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Disciplines binnen de psychologie
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• O ntwikkelings-
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Hulpdisciplines voor de psychologie

Methodenleer en statistiek
• Hoe kom je aan valide en 

betrouwbare kennis?
• Hoe overstijg je het niveau

van borrelpraat?
• Hoe onderscheid je 

pseudowetenschap van 
wetenschap?

• Meten is weten

Biologie:
• Neuroscience
• Evolutietheorie

Tour d’humour
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Humor en lachen: M
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Biologie
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Perspectiefwisseling: F
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Humoristisch
perspectief: F
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Stress: K
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Humor en pijn: K
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Komieken: K

12



5

13

Cliniclowns: K

Lachen: O
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Humor en 
autisme: O

15



6

Humor als smeer- en schuurmiddel: S
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Smaak: 
S
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Humor in de 
reclame: S
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Humor in 
relaties: S

It’s not about the nail

19

https://www.youtube.com/watch?v=-
4EDhdAHrOg
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Humor in de 
samenleving: S

Humor in context
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Instructie Humorstijlenvragenlijst

• Vul de vragenlijst
in

• Scoor alle
antwoorden in de 
betreffende
kolommen

• Tel de getallen in 
een rij bij elkaar
op

• Vier eindscores

10 minuten

Na de pauze: waarom een
pauze?

De verbindende humorstijl

• Score 8-23: Je maakt maar 
matig gebruik van humor om 
de gezelligheid en de lach bij 
anderen te stimuleren

• Score 24-40: Humor is voor 
jou een middel om de 
samenhang en de 
gezelligheid in een groep te 
benadrukken

• Score 41-56: Humor is voor 
jou het middel bij uitstek om 
de gezelligheid te 
bevorderen. Sommigen zien 
je misschien zelfs als een nar 
die verder weinig uitvoert
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De agressieve humorstijl

• Score 8-23: Je gebruikt 
humor liever niet om 
anderen mee te plagen of te 
kwetsen

• Score 24-40: Je gebruikt 
humor nogal eens om 
anderen mee dwars te zitten, 
te plagen of op hun nummer 
te zetten

• Score 41-56: Je gebruikt 
humor het liefst om anderen 
te laten merken dat zij het 
niet goed doen, dat ze 
mislukkelingen en losers zijn

De zelfbevestigende humorstijl

• Score 8-23: Je gebruikt 
humor nauwelijks om je 
beter te voelen. Problemen 
zijn er om opgelost te 
worden, niet om erom te 
lachen

• Score 24-40: je gebruikt 
humor om je beter te voelen. 
Je relativeert ermee en voelt 
je daardoor beter

• Score 41-56: Je gebruikt 
humor heel vaak om zichzelf 
beter te voelen. Daardoor 
loop je de kans sommige 
problemen te weinig serieus 
te nemen

De zelfdestructieve humorstijl

• Score 8-23: Je gebruikt 
humor nauwelijks of niet om 
jezelf in de put te praten, 
daar is het niet voor bedoeld

• Score 24-40: Humor is 
bedoeld om jezelf en je 
prestaties te relativeren of 
minimaal te doen lijken

• Score 41-56: je gebruikt 
humor als middel bij uitstek 
om een zwart beeld van 
jezelf te geven, tot het 
cynische aan toe
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De humorstijlen

• Positieve humorstijlen 
hangen samen met een 
hoger welbevinden

• Negatieve humorstijlen 
hangen samen met een 
lager welbevinden

• Mensen met burnout
scoren lager op positieve 
humorstijlen, niet hoger 
op negatieve 
humorstijlen

waarde

zelf/
sociaal

zelf

sociaal

positief negatief

Zelf-
bevesti-

gend

Verbin-
dend

Zelf-
destruc-

tief

Agressief

Meten is weten: Reflectie

• Wat weet je nu 
meer over jezelf?

• Wat weten wij nu 
meer over ons?

• Spreekt deze
manier van meten
je aan? 

• Waarom wel/niet?
• Hoe kunnen we 

humor nog beter
meten?

Kernkwadranten (Ofman, 2005)

• Persoonlijkheidsleer
• Positieve en negatieve

eigenschappen

• Kernkwaliteiten
• Valkuilen
• Allergieën
• Uitdagingen

• Voorbeeld
• Kernkwaliteit = humor
• Valkuil = ?
• Allergie (ergernis) = 

nerdgedrag
• Uitdaging = ?

• Ofman, D. (2005). 
Kernkwadrantenspel: een
unieke en inspirerende
manier om jezelf en 
anderen te leren kennen. 
Bussum: Kernconsult.
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Humor produceren

• …

Wat verwacht u van 
ons brugklassers, 

meneer?

Ik verwacht dat jullie kritisch
denken en precies doen wat

ik zeg.

Humor = Komedie en tragedie

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

• Elf mensen hangen aan een 
touw onder een helikopter …

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

• Humor doorbreekt  
regels/taboes (benign
violation theory)

Benign violation hypothesis (McGraw & Warren, 2010)

• Humor wordt opgewekt door 
goedaardige overtredingen

• Als een situatie humoristisch
wil zijn, moet deze
tegelijkertijd worden
waargenomen als:

1. een overtreding (norm, 
idee);

2. goedaardig.
• Voorbeelden van 

overtredingen:
• Fysiek (kietelen, ruw

lichamelijk spel)
• Persoonlijke waardigheid

(cartoons);
• Taalnormen.

• McGraw, A.P., & Warren, C. 
(2010). Beningn violations: 
Making immoral behavior 
funny. Psychological Science, 
21(8), 1141-1149.

• Videoclip (Peter warren, bij
voldoende tijd)

+
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Voorbeelden: welke normen worden overtreden?

• Het is geel en als je het in je 
oog krijgt ben je dood

• America’s Funniest Home 
Videos/YouTube

• http://www.youtube.com/watc
h?v=KwMqJTzuFLM

• Vlgones een oznrdeeok op 
een Eglnese uvinretsiet mkaat
het niet uit in wlkee vloogdre
de ltteers in een wrood saatn, 
het einge wat blegnaijrk is is
dat de eretse en de ltaatse
ltteer op de jiutse patals
saatn. De rset van de ltteers
mgoen wllikueirg gpletaast
wdoren en je knut vrelvogens
gwoeon lzeen wat er saatt. Dit 
kmot odmat we neit ekle ltteer
op zcih lzeen maar het wrood
als gheeel.

Onderzoek naar de Benign Violation Hypothesis 
(McGraw & Warren, 2010)
• 66 studenten kregen vier

scenario’s in twee 
versies/condities
(overtreding, controle) te 
lezen

• Hen werd gevraagd elk 
scenario te beoordelen op 
morele juistheid, grappigheid
of beide

• De scenario’s in de 
overtredingsconditie werden
als moreel onjuist beoordeeld, 
maar ze werden ook (en vaak
tegelijkertijd) als grappiger
beoordeeld

• Voorbeeld van een scenario;
• Voordat hij overleed, vroeg

Keith’s vader hem om zijn
lichaam te laten cremeren. 
Toen zei hij dat Keith met de 
as mocht doen wat hij wilde
…

• Controleconditie: … Keith 
besloot de as van zijn vader
te begraven.

• Overtredingconditie: … Keith 
besloot de as van zijn vader
op te snuiven.

36
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Het potlood als stemmingmaker

37

Soussignan, R. (2002). Duchenne Smile, 
emotional experience, and automatic 
reactivity: A test of the facial feedback 
hypothesis. Emotion, 2(1), 52-74.

Lachen

• Twee lachspieren:
1) Non-Duchennelachen -

Musculus zygomaticus
2) Duchennelachen - Musculus 

orbicularis oculi
• Vocaal lachen
• Zien en horen lachen doet 

lachen

Humor: wonder of wondermiddel?

• Iets is een wonder als je het 
niet begrijpt

• Iets is een wondermiddel als
het overal voor helpt

• Humor is wel een wonder, 
maar geen wondermiddel
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Afsluiting/meer weten

• Bedankt voor jullie aandacht en 
medewerking!

• Studiekiezers psychologie:
• http://www.uu.nl/bachelors/psychologie

• Mijn sites: 
• http://medewerkers.fss.uu.nl/sdoosje

(afdeling)

• http://humorlab.nl (Humorlab)

• E-mail S.Doosje@uu.nl

• Zijn er vragen?Moge de  
Humor met je 

zijn!

40


