestiging.

Mensen met alexithymie zijn ook meer vatbaar voor 
psychosomatische klachten. Dit zijn klachten die vanuit 
psychologische stress ontstaan naar het lichaam. Zo kunnen 
mensen verlamde handen hebben, auto immuunziekten 
zoals psoriasis, of vormen van prikkelbaredarmsyndroom die 
ontstaan zonder duidelijke medisch aantoonbare reden. In 
gevallen dat de psychologische stress is verholpen verdwijnt 
de lichamelijke klacht ook. Dit is interessant omdat klinische 
observatie van IPSA, zien ze vaak terug dat mensen die 
(Jungiaans-)typologisch ‘intuïtie’ hebben in hun primaire 
of ondersteunende functie, dat deze mensen vaak ook last 
hebben van psychosomatische klachten.

Alexithymie is officieel geen ziektebeeld omdat het niet in de 
DSM 5 staat. (Ciardi 2015) Daarom zijn er weinig onderzoeken 
naar gedaan en zijn er daarom geen gerichte behandelingen 
voor alexithymie. Nu wordt het vaak meegenomen met 
autisme, maar dit is onterecht (Engelbrecht, 2021). Het verschil 
tussen alexithymie en autisme is:

- Empathie: Alexithymie, niet autisme, veroorzaakt verminderde 
affectieve empathie. Als autistische mensen is de intrinsieke 
empathische nauwkeurigheid superieur.
- Oogcontact:  Autistische mensen vermijden oogcontact 
wanneer ze overprikkeld zijn, terwijl alexithymische mensen 
oogcontact vermijden vanwege negatieve emoties.
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- Emotieherkenning:  Autisme was niet gerelateerd aan 
het vermogen om gezichtsuitdrukkingen te herkennen, 
ongeacht de mate van autistische trekken. Problemen met het 
identificeren van gezichtsuitdrukkingen worden alleen gezien 
bij alexithymie.
- Affect Weergave: Verminderde gezichtsuitdrukkingen bij 
alexithymie vormen een afweermechanisme tegen negatief 
affect.

Om erachter te komen of iemand alexithymie heeft, is er een 
test ontwikkeld genaamd de: Toronto Alexithymia Scale (TAS). 
Deze test geeft iemand vragen en daaruit kan via een score 
bepaald worden of iemand alexithymie heeft. 
De TAS wordt afgeraden om als klinische doeleinden gebruikt te 
worden (Kooiman, 2003). En wij raden ons hetzelf af om ook te 
gebruiken, omdat het bestaat uit sturende vragen die iemand 
(on)bewust kan omvormen naar hoe hij/zij zelf wilt. Voor ons 
eigen onderzoek stellen we voor om mensen een cultural probe 
te geven, waarbij ze zich niet bewust zijn van hetgeen wat 
getest wordt.het einde zitten als de problemen al serieus zijn? 
Dat hebben we proberen uit te zoeken volgens de afbeelding 
hieronder.

Alexithymie (literatuur)
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Concepten voor inzicht 
 Op basis van onze huidige kennis van alexithymie hebben 
we vier concepten bedacht. Waarbij we twee soorten doelen 
hebben. Willen we de schade van alexithymie beperken, of 
willen we het oplossen? Vervolgens hebben we ook gekeken 
naar waar ergens in het proces we willen zitten. Is het meer in 
het begin, als het nog kinderen zijn? Of willen we toch meer aan 
het einde zitten als de problemen al serieus zijn? Dat hebben 
we proberen uit te zoeken volgens de afbeelding hieronder.

Concept 1: Dit is voor kinderen om ze om 
te leren gaan met emoties. Het bestaat uit 
allerlei soorten speelgoed die ingezet kan 
worden om een kind te laten spelen. Met als 
doel om via verhaal het kind inzicht te laten 
krijgen in emoties en hier creatief uiting aan 
toevoegt. Om het moderner te maken zaten 
we te denken aan een interactieve AR-
game. (zie afbeelding 3)

Concept 2: Hier dachten we aan een 
soort telefoonhokje waar je naar binnen 
kan om over je emoties te praten. In dat 
telefoonhokje wordt er oxytocine gesprayd, 
wat er voor zorgt dat mensen meer 
behoefte hebben om over hun emoties te 
praten (Fairholm, 2014). Binnen wordt er 
ook weergegeven wat iemand voelt, om 
diegene inzicht te krijgen. Vervolgens kan 
deze persoon anoniem iemand bellen die 
hetzelfde heeft meegemaakt (of iemand 
die in de zorg werkt, of een soort 113). Dit zou 
iemand kunnen leren om er beter mee om 
te gaan. (zie afbeelding 4)

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Concepten voor inzicht
Concept 4 Een soort toolkit om over 
alexithymie heen te komen. Wordt geleverd 
met een boek dat begeleiding geeft om 
je leven te analyseren, in combinatie met 
associatie kaartjes. Ook een EEG en audio 
voor begeleidende hypnose. Dit laatste 
hebben we ook getest. En dit kan gemeten 
worden met de EEG. (zie afbeelding 5)

Concept 5: Dit was een los concept wat we 
konden doen die buiten het raster valt. Een 
soort muur waar je langs loopt en dan je 
emoties weergeeft als een aura. Het is meer 
om aandacht te vragen dan om iets op te 
lossen. Het is een uitnodiging voor meer. 
(zie afbeelding 6)

Voor het derde concept hadden we geen concept kunnen 
bedenekn. Het oplossen van dit probleem op jonge leeftijd is 
heel lastig. Je zou dan vooral naar de opvoeding moeten kijken. 
En dit vonden wij te moeilijk en wijkt te veel af van wat wij willen. 

De feedback van de onderzoeksmarkt was: wat hebben jullie 
gedaan per concept? Wat is de achterliggende mechaniek 
erachter. Kies er hier dan een uit die het meest interessant 
is. We hebben concept 1 en 3 helemaal los gelaten, omdat 
dit te ver afstaat van onze doelgroep. We wilden niet werken 
met jonge kinderen en ouders. Daarom hebben we 2, 4 en 5 
geanalyseerd. 

Concept 2: Zorgen dat iemand gaat praten
Concept 4: Zorgen dat iemand actief naar zijn verleden gaat 
kijken om het probleem te vinden
Concept 5: Het zichtbaar maken van de emoties voor zichzelf 
en andere  

Hierin vinden we concept 5 het interessantst. Omdat het iets 
fundamenteels probeert aan te kaarten voor mensen met 
alexithymie: het zichtbaar maken van emoties. 

Afbeelding 6

Afbeelding 5
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Emoties (literatuuronderzoek)
Alexithymie heeft alles te maken met emoties. Daarom 
willen we weten hoe emoties werken, waarom we ze hebben, 
hoe belangrijk ze zijn, en kijken waarom het ook “fout” gaat. 
Hierbij kijken we eerst naar het “biopsychosociaal model” 
van George Engel (zie afbeelding 7), daarna gaan we kijken 
naar instincten en de relatie tot emotie, en daarna hoe 
complexen instinct soms tegenwerken.

Bio-pycho-sociaal

Biopsychosocial model van George Engel is ontstaan als 
reactie op het toendertijd prominente biomedische model 
(Engel 1977). Het biomedische model stelt dat de mens 
biologisch wezen is, en dat medicijnen de oplossing is van 
een probleem van een patiënt. Dit probleem kan dus ook 
depressie zijn. George Engel zag hier een probleem. De mens 
is namelijk meer dan alleen maar zijn biologie, namelijk ook 
zijn psychologie en zijn sociale omgeving waarin hij/zij zich 
bevindt. Zo kan een oorzaak van een depressie inderdaad 
in het biologisch spectrum vallen (seizoensdepressie). Maar 
het kan ook zijn dat de persoon vroeger is gepest vanwege 
een andere etnische achtergrond. Of dat het ligt aan een 
onzekerheid die de persoon van zichzelf draagt en daarom 
niks durft te doen in zijn of haar leven. In de afbeelding 
hieronder zie je George Engel model.

Dit model wordt door IPSA gebruikt om een holistische kijk te 
geven aan een individu. Hierbij houden ze rekening ermee 
dat alle lagen elkaar beïnvloeden. Zo kan de psychologie 
van iemand zijn eigen biologie aanpassen (Rossi & Cheek, 
1994), maar impact hebben op zijn sociale omgeving. Alle 
aspecten van een mens zijn terug te vinden binnen alle 
lagen op een bepaalde manier.

Er zit wel een soort hiërarchie aan. De biologie is het 
moeilijkste om tegenin te gaan. Want je genoom (al het 
genetisch materiaal in een organisme) is de leider van 
de basis van de psychology in een individu, maar ook van 
culturen. Je genoom stuurt namelijk instincten aa

Afbeelding 7
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d.m.v. emoties naar de ego. Dus als er een instinct de druk 
opvoert om de ego iets te doen in de buitenwereld, dan 
zal dit met emotie gepaard gaan. Emotie is de manier van 
communicatie binnen het menselijk psyche. Mark Solms 
heeft bewezen dat emotie 2 milliseconde sneller in de ego 
komt dan het cognitief denken (Solms, 2021). 

Uiteindelijk kan dit model gezien worden als systemen van 
informatie. Als er iets in de sociale omgeving verandert, dan 
verandert er iets in de psychologie en dus ook biologie, en 
vice versa. Dit biopsychosociaal model geeft ons inzicht 
dat wij niet puur naar een laag moeten kijken, maar naar 
allemaal. Dit is relevant omdat specialisten in een vakgebied 
(vaak) alles reduceren naar hun eigen vakgebied. Een mens 
is niet alleen zijn biologie, of alleen maar zijn psychologie, 
of alleen maar zijn omgeving waarin hij zich bevindt. Het 
bekijken vanuit een specifieke laag in het systeem is goed 
voor wetenschappelijk analyseren van een onderwerp, maar 
moeilijk om de informatie te synthetiseren naar iets nieuws. 
Soms is een biologische uitleg over de mens meer geschikt, 
en een andere keer een sociale uitleg. 

Instincten 

Instincten checken of jij als biologische wezen, je taak van 
leven succesvol aan het uitvoeren bent (Solms, 2021). Deze 
instincten zorgen voor datgeen wat wij ervaren als emotie. Er 
zijn zeven basis emotionele systemen (zie afbeelding 8) die 
gelinkt staan aan instinct: SEEKING, RAGE, FEAR, LUST, CARE, 
PANIC en PLAY (Panksepp 2004). Deze instincten vormen de 
core van het menselijk psyche en handelen.

Hoe instincten werken is als volgt: instincten zitten 
‘gecodeerd’ in je genoom, en je genoom werkt op tijdbasis. 
Rond een bepaalde leeftijd gaan er bepaalde genen aan, en 
andere uit. Denk bijvoorbeeld aan de puberteit. Je hebt ook 
instincten die niet gepaard gaan op tijd, denk bijvoorbeeld 
aan de angst voor hoogtes. Instincten communiceren 

Emoties (literatuuronderzoek)

Afbeelding 8 Overzicht van de 7 emotionele systemen [Bron Affective Neuroscience]
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reactie en gedrag) is staat afhankelijk van de oorspronkelijke 
psychobiologische condities toen het voor het eerst 
werd “gecodeerd.” Dit staat afhankelijke geheugen raakt 
gedissocieerd of schijnbaar “verloren” nadat de persoon 
blijkbaar herstelt wanneer, bijvoorbeeld, de stress hormonen 
worden gemetaboliseerd en terugkeren naar normale niveaus. 
Het opnieuw activeren van stress in een andere context heeft 
de neiging zich te herstellen de oorspronkelijke codering 
conditie met verschillende gradaties van emotie en geheugen 
van de trauma. (Rossi, 2001)

Deze systemen van ideeën kunnen ook groter worden, des te 
langer ze bestaan. Er zijn dan meer associaties. Het originele 
complex kan je helpen of beschermen in je thuissituatie (dus 
positief), maar door een vergelijkbaar scenario kan hetzelfde 
gedrag, door het complex, meegenomen worden naar de 
vriendengroep later in het leven. Waar dat gedrag raar of niet 
gewenst kan zijn. Daarom zal diegene sociaal niet adaptief zijn, 
en nooit een goede vriendengroep hebben. Wat een essentieel 
onderdeel is van mens zijn (Richards, 2021). Het instinct om 
vrienden te hebben (en de bevestiging die je van ze krijgt) 
wordt daarom belemmert en leidt tot negatieve emoties 
en laag zelfbeeld. Het complex was ooit adaptief, maar nu 
maladaptief, het is negatief geworden.

Emoties meten 

Nu we emoties begrijpen moeten we uitzoeken hoe dat we 
ze meten. Het is de kern van het concept waarop we verder 
willen werken. Hierin hebben we breed onderzoek gedaan en 
de voor en nadelen van verschillende methodes opgezocht en 
geprobeerd. Een uitgebreidere omschrijving kan in de bijlage 
gevonden worden. Hier omschrijven we als eerste kort wat bio- 

Als je bijvoorbeeld bang bent, dan is jouw FEAR-instinct 
geactiveerd. Het neemt namelijk op dat je je nu in een situatie 
zit waarin jij niet veilig bent. Daarom signaleert het FEAR-instinct 
de emotie bang, om jou, de ego, te laten weten dat hetgeen 
waar je nu bent niet goed is om succesvol in leven te blijven. 
Zodra jij bent weggegaan uit die situatie voel je je niet meer 
bang. Dit betekent dat je succesvol hebt geluisterd naar je 
instinct.

Ook gebeurd het dat instincten elkaar tegenspreken. Wanneer 
een jongeman voor de eerste keer een meisje mee gaat 
vragen op een date, is hij waarschijnlijk bang. Zijn FEAR-instinct 
staat aan, want een afwijzing kan negatieve sociale gevolgen 
hebben. Als sociaal dier kan dat het einde van je leven 
betekenen. Maar hij doet het toch. Waarom? Dit komt omdat 
zijn PLAY-, LUST- en SEEKING-instinct hem duwen om het toch 
te doen. De jongeman, de ego, moet zijn afwegingen maken 
naar welk instinct(en) hij luistert. Dit is meestal bij de keuze 
waarbij de instinctieve druk het grootst is. Dat hangt weer af 
van verschillende biopsychosociale factoren. Als de jongeman 
continu ingeeft op zijn angst, zullen andere instincten zich niet 
vervullen. En het instinct om een partner te vinden zal meer en 
meer druk opvoeren, resulteren in negatieve emotie om de ego 
te seinen dat hetgeen wat hij nu doet, niet het goede is om te 
doen. Hoe komt het dat dit zo vaak fout gaat?

Complexen

Complexen zijn ‘systemen’ van ideeën, met elkaar verbonden 
door emoties, ofwel de psychobiologische condities. Deze 
psychobiologische condities kunnen getriggerd worden 
door externe omstandigheden. Complexen vormen de basis 
van het geheugen en leren. Geheugen en leren (waaronder 

Emoties (literatuuronderzoek)
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Emoties (literatuuronderzoek)
De neuro statistieken worden gemeten door veranderingen 
in het brein. Dit kan d.m.v. elektriciteit, magnetisme, of 
verplaatsing van bloed zijn. Een combinatie van de drie is ook 
mogelijk. De meest gebruikte manieren om neuro statistieken 
te verkrijgen zijn: 

- Elektro-encefalografie (EEG) 
- Magneto-encefalografie (MEG) 
- Functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

Valentie, opwinding en dominantie: het PAD-model 

Het PAD-model is in 1974 gepubliceerd door Mehrabian en 
Russell. Hierin beschrijven zij dat emoties op 3 verschillende 
assen verdeeld kan worden: Pleasure (valentie), Arousal 
(opwinding) en Dominance (controle). Voor het onderzoeken 
binnen neuromarketing zijn valentie en opwinding het meest 
belangrijk. In 2005 is er door Posner, Russel & Peterson een 
2D-grafiek gemaakt met emotie die over de assen zijn 
verplaatst. Door het meten van een hoge valentie, wilt het niet 
zeggen dat er meteen een hoge opwinding bij komt kijken. Een 
voorbeeld hiervan is wanneer iemand ontspannen is. 

en neuro statistieken zijn, en wat het PAD-model is en hoe we 
het kunnen gebruiken.  De resultaten zijn daarna te vinden, en 
toelichting bij de belangrijkste sensoren.

Neuromarketing (Bram cursus)

We wilden de mogelijkheden verkennen voor het meten 
van emoties. Hierbij zijn we uitgekomen op een cursus naar 
neuromarketing.  Deze cursus was een vogelvlucht over de 
belangrijkste onderdelen binnen de neuromarketing. 
De meest relevante informatie bespreken we hieronder.

Bio- en neuro statistieken 

Binnen de neuromarketing wordt er onderscheidt gemaakt 
tussen twee verschillende soorten van statistieken: 
biostatistieken en neurostatistieken. Bij biostatistieken kost 
het verkrijgen van data relatief weinig. Daarom makkelijker 
verkrijgbaar en makkelijker te gebruiken. De neuro statistieken 
daarentegen zijn relatief duur om te verkrijgen, moeilijker 
verkrijgbaar en moeilijk te gebruiken. Maar in tegenstelling 
tot biostatistieken zijn neurostatistieken vaak specifieker. Bio 
Statistieken worden gemeten aan de hand van fysiologische 
reacties. De meest gemeten biostatistieken zijn: 

- Emotie detectie software 
- Galvanische huidreactie (GSR) 
- Elektromyografie (EMG) 
- Eye-tracking 
- Reactietijd 
- Hartslag

(zie afbeelding 9 vor het overzicht) 

Afbeelding 9
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Emoties (literatuuronderzoek)
Valentie 

In de cursus werd er beschreven dat er zes basisemoties zijn: 
angst, boos, verdrietig, afgunst, blij en verrast. In verhouding 
zijn er twee positieve tot vier negatieve emoties. In de 
neuromarketing is het van belang om het verschil tussen de 
goede en de slechte emoties te kunnen meten. Dit wordt valentie 
genoemd. Het PAD-model is gebaseerd op de zes basisemoties, 
en werd in 2005 als een ge-update model presenteert op de 
zeven emotionele systemen.  (zie afbeelding 10)

Volgens Steve Richards is het PAD-model inmiddels weer 
verouderd, waar daarentegen de 7 emotionele systemen 
vandaag de dag het relevantst zijn.
Voor ons onderzoek hebben we toch gekozen om het PAD-model 
te gebruiken omdat het beter te meten is voor ons doeleinde. 
De neuromarketing werkt ook nog steeds met dit model, en een 
onderzoek naar muziek en emoties heeft ook het PAD-model 
gebruikt met een EEG.  

Opwinding 

Met opwinding gaan lichamelijke reacties gepaard. Binnen de 
neuromarketing wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee 
soorten opwinding. De zogeheten tonische opwinding en fasische 
opwinding. De tonische opwinding geeft langzame fysiologische 
reactie en geeft de algemene wakkerheid van een testpersoon 
aan. Een fasische opwinding is een snelle korte fysiologische 
reactie. Deze reactie ontstaat vaak uit externe stimuli. 

Afbeelding 10
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EEG Onderzoek
Bij de keuze voor de EEG hebben we een tabel gemaakt met 
voordelen en nadelen bij mogelijke merken. We wilde een 
goedkopere variant die wel kwalitatieve data geeft.
De Emotiv Insight detecteert gezichtsuitdrukkingen zoals 
knipperen, knipogen, frons, verrassing en glimlach. De 
data van de EEG kan uitgelezen worden in Unity, Max/MSP 
en Arduino. Voor de verbinding van de Emotiv software 
en Max8 moet er gebruik gemaakt worden van een Open 
Sound Control (OSC). Een OSC werkt met een IP-adres, door 
via een port de informatie door te sturen. Via Max8 kan 
deze informatie via hetzelfde IP en port ontvangen worden. 
Daarna kan er in Max8 mee gecodeerd worden. Om dit te 
testen hebben we een arduino lampje aan- en uitgezet via 
de OSC & Max8 door te lachen. Dit werkt perfect. 
Na het lezen van een onderzoek zijn we erachter gekomen 
dat de Emotiv Insight een ingebouwde manier heeft 
om opwinding en valentie met 83% nauwkeurigheid te 
meten.  We zien de EEG als belangrijkste, makkelijkste 
en nauwkeurigste tool om verder te werken binnen ons 
vraagstuk.

Tabel 1: EEG Voor en Nadelen
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EEG onderzoek

Afbeelding 12:  Emotive BCI, face training

Afbeelding 11: Emotive BCI, Mind control training

Afbeelding 5: MAX8 & Emotive lamp test
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EEG Onderzoek
Remote photoplethysmography (rPPG) is het meten van 
de hartslag maar vooral hartslagvariabiliteit (HRV), (zie 
afbeedling 13) zonder sensoren aan te sluiten. HRV is het 
tijdsverschil tussen hartkloppingen bij een specifieke 
hartslag. Als we 5 hartkloppingen pakken bij 60 BPM kijken. 
Zien we in de afbeelding variabiliteit tussen elke piek (RR). 
Hartslagvariabiliteit (HRV) is de indicator van de balans van 
die aandoeningen, omdat het een marker is van gezondheid 
en stress. Bij stress neemt de HRV af. Bij het ontspannen 
neemt de HRV toe.
Een onderzoekslab van het MIT heeft een hartslagsensor 
ontwikkeld op basis van elektromagnetische straling. 
Deze hartslagsensor kan in de hoek van de kamer worden 
opgehangen en deze meet dan de RR (Zhao, 2021). Via 
een algoritme kunnen ze iemands emotie meten met 
een accuratie van ongeveer 80%. Wij denken dat dit een 
kwestie van tijd voordat dit op verschillende plekken wordt 
geïmplementeerd.   

Conclusie 

Tot nu toe hebben we besloten om dit onderzoek te 
vervolgen met alleen de EEG. Dit doen we omdat de goede 
sensoren alleen opwinding meten. Dit doet de ingebouwde 
software van Emotiv vrij nauwkeurig. De andere sensoren 
zouden wij nog moeten interpreteren, dit zorgt voor 
onnodige complexiteit. Dit is waarschijnlijk een tijdelijke 
oplossing voor het testen met mensen. Ons later ontwerp 
lijkt het erop dat we het willen baseren op de rPPG techniek, 
die vandaag de dag wel werkt, maar niet beschikbaar is 
voor ons. 

Afbeelding 13
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Doelgroep Onderzoek
We hebben concepten, en een doelgroep. Maar geen 
manier om de doelgroep te bereiken. Dit komt omdat 
er geen verzamelplek is voor mensen met alexithymie, 
vermoedelijk omdat het niet in de DSM 5 staat. 

Cultural probe

De doelgroep zijn we gaan proberen te bereiken door 
bekende van ons een cultural probe mee te geven. 
Dit geeft ons meerdere voordelen: we bereiken mensen die 
onder onze doelgroep vallen. En we kunnen vergelijken met 
mensen die niet in de doelgroep vallen (geen alexithymie 
hebben). Vervolgens kunnen we d.m.v. interviews ook 
informatie vergaren.

Hoe zit de probe in elkaar? Er zijn vier kenmerken van 
alexithymie zoals eerder benoemd:

1. Moeilijkheden om onderscheid te maken tussen 
verschillende emoties en onvoldoende besef dat sommige 
fysieke sensaties de manifestatie van emoties kunnen zijn.

2. Moeite met het verbaal uiten van emoties.

3.Beperkte fantasie en fantasieleven.

4. Het denken is gericht op de externe werkelijkheid en niet of 
nauwelijks op de innerlijke ervaring.

De probe bestaat uit vier opdrachten die deze vier 
kenmerken test. Het resultaat wordt vanuit inschatting 
(mensen die neigen naar alexithymie, mensen die het 
duidelijk niet hebben) gedaan. 

1. Omschrijf bij alle 15 emoties in deze cirkel hoe jij ze ervaart. 
Je kan ook denken aan lichamelijke sensaties die optreden 
wanneer je de emotie voelt. En/of hoe deze van andere 
emoties verschillen

2. Zet 3 wekker op de een dag. Wanneer deze gaat omschrijf 
(zo uitgebreid mogelijk) hoe je je op dat moment voelt. 
(Normaal/neutraal is geen antwoord, probeer dit te 
vermijden. Of te omschrijven hoe dit dan voelt)

3. Schrijf een kort verhaal binnen 10 minuten met dit plaatje. 

4. Doe de 16 personalities test. Schrijf het resultaat op. 

Punt 1 t/m 3 spreekt voor zichzelf. Voor punt 4 zoeken we 
naar extravert intuïtieve mensen. Dit komt overeen met punt 
4, maar ook dat mensen met alexithymie sneller last hebben 
van psychosomatische klachten. Zoals omschreven in het 
hoofdstuk Alexithymie. De probe en volledige resultaten 
kunnen teruggevonden worden in de bijlage.
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uitweg. Gedichten schrijven. Hij is begonnen met schrijven 
omdat zijn taal niet zo heel goed was. Hierdoor kon hij zijn 
emoties niet goed onder woorden brengen. Door te schrijven 
leerde hij de taal beter en ook beter om te schrijven over 
zijn gevoel. Hij gebruikt dit nu om zo zijn gedachten eruit te 
halen.

Voor Justin weten we dat zijn moeder altijd heel specifiek 
vragen stelt aan hem. Als ze vraagt hoe het gaat dan vraagt 
ze daarna door over bepaalde gebeurtenissen in het leven 
van Justin. Hierdoor kan hij alles bespreken met zijn moeder. 
Ook heeft hij, net als Rens een creatieve uiting. Hij illustreert 
en gebruikt dit ook als uitlaatklep om zijn emoties kwijt te 
kunnen. Dit is alleen niet uit een formeel interview gekomen, 
maar wel belangrijk om te vermelden. 

Jean-Pierre heeft nog nooit over zijn gevoelens gepraat 
met niemand. Zelfs niet met zijn partner heeft hij het gehad 
over zijn gevoelens. hij wilt niemand er mee belasten. Hij 
wilt er ook niet met zijn moeder over hebben omdat hij zich 
dan beschaamd voelt. Hij denk dat tijd het wel zou leren en 
daardoor onnodig is om erover te praten.

Alex praat alleen met maten over zijn gevoelens onder het 
genot van een biertje. Voor de rest praat hij er liever niet over 
omdat hij vindt dat hij dan aanstelt. Hij wilt ook niemand 
belasten met zijn emoties. Met zijn moeder wilt hij er ook niet 
over praten omdat hij zich dan heel beschamend voelt

Resultaat

Bij het uitzetten van de probe hebben we er zes terug 
gekregen. Hierin zagen we een spectrum terug komen. Ze 
zijn gecijferd van geen alexithymie naar het neigen van wel. 
Bij het analyseren zagen we bij het schrijven van een verhaal 
wel wat terugkomen wat een vermoeden zou creëren, 
maar er kan sterk gedebatteerd over de rijkheid van het 
fantasieleven van een persoon. (De namen van de personen 
zijn veranderd voor privacy doeleinde) 

1. Rens (Totaal niet)
2. Justin (Totaal niet)
3. Jan (Grijs)
4. Karel (Grijs)
5. Alex (Waarschijnlijk wel)
6. Jean-Pierre (Waarschijnlijk wel)

Vervolg interviews 

Om meer inzicht te krijgen in de de pijnpunten, gedrag 
en denkwijze zijn er interviews afgelegd. Vier mensen 
stonden open voor de interviews. De interview kunnen 
teruggevonden worden in de bijlage. De resultaten worden 
hieronder besproken:

Rens is een rustige jongen stille jongen die in het algemeen 
niet veel praat. Als er iets is kan hij wel naar zijn moeder toe 
gaan en een gesprek beginnen over zijn gevoelens. Hij doet 
dit ook met zijn vriendin of met zijn vrienden. Als hij er geen 
zin heeft om erover te praten heeft hij nog een creatieve 

Doelgroep Onderzoek
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Concepting
Door middel van de informatie die we gekregen hebben van 
onze doelgroep gaan we kijken wat potentiële concepten 
zijn. Er moet met een paar dingen rekening gehouden 
worden: 

- De doelgroep moet inzicht krijgen in zijn emoties.
- De doelgroep moet iets kunnen doen.
- We bekijken of er wel of geen regie moet komen.

We hebben een aantal concepten bedacht en voorgelegd 
aan de doelgroep. 

Concept 1: een object in je huis die je emoties altijd meet en 
een kleur geeft. Denk aan een huishoudelijk apparaat zoals 
een broodrooster of aan een beeld in je huis. 
Het geeft inzicht in de gebruiker zijn emoties. 
 (zie afbeelding 15 & 16)
Concept 2: Een wearable om de emoties van de gebruiker te 
laten zien. Zodat mensen om hun heen kunnen zien hoe ze 
zich voelen. 
Concept 3: Aan de hand van jouw emotie wordt de film 
bepaald die je kijkt. Zodat de film jouw emoties kan 
veranderen. Hierbij moet er ook getest worden of de 
doelgroep erop reageert.
We gaan de doelgroep benaderen om bepaalde testen te 
doen met de EEG zodat we meer inzicht kunnen krijgen in 
wat wel en niet werkt. (zie afbeelding 17)
Concept 4: een soort snack muur waar je emotie aura 
zichtbaar is en waar je een fysieke activiteit kan doen zoals 
iets knuffelen of een bal trappen. (zie afbeelding 14)

Bij het pitchen van deze concepten hebben we als feedback 
gekregen dat ze niet willen dat andere constant hun emoties 
konden zien. Bij bijna al deze concepten zijn ook voor thuis. 
Wat zou betekenen met onze stugge onwetende doelgroep 
dat ze het product via de huisgenoot/ouders/partner 
moeten verkrijgen. 

De optie van een openbare noch prive komt ook nog in 
beeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen wordenbeeld. Hier moet wel een juiste plaat voor gekozen worden

Afbeelding 29: Concept

Afbeelding 14 Afbeelding 15 Afbeelding 16

Afbeelding 17
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Concepting
Verhalen

Bij storytelling hebben we verhalen geschreven om te kijken 
of dit gebruikt kon worden voor een concept. Hier hebben 
we vooral een outline van het verhalen geschreven. Gekeken 
naar mogelijke situaties die voor kunnen komen bij mensen 
met alexithymie. Ook geexperimenteerd met intern dialoog 
in vergelijking met extern dialoog. In de bijlage kan het 
onderzoek naar verhalen terug gevonden worden en de 
verhalen. 

Toch realiseren dat we dit niet willen. We zoeken toch naar 
minder regie, dan wordt de creativiteit uitgedaagd bij de 
gebruiker. Daarom zijn we gaan experimenteren met spellen

Code 

In een ideaal scenario maakt de code gebruikt van het PAD-
model die emoties netjes weergeeft in een cirkelvorm. De 
emoties worden uitgedrukt in (x, y) -coördinaten in de 2D 
grafiek die voldoet aan de cirkelvergelijking van x^2 + y^2 
= 1. Emotiv geeft ons een constant bijgewerkte float tussen 
0 en 1. We hebben valentie en opwinding in kaart gebracht 
op de X- en Y-as van een grafiek, een punt op de grafiek 
uitgezet en vervolgens de emotie mapping van het PAD-
model gebruikt. 
Wanneer de software draait, voert de software continu EEG-
metingen uit. De EEG-metingen worden continu vertaald in 
valentie-opwinding coördinaten om gegevens te genereren 
over mogelijke emotionele toestanden. In afbeelding 6 wordt 
de schematische werking weergegeven van de gemeten 
emotie in de grafiek. Door het gemeten punt moet een 
vector getrokken worden naar de lijn van de cirkel. Dit zorgt 
voor een makkelijkere berekening om te bepalen welke 
emoties dichterbij is. 
Helaas is dit met de huidige code niet mogelijk door een 
gebrek aan wiskundige kennis en zijn er wat aanpassingen 
aangebracht die de code ook makkelijker maakt. In onze 
versie werkt de bepaling van de emoties met vier if-else-
statements. Er wordt een check gedaan of opwinding 
positief of negatief is. Dit wordt ook bij de valentie gedaan. 
Hier kunnen vier mogelijkheden uitkomen en deze worden 
gecheckt en wordt bepaald of iemand: blij, kalm, verdrietig 
of gestrest voelt. Met de uitkomst van de check wordt kleur 
bepaald. Dit is waar we nu op heden staan met de code. 
Deze werkt goed, maar kan nog verbeterd worden naar 
meerdere emoties als hiervoor tijd is. 

Extren 
Dialoog

Intern 
Dialoog

Geen regie

Regie

Afbeelding 18
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Er werden verschillende soorten muziek opgezet maar hij gaf 
geen kick om geen enkele muziek.
Hij moest denken aan een bepaalde emotie en dan daarover 
schrijven. Je merkte dat hij moeite had om een onderwerp te 
kiezen en om erover na te denken dus er veranderde ook hier in 
bijna niks aan waardes. Dit geldt ook voor het tekenen.

Tijdens het boxen was zijn hersenactiviteit constant op Rood. 
Op het moment dat hij moe was veranderde de kleur meteen. 

Met het knuffelen van een knuffeldier vond hij het een rare 
opdracht en hij was meer verbaasd erover. Tijdens deze 
opdracht zakte zijn waardes drastisch naar blauw.

Feedback

De gebruiker vond het heel confronterend om zijn eigen emotie 
zo te zien. Hij vond het wel fijn maar ook heel raar en hij wist 
soms niet wat hij ermee moest. We vroegen aan hem wat 
hij zou doen als hij een muur zou zien waar hij zijn emoties in 
een kleur kan zien.  Daarop antwoordde hij: Ik zou de muur 
aanraken, maar ik zou vooral ook willen weten WAAROM hij zich 
zo voelt. Het boeide hem niet wat er omheen gebeurt. 

Deze vraag hebben we ook gesteld aan andere mensen 
van onze doelgroep en daarop antwoorde ze dat ze vooral 
nieuwsgierig ook waren waarom ze zich voelde omdat ze geen 
flauw idee hebben dat het zo daadwerkelijk is. 

Testen met EEG

We hebben iemand van onze doelgroep gevraagd om met de 
EEG een aantal opdrachten te doen terwijl hij de EEG op had. 
Hij kon zien hoe hij zich voelde. (zie afbeelding 19).

De opdrachten zijn bedacht doordat de doelgroep het verhaal 
schrijven van de probe leuk vonden. We hadden een spel 
bedacht waarbij de gebruiker verschillende opdrachten kreeg. 
Daarvoor wilden we verschillende handelingen testen of deze 
werkten met de EEG.  Hierop hebben we een aantal variaties 
gemaakt . 

De opdrachten zijn: 

- Een gesprek voeren over hoe het gaat met in zijn leven.
- Verschillende soorten muziek luisteren
- Een verhaal schrijven over verschillende emoties
- Tekening maken bij een emotie
- Boxen
- Een knuffel dier knuffelen

Het doel van deze test was om te kijken waarop de doelgroep 
reageerde. 

Resultaten

In het gesprek kon je zien dat hij over het algemeen neutraal 
was tot hij over zijn vriend begon te praten. De kleur bleef heel 
de tijd blauw tot hij klaar was met erover praten. Toen er werd 
gezegd dat hij heel de tijd blauw was, schrok hij daar wel heel 
erg van. Hij had het zelf niet door dat het hem iets deed.
Bij het luisteren van de muziek veranderde de waardes nihil. 

Concepting
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Conclusie

De gebruiker had een bepaalde emoties en vond het moeilijk 
om een onderwerp te kiezen. Het wordt dus lastig bevonden 
om een link te leggen aan iets in het dagelijks leven. Hiervoor 
moeten we dus een oplossing vinden.

Teven reageerde de gebruiker postief (ondanks dat het 
confronterend was) op de feedback van de EEG. Dit is dus iets 
wat we mee moeten nemen.

Uit de literatuur blijkt (zie instincten & complexen) dat het 
probleem vaak dieper ligt dan vaak verwacht wordt. Het 
kan soms een interpretatieprobleem zijn van emotie, maar 
complexen kunnen ook in de weg zitten. Daarom moeten we 
een weg vinden om de emotie te koppelen met iets in hun 
leven waar ze naar kunnen relateren. Om het probleem te 
achterhalen van hun emoties.

Hierop kwam de deelvraag: Hoe kunnen we een link leggen 
tussen de emotie en een context in iemands leven, om 
vervolgens iemand creatief ermee bezig te laten zijn zodat 
alexithymie verminderd? 

Concepting

Afbeelding 19: hersengolf activiteit en Code
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Mensen met alexithymie is een moeilijke doelgroep, omdat 
ze koppig zijn tegenover hun emoties, datgeen waar ze nou 
juist naar moeten luisteren. Al helemaal als ze niet bewust zijn 
van het feit dat ze dat doen. Daarom moet daar ergens de 
interventie geplaatst worden. We moeten hen een handvat 
geven om iets zelf uit te zoeken. We moeten de emoties niet 
duwen in een bepaalde richting, maar we willen ze wel laten 
zien wat ze nu voelen. En geef ze een link van hun emoties aan 
iets in hun leven. 

Jung-Rinklin associatie test.

Hiervoor hebben we geëxperimenteerd met de Jung-Rinklin 
associatie test. Deze test is ongeveer 120 jaar geleden al 
uitgevoerd en was het bewijs voor complexen (Richards 
2021). Deze test wordt nog steeds gebruikt door IPSA bij de 
assessment van een patiënt. Het geeft een goede indicatie 
voor het vinden van vooral negatieve complexen. En omdat 
complexen de associaties bij elkaar houden met emotie, 
zouden we dit kunnen meten (zie hoofdstuk emotie). 
Dit betekent dat we dan een indicatie hebben van de 
onderliggende emotie, maar ook de associaties. Waardoor we 
de emotionele verbinding hebben met een situatie in iemands 
leven. 

De originele Jung-Rinklin associatie test bestaat uit 100 
woorden waar iemand op moet associëren. Hierbij wordt 
opgeschreven wat de reactie precies is, en ook hoe lang dit 
duurt. Als de 100 woorden zijn geweest wordt er nog een keer 
geassocieerd op dezelfde 100 woorden (reproductie). Daarna 
tijdens de analyse van de resultaten wordt er gezocht naar 
woorden waar lang over gedaan werd om op te associëren. 

Daarna wordt er over gepraat, en kijken of er verbindingen zijn 
tussen deze trage reacties. In de bijlage kan je een voorbeeld 
vinden, dit was een test die we hebben gedaan om te kijken of 
het werkt. En het was vrij effectief. 

Associatie test met EEG

We hebben een Jung-Rinklin associatie test gedaan met de 
EEG, zonder reproductie. De reden dat we dit combineren en 
gaan testen is omdat we denken dat dit een manier is hoe we 
mannen aan de praat gaan krijgen over hun emoties zonder te 
veel sturing in te hebben. 

Dit werkte verrassend goed bij de eerste testpersoon. De tester 
had een aantal associaties waar hij wat langer over deed. 
Daarbij varieerde de kleur tussen rood en blauw, ofwel er is een 
andere reactie. Helaas bij de laatste 25 was bijna alles blauw. 
We vermoeden dat dit is vanwege de lengte van de test, we 
denken eraan om deze te verkorten zodat de spanningsboog 
optimaal blijft.

Toen de test voorbij was, hebben we onze testpersoon wat 
laten schrijven over zijn trage associaties. Hierbij zagen we 
dat zijn waardes allemaal naar beneden gingen (werd blauw) 
tot hij klaar was. Hij schreef over situaties uit zijn leven om het 
uiteen te zetten hoe deze emotie en de associatie verbonden 
zijn in zijn eigen leven. Hij gaf aan dat hij hier inzicht uit 
haalde, en bewuster is geworden van zijn situatie omtrent zijn 
persoonlijke situatie. Hij heeft geen antwoorden, maar wel een 
opstapje om verder te werken als hij dit wilt. 

Proof of Concept
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Bij de tweede testpersoon kwamen we iets anders tegen: 
heel veel was blauw. We gaan er niet vanuit dat dit is omdat 
hij chronisch verdrietig/depressief is. Als we kijken naar het 
PAD-Model dan zien we dat verveling er ook instaat onder 
de kleur blauw (zie afbeelding 20). Hier hebben we meer een 
vermoeden van. Aangezien tijdens het schrijven over zijn 
trage associaties zien we de kleur veranderen naar groen, en 
ergens zelfs geel (hij vond zijn eigen verhaal grappig). Daarom 
concluderen we dat hij het niet een interessante/spannende 
test vond om te doen. Wat goede feedback is, en iets waar we 
aan kunnen werken. Maar we hebben nog steeds pijnpunten 
kunnen vinden van hem. En hij heeft hierover geschreven en bij 
het nabespreken had hij handvaten om er mogelijk verder uit 
te zoeken wat het probleem was.

Proof of Concept

Afbeelding 20

Afbeelding 21
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Een vraag waar we nog antwoord op moeten vinden is: op 
wat voor plek gaan we het plaatsen? Het moet op een plek zijn 
waarbij mensen/jonge mannen een lage drempel voelen om 
dingen te proberen. 

Ook willen we onszelf uitdagen om er meer een ervaring van 
te maken. Het associëren is niet heel spannend, maar wel 
nuttig. We kunnen kijken naar mogelijkheden om dat toch 
interessanter te maken. En dan ook een betere overgang 
creëren van associatietest naar het (creatief) schrijven over de 
situatie. 

Uit ons proof of concept komen er een paar kritiekpunten 
naar voren die we in het uiteindelijke concept nog moeten 
beantwoorden. Een probleem is dat de gebruiker mogelijk 
op het punt verveling kan zitten en dat dit verward wordt 
met bijvoorbeeld verdriet in de ruwe data. Dit zou in het 
eindresultaat geen probleem moeten zijn omdat er een 
zekerheid is dat de trage associaties altijd een sterker 
emotioneel beladen zijn (verveling is daarom heel zeldzaam). 
Toch om dit op te lossen wat alle resultaten netter maakt en 
nauwkeuriger hebben we een oplossing hiervoor gevonden. 
Een minder moeilijke oplossing dan “de ideale code” waarbij 
een cirkelvergelijking nodig is. 
Namelijk nadat wij hebben geïdentificeerd in welke kleur er 
moet worden weergegeven kunnen we nog iets anders doen. 
We zorgen ervoor dat bij het ene uiteinde de som van (x,y) 
gelijk is aan 1, en bij de andere uiteinde is de som van (x,y) gelijk 
aan -1. Het midden is dus 0. Hiermee hebben we een indicatie 
of je je verveeld, of dat je verdrietig bent, we zijn letterlijk twee 
keer zo nauwkeurig met deze methode. Ook hebben we een 
bron gevonden die ons de gelegenheid geeft om de intensiteit 
weer te geven van de emotie. 

We kunnen nog uitzoeken hoe we wel zo precies kunnen zijn als 
in de ideale code. Maar dat is een afweging hoeveel tijd we er 
aan willen besteden. Het is niet essentieel. 
Speech to text is belangrijk om te implementeren zodat het 
volledig geautomatiseerd is. We hebben al een goede speech 
to text gevonden (die van Google). We weten dat deze werkt 
omdat onze interviews zijn getranscribeerd door deze speech 
to text.

Discussie
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Bijlage
Cultural Probe: https://docs.google.com/document/d/1y7m6dNkzavN-CxwvSFj1cHKdCEISB-C7F72IZkGSQRs/edit?usp=sharing

Alle Cultural Probe Uitslagen: https://drive.google.com/drive/folders/1I25VpvmotVMzauji09HgApWXAZJZwWUA?usp=sharing

Story circel schets: https://drive.google.com/fi le/d/1Ek2dVacI7iq7PdjN-KjtrxnwYO780rFc/view?usp=sharing

Antwoorden intervieuw: https://drive.google.com/fi le/d/1XQmRXFi0YndT73kawuKUHwWKbr6TA6tz/view?usp=sharing

Verschillende stories in hoofdlijnen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjaQDtEBKTmycVt3qY1ytsyG0yP3fNIt/edit?usp=sharing&oui
d=116019497533601604244&rtpof=true&sd=true

Jung-Riklin word association test: https://docs.google.com/document/d/1dcRTbMPYcWjyOhdPSesaXKkxyKBhf3KO/edit?usp=sharing&ouid
=116019497533601604244&rtpof=true&sd=true

Jung-Riklin word association test ingevuld zonder EEG: https://drive.google.com/fi le/d/1XR7yj5ivqtqtr-C7aKalEdWuwbQjkDVQ/view?us-
p=sharing

Jean-Pierre word association test: https://drive.google.com/drive/folders/1GSKVv1o_hrVwvP51o9ATUZGttHVc8OxY?usp=sharing

Karel word association test: https://drive.google.com/drive/folders/1QZDQIcBWLJrLEsQctuG2ElcWkJgKEnWk?usp=sharing

EEG test scherm opnamen: https://drive.google.com/fi le/d/1viEhpfmpTWrcwm2x6PcxQW1G8QJ6b8Uz/view?usp=sharing

Overige notities:https://drive.google.com/fi le/d/1BSX99TLC42xFXx8aSUIgdUOqXC0_-7er/view?usp=sharing


