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De dolfijnentest

• Het nu volgende plaatje laat twee 
dolfijnen zien.

• Hoe meer verschillen u tussen de 
dolfijnen ziet, hoe intelligenter u 
bent.

• Zoek nu de verschillen tussen de 
twee dolfijnen.
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Het belang van humor: lachen in de ontwikkeling

• Moeder met doek in de mond

• Glimlachen en lachen

• Herhalen: kind doet doek 
terug in moeders mond

• Sroufe & Waters, 1976
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Het belang van humor: contactadvertenties
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Het belang van humor: overlijdensadvertenties

3.belang
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Het belang van humor: maatschappelijk

3.belang
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Wat is humor: Van Dale

Kijk je uit naar je vakantie?

• Van Dale: Humor 1 Oog 
en gevoel voor vrolijk 

makende tegenstrijdig-
heden tussen voorkomen 
en bedoeling of betekenis 

van zaken, handelingen 
en gebeurtenissen; de 
neiging het vrolijk 

makende in 
gebeurtenissen het meest 
te doen uitkomen; 2 de 

tegenstrijdigheid, het 
vrolijk makende onder 1 
omschreven en de uiting 

ervan.

4.model
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Het humorproces
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Supplementary Motor Area

• Epileptisch meisje (16)
• Stimulatie SMA => 

lachrespons
• Meer stimulatie, sterkere 

lachrespons
• Cognitief: stimulus zoeken
• Fried et al. (1998)

5.fysiek
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Humor en rechter frontaalkwab

• Beschadiging rechter frontaal 
kwab -> minder 
humorwaardering, meer 
fouten in het completeren 
van cartoons

Shammi & Stuss, 1999

5.fysiek
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Lachen en spierspanning
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Overeem et al. (2004)
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Norman Cousins

• N=1
• Spondilitis ankylosis
• Van ziekenhuis naar hotel
• Therapie: vit. C en 

‘humorinjecties’
• Pijnreductie
• Bloedbezinking verbeterd
• Genezing

• ‘Humor en pijn’
• ‘Humor en immuunsysteem’

5.fysiek

Cousins (1976)
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Dompeltijd in ijs onder verschillende filmcondities
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Humor en ellende

• ‘Humor is een prachtige 
waterlelie die wortelt in het 
troebele water van verdriet’
(Godfried Bomans)

• (‘Het is geel en als je het in 
je  oog krijgt, ben je dood’)

• Elf mensen hangen aan een 
touw onder een helikopter …

• Hoe is het koperdraad 
uitgevonden?

• Humor kent vaak een 
slachtoffer of heeft een 
‘ellendige’ kern of associatie

• Humor doorbreekt  
regels/taboes

Het analyseren van humor is als het ontleden van een 

kikker. Weinig mensen zijn erin geïnteresseerd en de 

kikker gaat er dood aan – E.B. White

6.psychisch
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Humoristische coping

• Ongeschikt:
• Traumatische problemen

• Oplosbare problemen

• Geschikt:
• Hardnekkige problemen

• Terugkerende problemen

• Irritante problemen

• Zinloze problemen

De op een na beste oplossing voor

een probleem is om er de humor

van in te zien (Frank A. Clark).

6.psychisch
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Humor en het immuunsysteem: kinderen met kanker

• Algemene humoristische coping
modereert het negatieve effect 
van stressoren rondom kanker 
op de incidentie van gewone 
infecties tijdens de ziekte

Dowling, Hockenberry, & Gregory, 2003

5.fysiek
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Specifieke humoristische coping

• Antecedentgerichte 
humoristische coping

• =Het met behulp van 
humoristisch 
gedrag/cognities voorkomen 

van stress door het 
veranderen van de betekenis 
van de stressor

• Hypothese: positieve(re) 
effecten op gezondheid

• Responsgerichte 
humoristische coping

• =Het met behulp van 
humoristisch 
gedrag/cognities 

verminderen van reeds 
ontstane stress

• Hypothese: negatieve(re) 
effecten op de gezondheid

6.psychisch
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Humoristische coping, werkstress en de kans op 
luchtweginfecties: de literatuur
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Responsgerichte humoristische coping, werkstress 
en de kans op luchtweginfecties: empirie

5.fysiek
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Antecedentgerichte humoristische coping, 
werkstress en de kans op luchtweginfecties: empirie

5.fysiek
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Effecten van responsgerichte versus antecedent-
gerichte humoristische coping
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Humor als incongruentie

6.psychisch
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Ingrediënten voor humoristische incongruentie

• Wat je nodig hebt om de 
humor in dit filmpje te 
kunnen detecteren:

1. Weten wat mannen van 

vrouwen verwachten en 

andersom

2. Beseffen welke 

standaard 

gedragsrepertoires 

mannen en vrouwen 

hebben

3. Combinatie van 1 en 2 

= incongruentie = 

humor

6.psychisch
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Gebrek aan waardering?

• Een woordgrap:

• Zijn gezicht was getekend, 
maar de cheque was echt.

• Hoe Chistopher deze grap 
begrijpt …

6.psychisch
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Christopher snapt de grap …

‘Ik weet wat de grap hiervan is. Dat heb ik gevraagd. De 
grap is dat getekend drie betekenissen heeft, en dat 
zijn:

1. met een potlood getekend
2. er moe uitziend
3. ondertekend
Betekenis 1 slaat op het gezicht en de cheque, 

betekenis 2 alleen op het gezicht en betekenis 3 
alleen op de cheque’
Wat gaat hier mis?

Zijn gezicht was getekend, maar de cheque was echt.

6.psychisch
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… maar niet helemaal

• Stoornis in  bepaalde vormen 
van humorwaardering

• Vorm van autisme: 
syndroom van Asperger

• Mark Haddon (2003): Het 
wonderbaarlijke voorval met 
de hond in de nacht

• Stoornissen in deze functie 
ook bij:

• Sommige bureaucraten

• Fundamentalisten 

(islamiet, jood of 

christen)

6.psychisch
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Verklaringen

• Theory of Mind (TOM) = ‘de 
cognitieve vaardigheid aan jezelf 
en aan anderen gedachten, 
gevoelens, ideeën en intenties 
toe te schrijven en op basis 
daarvan te anticiperen op het 
gedrag van anderen’

• Humor: intenties en anticipatie 
spelen een belangrijke rol

• Spiegelneuronen

• ‘Weak central coherence’

• Hypothese: autisten hebben 
supermannelijke breinen

Lyons & Fitzgerald (2004)

6.psychisch
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Humor in de reclame

• Doel humoristische uitingen: 
verhogen positief affect, 
soms verlagen negatief affect

• Positief affect heeft gunstige 
effecten op:

• Welbevinden

• Leren

• Geheugen

• Reclame
6.psychisch
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Smeren, schuren en bewustzijn

7.sociaal
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Humor in relaties

• Humor werkt vaak op 
betrekkingsniveau

• Humor sluit in en sluit uit

• Humor schept nabijheid

• … maar ook afstand

In-group 
/ out-
group

ContactCliënt

ContactIn-group 
/ out-
group

Coach

CliëntCoach

7.sociaal
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Humoristische expressie

• Twee lachspieren:

1) Non-Duchennelachen -
Musculus zygomaticus

2) Duchennelachen - Musculus
orbicularis oculi

3) Vocaal lachen

• Sociaal effect: zien en horen 
lachen doet lachen

7.sociaal
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Break

• Vragenlijst Humorstijlen

• Humor Check List

• Glimlachlijst

8.break
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Het meten van gevoel voor humor

• Humorstijlen: de HSQ

• Toestandsafhankelijke humor: de HCL

• Glimlachlijst

9.meten
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Scoring HSQ-NL

• HSQ: items 1, 7, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 31 

omcoderen:

• 7=1

• 6=2

• 5=3

• 3=5

• 2=6

• 1=7

• Optellen

• items 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29  [HSQVERB]

• items 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 [HSQAGR]

• items 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 [HSQZEB]

• items 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 [HSQZED]9.meten
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Betekenis scores HSQ

• HSQVERB=Verbindende 
humorstijl

• HSQAGR=Agressieve 
humorstijl

• HSQZEB=Zelfbevestigende 
humorstijl

• HSQZED=Zelfdestructieve 
humorstijl

• Theoretische variatie: 7-49

Agres-
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Zelf-
destruc-
tief

Negatief

Verbin-
dend

Zelf-
bevesti-
gend

Positief

AnderZelf

9.meten

38

Scoring HCL

• Humorfuncties gedurende de afgelopen twee weken, in 

het algemeen:

• Humorwaardering: items 1-4 optellen

• Humorreproductie: items 5-8 optellen

• Humorproductie: items 9-12 optellen

• Humoristische coping: items 13-16 optellen

• Lachen: items 17-20 optellen

9.meten
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Glimlachlijst

• Humoristische smaak

• Verhoging bewustzijn

• Verhoging zelfkennis en 
kennis van collega’s m.b.t. 
humor

9.meten
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Humorwaardering (smaak)

• = van humor genieten

• = van bepaalde vormen van 

humor genieten

• Glimlachlijst

• Humorwaardering = 
mijnenveld, want:

• Opleidingsverschillen

• Sekseverschillen

• Leeftijdsverschillen

• Persoonlijke verschillen

Kuipers (2001)

9.meten
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Het humorproces
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Conclusie/tips

• Humor en lachen zijn 
belangrijk

• Humor kun je het beste 
definiëren aan de hand van 
zijn functies

• Humor is biologisch 
gefundeerd

• Lachen ontspant
• Humor verhoogt pijndrempel
• Humor versterkt 

immuunsysteem
• Humor veronderstelt 

bepaalde cognitieve functies
• Humor werkt in op emoties
• Humor smeert of schuurt 

relaties
• Humor is meetbaar

• Lach veel
• Laat veel lachen
• Onderzoek en ontwikkel je 

smaak
• Gebruik humor om stress te 

voorkomen
• Bekijk de rol van humor in 

eigen en andermans leven 
(zelf, sociaal, positief, 
negatief)

• Stressmanagement: 
Humorproductie, 
antecedentgerichte 
humoristische coping en 
sturingsmogelijkheden

• Burnout werkt in op het 
gevoel voor humor

10. con-

clusies/ 

tips
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Discussie & vragen

• Stelling 1: Gevoel voor humor is essentieel voor het 

menselijk functioneren

• Stelling 2: Gevoel voor humor levert een marginale 

bijdrage aan de fysieke gezondheid

• Stelling 3: Gevoel voor humor valt aan te leren

• Welke vragen blijven er voor u nog openstaan?

10. con-

clusies/ 

tips

44

S.Doosje@uu.nl

Bedankt voor uw 

aandacht! Meer 

weten?


