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Mensen raken aan om affectie te tonen. Dit doen we door te knuffelen, te aaien en 

zachtjes te strelen. Er zijn ook mensen die weinig met affectie worden aangeraakt, maar 

hun tijd en geld besteden aan diensten die affectieve aanraking nabootsen, oftewel 

simuleren. Wat is er eigenlijk bijzonder aan affectieve aanraking? En welke voordelen biedt 

dit soort lichamelijk contact? Heeft gesimuleerde affectieve aanraking een vergelijkbaar 

effect? Deze vragen worden steeds belangrijker naarmate technologische vooruitgang 

vergaande simulaties van menselijke aanraking mogelijk maakt. Dit proefschrift gaat over 

de psychologische effecten van affectieve aanraking en het belang daarvan in moderne 

samenlevingen waar aanraking steeds minder voorkomt. 

Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van de effecten van aanraking op de mens. Zelfs 

kortdurende aanrakingen hebben invloed op hoe iemand zich voelt. Met vluchtige 

aanrakingen kunnen mensen hun emoties aan elkaar kenbaar maken en binnen een hechte 

relatie verzacht een zorgzame aanraking angst en verdriet. Een belangrijk deel van het 

psychologisch onderzoek naar aanraking werd eerst uitgevoerd bij dieren, zoals de studies 

van Harlow met jonge Rhesus aapjes. De aapjes waren angstig en hongerig, maar verkozen 

herhaaldelijk de geruststelling van zacht lichamelijk contact boven toegang tot voedsel. 

Harlow noemde dit fenomeen: “contact comfort”. Ook het aanraken van huisdieren en 

zachte objecten werkt geruststellend. Aanrakingen hebben ook invloed op maatschappelijk 

vlak. Ze kunnen namelijk de suggestie wekken dat men iets gemeenschappelijks deelt met 

een ander. Dit verklaart wellicht waarom serveersters meer fooi krijgen als ze klanten 

aanraken en waarom teamgenoten meer punten scoren als ze elkaar vaker een high-five 

geven. Aanraking kan echter ook gebruikt worden om probleemgedrag aan te moedigen. 

De effecten van aanraking worden moeilijker te interpreteren naarmate culturele en andere 

individuele factoren een rol spelen. Aanraking is belangrijk voor de mens en ontwikkelingen 

in de technologie lijken vooralsnog ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen profiteren 

van de voordelen van aanraking. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt of affectieve aanraking doodsangsten kan verzachten bij 

mensen met een laag zelfvertrouwen; zij zijn gemiddeld genomen angstiger zijn over hun 

sterfelijkheid. In vier experimenten hebben we aanraking op diverse manieren 

gemanipuleerd. We vonden dat deelnemers met een laag zelfvertrouwen minder angstig 

waren als ze kort op de schouder waren aangeraakt. Als ze werden herinnerd aan de dood, 

zorgde een aanraking op de schouder ervoor dat ze zich toch nog sociaal verbonden 

voelden. Deelnemers met een laag zelfvertrouwen die herinnerd werden aan de dood waren 
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ook bereid meer geld neer te tellen voor een teddybeer die zachte, affectieve aanraking kan 

simuleren. Het vasthouden van de teddybeer verminderde defensieve reacties jegens andere 

culturen, wat een afname van doodsangst suggereert. We geen invloed van aanraking op op 

deelnemers met een hoog zelfvertrouwen. Deze bevindingen suggereren dat het omgaan 

met existentiële zorgen voor een deel belichaamd is. Aanraking heeft met name voor 

mensen met een negatief zelfbeeld existentiële waarde.  

Hoofdstuk 4 toetst of gesimuleerde affectieve aanraking invloed heeft op een 

bekend elektrofysiologisch fenomeen die aangeeft of mensen bewust zijn van fouten of 

“errors” die ze maken. De elektrische activiteit van de hersenen kan op het hoofdhuid 

gemeten worden door middel van elektro-encefalografie (EEG). De error-related negativity 

(ERN of Ne) is een negatieve piek van hersenactiviteit die ontstaat als een persoon een fout 

maakt, waarvan de grootte van de piek aangeeft hoe erg ze dat vinden. We voorspelden dat 

deelnemers een grotere ERN zouden laten zien wanneer ze een teddybeer op hun schoot 

houden tijdens een moeilijke Go/No-Go beslissingstaak. Dit zou betekenen dat 

gesimuleerde aanraking mensen meer betrokken maakt bij de taak. We vergeleken deze 

conditie met een neutrale conditie waarbij deelnemers een kartonnen doos vasthielden. We 

vonden inderdaad dat de ERN groter was wanneer deelnemers de beer vasthielden tijdens 

de taak, maar vooral bij degenen die hoog scoorden op de persoonlijkheidstrek intrinsieke 

motivatie. Mensen met deze persoonlijkheidstrek zijn gevoeliger voor interessante of 

verrassende taakaspecten. Deze studie laat zien dat gesimuleerde affectieve aanraking de 

mentale betrokkenheid van mensen kan vergroten.  

Hoofdstuk 5 onderzoekt de geruststellende werking van het aanraken van zacht 

materiaal, waarmee mensen met een onveilige hechting mogelijk affectieve aanraking 

kunnen simuleren. We voorspelden een geruststellend effect bij mensen met een angstig-

vermijdende hechtingsstijl die een behoefte hadden aan aanraking. We vroegen deelnemers 

om een stuk stof aan te raken; deze was zo zacht als een wollen dekentje of zo hard als een 

theedoek. We vonden dat deelnemers die hoog scoorden op de angstig-vermijdende 

hechtingsstijl zich meer verbonden voelden met dierbaren na het aanraken van de zachte 

stof. Onverwachts vonden we hetzelfde effect bij deelnemers die laag scoorden op veilige 

hechting. Studie 2 volgde direct na Studie 1 met een visualisatie oefening waarbij 

deelnemers moesten denken aan een hechte relatie, of juist een afstandelijke. Het aanraken 

van de zachte stof leidde, net als het inbeelden van een hechte relatie, tot een toename in 

gevoelens van geborgenheid bij deelnemers met een onveilige hechting, terwijl de 



Chapter 8. Dutch Summary 

132 

afstandelijke visualisatie leidde tot een afname van geborgenheid. Degenen die laag 

scoorden op veilige hechting waren echter in staat om zich geborgen te blijven voelen als ze 

de de zachte stof hadden aangeraakt. De bevindingen suggereren dat zachte tactiele 

sensaties een gevoel van verbondenheid en veiligheid kan oproepen, waarmee minder veilig 

gehechte mensen lichte dreigingen kunnen weerstaan. 

Hoofdstuk 6 biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen en conclusies 

van dit proefschrift. Dit hoofdstuk bespreekt de implicaties van de bevindingen voor drie 

invloedrijke theorieën over affectieve aanraking, namelijk hechtingstheorie (attachment 

theory), theorieën van belichaamde cognitie (theories of embodied cognition) en 

neurobiologische theorieën. Dit hoofdstuk bespreekt ook praktische implicaties voor de 

klinische praktijk en het onderwijs. Tot slot biedt dit hoofdstuk nog enkele reflecties op 

recente cultural trends en technologische ontwikkelingen die suggereren dat er een tekort 

aan menselijk contact is in de moderne samenleving. Samengevat benadrukt dit proefschrift 

het belang van affectieve aanraking voor het psychologisch welbevinden van de mens.  


