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Hogrefe en de Hollandse meesters
De illustratie op de voorkant van deze handleiding heet ’De Kiezen-

trekker‘ en is geschilderd door Jan Havickszoon Steen (circa 1625-1679), 

een van de belangrijkste Nederlandse kunstschilders uit de 17e eeuw. 

We zien een jongeman met open mond op een stoel zitten, terwijl 

de plaatselijke ‘tandarts’ een kies van de jongeman probeert uit te

trekken met een tang. Deze gebeurtenis vindt plaats te midden van 

een geboeid publiek.  

Op het schilderij zijn diverse emoties te zien: aan de linkerkant kijkt 

een vrouw vol afgrijzen toe, maar tegelijkertijd wordt het tafereel 

geamuseerd aanschouwd door een aantal kinderen. De emotie waar 

wij ons wellicht nog het meest in kunnen verplaatsen, is de angst van 

de jongeman op de stoel. Welke strategieën zou hij toepassen om 

zijn emoties te reguleren?
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1 Emotieregulatie bij volwassenen 

1.1 Emotie en regulatie 
Veel persoonlijkheidstheorieën gaan ervan uit dat de manier waarop mensen omgaan met problemen en stress 
(coping) van invloed is op het individuele welbevinden. Hoe succesvol copinggedrag is, kan bepaald worden door 
te kijken naar de mate waarin negatieve emoties afnemen. Zodoende ligt een goede emotieregulatie ten grond-
slag aan het fysieke en psychische welbevinden van een individu. De strategieën die mensen gebruiken om hun 
emoties te reguleren kunnen dan ook beschouwd worden als co-determinanten van een positieve gezondheids-
toestand. Emoties treden op in zeer verscheidene alledaagse situaties. Het is van belang dat zowel de beleving als 
de uitdrukking van deze emoties op een goede manier gereguleerd worden. Hierbij moet gestreefd worden naar 
een balans tussen de emotionele ervaring en de eisen die door de omgeving gesteld worden. Bij het intensief erva-
ren van negatieve emoties kan deze balans echter vaak niet bereikt worden. Dit kan tot ongewenste gedragingen 
leiden en uiteindelijk zelfs tot psychopathologie (Cicchetti, 1984; Garber & Dodge, 1991; Sroufe, 1989).

In het onderzoek naar de relatie tussen emotie en coping bestaan er over het algemeen drie verschillende bena-
deringen (Laux & Weber, 1990). Allereerst is er de aanname dat emoties voorafgaan aan het proces van coping. 
Copinggedrag ontstaat als gevolg van een aversie tegen het ervaren van negatieve emoties, waarbij het doel is 
om de emotionele reactie te reguleren (Frijda, 1986; Lazarus & Folkman, 1984). Een tweede benadering is dat de 
emotionele reactie zelf een vorm van coping is: emoties zijn het middel waarmee mensen kunnen omgaan met 
bepaalde gebeurtenissen (Frijda, 1986; Lazarus, Kanner & Folkman, 1980; Scherer, 1984). Een derde benaderings-
wijze beschouwt coping als mediator bij het ontstaan van emoties: de copingprocessen reguleren de kwaliteit 
en de intensiteit van emoties (Buck, 1984; Folkmann & Lazarus, 1985; 1988; Lazarus, 1966, Scherer, 1984). Ervan 
uitgaande dat coping een proces is waarin emoties ontstaan en veranderen, stellen Laux en Weber (1990) dat de 
drie hierboven genoemde benaderingen ook achtereenvolgend kunnen optreden en in een dynamisch verband 
met elkaar staan. De manier waarop mensen hun emoties reguleren kan daarom gezien worden als een sterke 
voorspeller van het beleven van gevoelens en als een voorspeller van het individueel welbevinden. 

Een ander onderscheid dat gemaakt wordt in onderzoek naar emotie en regulatie is emotionele gevoeligheid ener-
zijds en regulatieprocessen anderzijds (Bridges & Grolnick, 1995). Beide componenten staan met elkaar in verband. 
Emotionele gevoeligheid heeft betrekking op de intensiteit en het gemak waarmee emoties ervaren worden. 
Regulatieprocessen bepalen de verandering, handhaving en beëindiging van de emotionele toestand (Thompson, 
1994). De regulatie kan het ontstaan van de emotionele toestand versnellen of vertragen en de tijdsduur van de 
toestand beperken of verlengen. Regulatieprocessen kunnen verder worden onderverdeeld in interne en externe 
regulatie. Interne regulatie omvat processen van aandachtsturing, (her)evaluatie van emotioneel belangrijke ge-
beurtenissen en (her)evaluatie van emoties. Externe regulatie heeft betrekking op de manier waarop met situaties 
wordt omgegaan en het zoeken naar een leefomgeving die als controleerbaar ervaren wordt (Zimmermann, 1999).

Diverse onderzoeken hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van emotietheorieën 
(Campos, Campos & Barrett, 1989; Dodge, 1989, 1991; Frijda, 1986), benaderingen van specifieke emoties (Fichten, 
1992; Laux & Weber, 1990, 1993; Seiffge-Krenke, 1995) en de relatie tussen coping en stress (Lazarus, 1966; Laux & 
Weber, 1990; Lazarus & Folkmann, 1984; Seiffge-Krenke, 1989). De emotietheorieën richten zich zowel op de 
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beschrijving en het ontstaan van emoties als op de cognitieve, expressieve en fysiologische deelprocessen. Bij 
deze theorieën ontbreekt het echter aan een perspectief op de adaptieve functie van emoties – en in het bijzonder 
emotieregulatie. Specifieke emoties worden gezien als moderatoren van emotieregulatie. Volgens deze onder-
zoeken wordt emotieregulatie mede bepaald door variabelen zoals persoonlijkheidseigenschappen, de situatie en 
de te reguleren emotie. De onderzoeken naar verschillende vormen van coping richten zich ook op een vergelijking 
tussen diverse emoties. Coping heeft echter betrekking op de omgang met negatieve en stressvolle situaties en 
is daarom minder omvattend dan emotieregulatie (Thompson, 1994). Emotieregulatie vindt plaats in alledaagse 
situaties en kan dus ook betrekking hebben op onbewuste en reflexieve regulatieprocessen. Dit in tegenstelling 
tot coping, dat minder vaak voorkomt en een gericht gebruik van specifieke strategieën vereist.

Vanuit de achtergrond van bovengenoemde onderzoeken hanteren wij de volgende definitie van emotieregulatie: 
Emotieregulatie bestaat uit externe en interne processen, die – zowel geautomatiseerd als bewust – verantwoordelijk 
zijn voor de intensiteit, handhaving, beoordeling, verandering en beëindiging van emotionele reacties. Emotieregula-
tie vormt zodoende een hulpmiddel om een balans te bereiken tussen omgevingseisen en emotiebeleving (Weber, 
1990). Emotieregulatie beperkt zich niet tot het handelende individu, maar kan ook de emoties van sociale inter-
actiepartners beïnvloeden, om zodoende de eigen emotionele toestand te bevorderen (Thompson, 1994).

1.2 Functionaliteit van emotieregulatie
Bij emotieregulatiestrategieën is het belangrijk om te kijken naar de mate waarin de strategieën een verbeterd 
psychisch, fysiek en sociaal welbevinden tot gevolg hebben. In onderzoek naar stress wordt soms kritisch gediscus-
sieerd over het indelen van regulatiestrategieën op basis van adaptiviteit. Sommige onderzoeksgroepen vinden 
het idee van contextvrije criteria voor een adaptieve emotieregulatie niet altijd houdbaar, omdat de functionali-
teit van regulatiegedrag afhankelijk kan zijn van de context (Lazarus, 1993; Perrez & Matathia, 1993; Perrez & 
Reicherts, 1987, 1992). Er is daarom iets voor te zeggen om de adaptiviteit van emotieregulatiestrategieën mede te 
bepalen aan de hand van situationele variabelen zoals de controleerbaarheid, veranderlijkheid en intensiteit van 
een gebeurtenis (Perrez & Matathia, 1993; Reicherts & Perrez, 1993). Zo is probleemgerichte coping doorgaans een 
efficiënte vorm van regulatie in controleerbare situaties, terwijl in oncontroleerbare situaties emotiegerichte 
strategieën soms adequater zijn (Folkman & Lazarus, 1980). Lazarus (1998) wijst er op dat er ook regulatiestrate-
gieën zijn die beide functies vervullen en aan de situatie kunnen worden aangepast. Voor een adaptieve emotie-
regulatie is het in eerste instantie niet zozeer van belang dat iemand over een breed scala aan regulatiestrategieën 
beschikt, maar veeleer dat iemand in staat is om in een bepaalde situatie de juiste adaptieve strategie in te zetten 
(Reicherts & Perrez, 1993). Ook de factor tijd speelt soms een rol bij de efficiëntie van een regulatiestrategie. Zo kan 
een strategie op korte termijn gunstig zijn, maar wanneer deze over een langere tijd herhaaldelijk wordt ingezet, 
kan deze inefficiënt blijken (Hampel, Petermann & Dickow, 2001).

Om te beoordelen of een regulatiestrategie functioneel is, dient rekening gehouden te worden met individuele 
factoren van een persoon: leeftijd en geslacht, persoonlijkheidsfactoren, het vertrouwen dat iemand heeft om in 
staat te zijn de regulatiestrategieën in te zetten, en de inschatting die iemand heeft over de efficiëntie van deze 
strategieën (Ebata & Moos, 1994; Zeidner & Saklofske, 1996). De meta-analyse van Conner-Smith en Flachsbart 
(2007) laat zien dat extraverte personen het zoeken naar sociale ondersteuning in stressvolle situaties als positief 
opvatten, terwijl deze strategie juist van negatieve invloed is op het welbevinden van personen met een hoge 
mate van neuroticisme. Studies naar het leeftijdsspecifieke verloop laten zien dat passieve en vermijdende strate-
gieën op jongere leeftijd samenhangt met een vermindering van het subjectieve welbevinden, maar dat dit niet 
noodzakelijkerwijs het geval is bij oudere volwassenen (Blanchard-Fields, Stein, & Watson, 2004). Daarnaast moet 
er rekening gehouden worden met het type emotie. Laux en Weber (1990) suggereerden om regulatievormen in 
relatie met de afzonderlijke emoties te analyseren, aangezien uitspraken over de (dis)functionaliteit van coping-
strategieën tot een verkeerde interpretatie kunnen leiden wanneer het type emotie buiten beschouwing gelaten 
wordt. 



In het onderzoek naar emotieregulatie wordt er op verschillende manieren onderscheid gemaakt tussen soorten 
regulatiestrategieën. Een bekende indeling is die tussen toenadering en vermijding (Ebata & Moos, 1991), waarbij 
de gerichtheid van het regulatiegedrag centraal staat: naar de stressor toe (toenadering) of weg van de stressor
(vermijding). Een ander veelgemaakt onderscheid is die tussen probleemgerichte en emotiegerichte regulatie 
(Compas, Malcarne, & Fondacaro, 1988). Bij deze indeling staat de functie van de strategie centraal: de stressor 
veranderen (probleemgericht) of de emotie reguleren die door de stressor is veroorzaakt (emotiegericht). Veel 
onderzoeken wijzen uit dat toenaderingsstrategieën en probleemgerichte verwerking doorgaans adaptiever 
zijn dan vermijdingsstrategieën en emotiegerichte verwerking (Ebata & Moos, 1994). Folkman en Lazarus (1988) 
toonden aan dat weldoordacht handelen en cognitieve herevaluatie gerelateerd zijn aan positieve emotionele 
toestandsveranderingen, terwijl confronterende en defensieve strategieën de emotionele toestand eerder ver-
slechteren. Ook Seiffge-Krenke (1995) identificeerde regulatiestrategieën die op lange termijn weinig adaptief zijn. 
Deze strategieën kenmerken zich doordat zij de opmerkzaamheid van de negatieve gevoelens wegleiden (vermij-
dingsstrategieën). Vermijdende coping draagt bij aan de verklaring van depressieve symptomen en slechter wel-
bevinden (Kraaij et al. 2003; Seiffge-Krenke & Klessinger, 2000). Probleemgerichte coping kan daarentegen gezien 
worden als belangrijke voorspeller van veerkracht (Markstrom, Marshall & Tryon, 2000).

Daarnaast zijn er verwerkingsstrategieën die onafhankelijk van de situatie als inadequaat of maladaptief kunnen 
worden beschouwd. Deze strategieën kenmerken zich voornamelijk door vermijding, cognitieve waarnemings-
vervorming, gebrek aan impulscontrole, rusteloosheid en een gebrek aan gedrag dat passend is voor de situatie 
(Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer & Teerds, 2002). Emotieregulatiestrategieën zijn daarentegen door-
gaans adaptief wanneer de focus op de stressvolle situatie gericht is en er – ondanks een verhoging van stress –
een adequate cognitieve informatieverwerking plaatsvindt, het gevoel van eigenwaarde behouden blijft en 
relaties met andere mensen niet fundamenteel beïnvloed worden (Horowitz & Znoj, 1999).

1.3 Het meten van emotieregulatie
Internationaal zijn er diverse vragenlijsten ontwikkeld om regulatiegedrag te meten bij volwassenen. Veel van 
deze instrumenten hebben betrekking op emotionele competenties, waarbij voornamelijk negatief affect gemeten
wordt: de Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2003), de Fragebogen zur Selbstein-
schätzung Emotionaler Kompetenzen (SEK-27; Berking & Znoj, 2008), de Negative Mood Regulation Scale (NMR; 
Catanzaro & Mearns, 1990) en de Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995). 
Er zijn ook vragenlijsten ontwikkeld die gericht zijn op het meten van specifieke emotieregulatiestrategieën: de 
Affective Style Questionnaire (ASQ; Hofmann & Kashdan, 2010), de Inventory of Cognitive Affect Regulation Strate-
gies (ICARUS; Kamholz, Hayes, Carver, Gulliver & Perlman, 2006), de Emotion Regulation Profile Revised (ERP-R; 
Nelis, Quoidbach, Hansenne und Mikolajczak, 2011) en de Stressverarbeitungsfragebogen (SVF; Janke & Erdmann, 
1997). Een nadeel bij deze instrumenten is dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de specifieke emoties 
waar de regulatiestrategieën betrekking op hebben. 

In Nederland zijn er tot op heden drie instrumenten uitgebracht die gerelateerd zijn aan emotieregulatiestrate-
gieën. In 1993 verscheen de Utrechtse Coping Lijst (UCL; Schreurs, Willige, Brosschot, Tellegen & Graus, 1993), die 
het copinggedrag van adolescenten en volwassenen in kaart brengt. Deze vragenlijst geeft scores voor zeven 
schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie 
van emoties en Geruststellende gedachten. De UCL is niet specifiek gericht op het reguleren van emoties, maar 
probeert inzicht te geven in de wijze waarop mensen omgaan met problemen of onplezierige gebeurtenissen. 
Coping wordt hierbij gezien als een persoonlijkheidsstijl. Een andere vragenlijst die de copingstijlen van mensen 
in kaart brengt is de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS; Endler & Parker, 1990), waarvan in 2004 de 
Nederlandse versie beschikbaar kwam (De Ridder & Van Heck, 2004). De CISS meet de manier waarop mensen 
omgaan met stressvolle situaties en maakt hierbij onderscheid tussen drie copingstrategieën: Taakgerichte coping, 
Emotiegerichte coping en Vermijdingsgerichte coping (met de subschalen Afleiding zoeken en Gezelschap zoeken). 
De CISS gaat uit van het onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte strategieën, en combineert dit 
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met vermijdingsgerichte coping. In 2002 verscheen de Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ; 
Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2002). Deze vragenlijst stelt vast welke cognitieve strategieën iemand hanteert 
nadat hij/zij een negatieve gebeurtenis heeft meegemaakt. De CERQ geeft scores op negen schalen: Jezelf de 
schuld geven, Accepteren, Rumineren, Concentreren op positieve zaken, Concentreren op planning, Positief herin-
terpreteren, Relativeren, Catastroferen en Anderen de schuld geven. In tegenstelling tot de andere copingvragen-
lijsten bevraagt de CERQ uitsluitend wat mensen denken na het meemaken van een negatieve gebeurtenis, 
en niet wat zij daadwerkelijk doen.

De FEEL-E vragenlijst over emotieregulatie bij volwassenen is ontwikkeld voor het Nederlandse taalgebied om de 
mogelijke beperkingen van bestaande copingvragenlijsten tegen te gaan: a) de meetpretentie heeft niet alleen 
betrekking op het omgaan met negatieve of stressvolle gebeurtenissen, maar biedt inzicht in de regulatie van 
emoties (ook wanneer deze niet veroorzaakt worden door een specifieke gebeurtenis), b) er wordt onderscheid 
gemaakt tussen verschillende emoties, c) er worden zowel cognitieve als gedragsmatige strategieën in kaart ge-
bracht, d) de strategieën zijn ingedeeld op basis van of zij het individueel welbevinden bevorderen of juist vermin-
deren (in plaats van het theoretische onderscheid ‘toenadering’ versus ‘vermijding’, of ‘probleemgericht’ versus 
‘emotiegericht’). Diverse studies en meta-analyses hebben laten zien welke specifieke strategieën welzijnsbevor-
derend zijn: Probleemgericht handelen (Aldao, Nolen-Hoeksma, & Schweizer, 2010), Accepteren (Aldao et al., 2010; 
Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001; Garnefski & Kraaij, 2007; Kamholz et al., 2006), Cognitieve probleemoplossing 
(Garnefski & Kraaij, 2006; Martin & Dalen, 2005), Herevaluatie (Aldao et al., 2010; Gross & John, 2003), Positieve 
stemming oproepen (Garnefski & Kraaij, 2006, 2007; Kamholz et al., 2006) en Vergeten (Aldao et al., 2010; Joormann
& D’Avanzato, 2010; Kamholz et al., 2006). Van diverse emotieregulatiestrategieën is aangetoond dat zij het 
welzijn verminderen: Terugtrekken (Chang, 1998), Zelfdevaluatie (Garnefski & Kraaij, 2006, 2007; Martin & Dahlen, 
2005), Opgeven (Kelly, Matheson, Ravindran, Merali, & Anisman, 2007; Matheson & Anisman, 2003 ), Rumineren 
(Aldao et al., 2010; Garnefski & Kraaij, 2006, 2007; Martin & Dahlen, 2005), Negatief denken (Garnefski & Kraaij, 
2006, 2007; Martin & Dahlen, 2005) en Anderen de schuld geven (Garnefski & Kraaij, 2006; Kamholz et al., 2006; 
Martin & Dahlen, 2005). Alle bovengenoemde strategieën worden met de FEEL-E in kaart gebracht en bieden 
daarmee een inzicht in de emotieregulatie van volwassenen dat zeer bruikbaar is in de klinische praktijk.


