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From reading to feeling: A language-based approach to alexithymia

Dalya Samur

Bijna iedereen heeft wel eens ervaren hoe het is om niet uit je woorden te 
komen. Bijvoorbeeld wanneer je probeert te vertellen over hoe je je voelt tijdens 
gebeurtenissen zoals, het uitmaken van een relatie, op momenten van verlies of juist 
tijdens een bruiloft. Mensen die last hebben van alexithymie vinden dit in het 
bijzonder ontzettend moeilijk. Alexithymie is een persoonlijkheids eigenschap die 
gerelateerd is aan chronische problemen in het herkennen van en praten over emoties. 
Dit proefschrift onderzoekt alexithymie vanuit het perspectief van taal. Dit is cruciaal 
voor het begrijpen van de onderliggende emotionele problemen en om geschikte 
interventies te ontwikkelen.

Begrijpend lezen vereist emotionele vaardigheden, zoals het begrijpen van 
emoties van jezelf en van anderen. Daarom staat in het eerste deel van dit proefschrift 
de relatie tussen lezen en alexithymie centraal. De resultaten laten zien dat 
alexithymie inderdaad de motivatie om te lezen en het begrip van de tekst voorspelt. 
Dit helpt te verklaren waarom mensen verschillen in hoeveel ze lezen. Het tweede 
deel van dit proefschrift verkent de onderliggende taalprocessen in alexithymie. 
Onderzoek toont aan dat de problemen met emotionele verwerking zich specifiek 
manifesteren in het gebruik van meer complexe vormen van taalgebruik, zoals tijdens 
het in gedachten voorstellen van narratieve werelden. Tot slot, wordt in het derde 
gedeelte van dit proefschrift overwogen hoe onderzoek naar alexithymie en taal 
vertaald zou kunnen worden naar klinisch-psychologische interventies.

Samentvattend, de vier empirische – en twee review artikelen uit dit huidige 
proefschift benadrukken de nadrukkelijke psychologische verbinding tussen lezen en 
voelen. 
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