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Onze inwendige 
zintuigen en het 
ontstaan van emoties

@steven_degrieck

De theorie van het voorspellende 
brein

(predictive mind)

Klassiek beeld van waarneming

Bottom - up

Bottom - up

Retina

Visuele cortex

Frontale cortex

Top – down: Het voorspellende 
brein

?

Prediction

Top – down: Het voorspellende 
brein
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Prediction error

Top – down: Het voorspellende 
brein

!

Wat gebeurt er bij een 
prediction error?

model errorprediction
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Wat gebeurt er bij een 
prediction error?

model errorprediction

Wat gebeurt er bij een 
prediction error?

model error

Inschatten van 
de betrouwbaarheid

prediction

Wat gebeurt er bij een 
prediction error?

model errorprediction

betrouwbaarheid
HOOG

Wat gebeurt er bij een 
prediction error?

model error

Sterkte 
van het model

prediction

Wat gebeurt er bij een 
prediction error?

model error

Erg sterk
model

prediction

Onthoud: predictions
kunnen de werkelijkheid 
‘overrulen’
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Zintuiglijke
waarneming

Prediction

100%

0%

Dagdromen
Waanbeelden
Hallucinaties
Optische illusies
Predictions die geen error geven

Meditatieve staat
Experiëntiële blindheid

Drugs zoals LSD

Leren

De zintuigen: van 5 tot…

Exterosensoren

Zicht
Gehoor
Tast
Smaak
Geur

Interosensoren

Evenwicht
Proprioceptie
Interoceptie
Pijn
Temperatuur

Weten waar ons lichaam zich 
bevindt in de ruimte

Weten hoe zwaar iets is

Maar ook onze alertheid bijsturen 
Breken

Slaan
Schoppen

Opspannen
Knarsetanden

Stressbal
Lopen
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Wiebelen
Geeuwen
Uitrekken
Benen klemmen
Kauwen

Afgrenzing Interoceptie?
Mahler en Craig
• Pijn
• Lichaamstemperatuur
• Jeuk
• Seksuele opwinding
• Honger, dorst
• Hartslag
• Ademhaling
• Spierspanning
• Aangename aanraking
• Slaperigheid
• Zindelijkheid

Longen

Nieren

Blaas

Huid

Hormonen

Hart

Maag

Ingewanden

Gewrichten

Immuuncellen

Definitie Craig
Sensatie van de gehele staat van ons inwendige 

(Sense of the whole state of our inner body)

Een aantal concrete 
lichaamsfuncties
• Honger en dorst
• Zindelijkheid
• Vermoeidheid

Maar ook een sterke invloed op 
emoties, zelfbewustzijn en cognitie!

Neurologie
Van de receptoren naar de Insulaire Cortex (Insula)
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Neurologie

Betere interoceptie door beter werkende insula
- meer activiteit
- meer grijze materie

Bewust of onbewust?

Meestal onbewust, 
aansturen lichaamsfuncties via AZS

Soms bewust als er actie nodig is 
of als we aandacht richten

Ook bewust als er gevaar is: pijn

Interoceptische accuraatheid

Interoceptive accuracy

Interoceptive sensitivity

Interoceptive awarness

Wat je objectief kan meten

Wat je zelf aangeeft via vragenlijsten

Het vertrouwen in je eigen accuraatheid

Zelfbewustzijn

Interoceptie gaat over de waarneming 
van ‘ons eigen lichaam’

Verloopt niet enkel via zenuwbanen maar 
ook via de doorbloeding van de hersenen

Somatoparaphrenia

Interoceptische predicties 
zijn sterk

Interoceptisch leren is dan ook 
sterker dan exterosensorisch

Klassieke visie op emoties

Emoties hebben een 
vingerafdruk en worden 
universeel herkend
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De emotionele fingerprint
boos

blij

verdrietig

angstig

opgelucht

trots

ontroerd

wrevelig

bevreesd

verliefd

In gelaatsuitdrukking

In lichaamsfuncties

In hersengebieden

Degeneratie: 
velen voor één

Core systems: 
één voor velen

Hoe zit het dan wel?

Géén universele vingerafdruk die getriggerd wordt
Interoceptische 

verwerking Emotieverwerking

Emotie

Emoties ontstaan op een directe wijze vanuit 
inwendige lichaamssignalen (Craig, Damasio)

Insula is geactiveerd in zowat alle emotiestudies

“Om iets te voelen moet er iets 
veranderen in ons lichaam”

Interoceptie en Homeostasis

Homeostasis

Allostasis

Body budgetting
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“Affect”

Globale waarneming van gevoel 
dat je doorheen de dag voelt

Valence en Arousel

“Affect” 

negatief positief

opgewonden

kalm

De interoceptische cortex 
is de plek waar 

predicties ontstaan

Interoceptische 
predicties

Van affect naar emotie

Concepten: ons brein bouwt een prototype
op basis van ervaring

Van affect naar emotie

Concepten: ons brein bouwt een prototype
op basis van ervaring
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Concepten op basis van ervaring:
statistisch leren

Doelgedreven

Context

Onze interoceptie

Opbouwen concepten

SensatieConcept
Compressie

Zintuiglijke
waarneming

Prediction

100%

0%

Twee voorwaarden voor 
emoties om te bestaan:

Collectieve intentionaliteit

Taal

Dus…

Emoties zijn geleerde concepten (predictions)

Ze bestaan alleen als er een functie achter zit:

- Hoe kan deze predictie mijn staat verklaren?
- Wat moet ik doen?
- Wat betekent dit voor mijn body-budget?
- Communiceren met anderen
- Anderen beïnvloeden

Juister beeld van emoties Zintuiglijke problemen

Overgevoeligheid

Vechten
Vluchten
Machteloosheid
Overstemmen

Ondergevoelig

Niet alert
Niet leren
Opzoeken
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Coördinatie

Kracht afstemmen

Emotieregulatie

Slungelig
Onhandig
Slechte fijne motoriek
Kijken naar lichaam
Angst bij bewegen
Snel moe

Coördinatie

Kracht afstemmen

Emotieregulatie

Bruut spel
Hard knuffelen
Pijn doen
Potloden breken
Papier kapot gommen
Stiften indrukken
Laten vallen
Geen kracht

Coördinatie

Kracht afstemmen

Emotieregulatie

Woede-uitbarstingen
Automutilatie
Hoofdbonken
Dromerig
Niet alert
Onveiligheid
Grenzen opzoeken
Gewicht opzoeken
Laag zelfbeeld

Goede interoceptie

Goed emotioneel bewustzijn

Goede zelfregulatie

Hyper en hypo en discriminatie

Overgevoelig Ondergevoelig

- Te snel afgeleid door prikkels
- Te veel informatie

Gevolg

- Niet oppikken van prikkels

Laag emotioneel bewustzijn

Laag emotioneel bewustzijn

Rigide, gebrek aan flexibiliteit
Slechte controle van emoties

Weinig coping skills
Meer agressie

Meer kans op verslaving
Meer kans op depressie

Lager zelfbeeld
Moeilijkheden lezen anderen hun emotie

Gebrek aan empathie
Onveiligheid door ontbreken van een zelf
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Beslissingen

Op basis van cognitie
(traag en moeizaam)

Op basis van gevoel (buikgevoel)
(snel, vaak onderbewust)

Kaartexperiment (Bechara en Damasio 2005)

A B C D

Kaartexperiment

• Na 50 kaarten: een gevoel dat C en D niet goed zijn

• Na 80 kaarten: ook bewust kunnen uitleggen 
waarom

• Stressmeting via huidgeleiding: 
na 10 kaarten al verhoogde stress 
bij nemen van C en D kaarten

Gut-feeling / buikgevoel

• Sneller en vlotter beslissen

• Go with the flow

• Ook in sociale situaties

• Ook basis voor inleving in een ander (Silani et al, 2008)

Alexithymia en autisme

• Tot 65% (Berthoz, 2005 ; Bird, 2013  ; Gu, 2013)

• Coping strategies aanleren is niet functioneel als 
iemand niet kan voelen wanneer het nodig is en 
welke de beste is  (cfr sociale vaardigheden)

Vragenlijsten

Multidimensionnal Assessment of Interoceptic
Awareness (ook in het Nederlands)

Body Awareness Questionnaire (ook Nederlands)

Toronto Alexithymia Scale



Steven Degrieck – Huis Helder 12

ONDERgevoelig

Sterke prikkels

ACTIEF PASSIEF

Sterke prikkels

Actief
• Duwen
• Trekken
• Dragen
• Springen
• Veegbeweging

Passief
• Diepe druk
• Massages
• Tactiele grenzen
• Zware voorwerpen

En dit op regelmatige basis: om de 3 à 4 uur

Passief
Massages
Verzwaard deken
Schootkussen
Drukvest
Leren vest
Verzwaarde polsbanden
Drinken uit een rietje
Rugzak
Zware bergschoenen
Verzwaard bestek 
Elastiek aan poten stoel
Stoel met leuning
Kleine ruimtes om in te zijn

Actief: functioneel?

Allerbelangrijkste: autismevriendelijk!

Gesloten activiteit: 
het doel en het einde is duidelijk

Interoceptie Algemene 
strategieën

Weet je nog, AFFECT?

Body-budget

Gezond eten

Voldoende slapen

Voldoende bewegen  
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Muziek

Hyde en Scalapino: 
mineurtonen doen bloeddruk en hartritme dalen

Diserens en Bernardi: 
tempo bepaalt mee ademhaling en hartslag, 60 bpm

Marconi Union, Weigthless
Top 10 most relaxing tunes

Doe ervaringen op en leer 
woorden aan

Woorden zijn basis van concepten

Concepten sturen predicties

Predicties reguleren body-budget

Body-budget bepaalt hoe je je voelt

Leer naar het 
positieve kijkenPiekeren

Weet je nog, die rubberen hand?

Lagere interoceptie, 
meer exterosensorisch gedreven

Respecteer visuele en tactiele 
grenzen die mensen opzoeken

Werken aan interoceptie

Interoceptisch bewustzijn 
kan verbeterd worden
(Daubenmier, 2013)

Aanleren (eigenheid respecteren)

• Leg interoceptie uit (ook netwerk)
• Versterk interoceptisch bewustzijn (met veel 

geduld)
• Geef betekenis aan de nu beter waargenomen 

signalen
• Koppel deze nu aan zelfregulatietechnieken (brede 

variatie, laat persoon zelf kiezen)
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Aandacht

• Welke hulpmiddelen horen best bij deze persoon
• Hoe concreet en visueel op een discrete manier
• Is er technologie beschikbaar
• Aanvaard hun soms bizarre copingstrategieën
• Voorzie leertijd

Even grasduinen

• Bodycheck: aandacht geven aan toestand van 
verschillende lichaamsdelen

• Bodycheck on the fly (sneller en verbaal)
• Get it out
• Ademspel
• Knijpen en lossen via kaarten
• Interoceptie bij anderen
• Focus area selecteren

Hartslag oefeningen

• VOELEN van de hartslag in verschillende activiteiten

• Raad je hartslag

• Hoe laag raak jij
• Zelfde met afleiding

• Duellerende harten

Ademhaling

De enigste rechtstreekse toegang tot het autonome 
zenuwstelsel

Ritme van 6 ademhalingen per minuut
4 tellen in, 6 tellen uit activeert de nervus vagus

Visualisaties (app, apparaatjes, tekenen)

Verschil tussen ongemak 
en lijden

Ongemak is het fysieke voelen

Lijden is de betekenisverlening

Je kan emoties ook terugbrengen tot hun 
fysieke (interoceptische) oorsprong

Meditatie leidt tot een vergroting van de Insula 

en tot meer connecties binnen de Insula
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Mindfulness heeft een bewezen positief effect 
bij depressie, chronische pijn en angststoornissen

Mindfulness Activeren van de sensorische hersengebieden

Depressie Over activering van de cognitieve gebieden
Onderdrukking van de sensorische gebieden

“Piekeren over je piekeren is misschien niet de 
beste manier om piekeren aan te pakken”

Kortom, een pleidooi voor 
meer letterlijk ‘in-zicht’

@steven_degrieck

www.huishelder.be


