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Roeien met je reptielenbrein

• Je hersenen en breinfunctie zijn voor de meeste mensen 
complexe materie. We denken allemaal van onszelf dat 
we slimme en nadenkende mensen zijn, die geen 
domme beslissingen nemen, omdat we altijd goed 
nadenken. Toch blijkt keer op keer uit wetenschappelijk 
onderzoek dat de meeste beslissingen worden genomen 
op basis van emoties. 
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• Waarom rijden we te hard met de auto, wetende dat het gevaarlijk 
is?

• Waarom roken we, wetende dat het ongezond is?
• Waarom eten we teveel, wetende dat overgewicht slecht is?
• Waarom drinken we teveel alcohol, ...?
• Waarom bewegen we te weinig, ...?
• Waarom gebruiken we drugs, ...?
• Waarom voeren we oorlog, wetende dat vrede zoveel leuker is?
• Waarom blijven we ons klimaat om zeep helpen, wetende wat de 

oorzaak is en wetende wat we eraan kunnen of moeten doen?
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• De wetenschapper Paul McLean heeft in de jaren 80 een 
eenvoudig en werkbaar model ontwikkeld, dat helpt om 
het brein gemakkelijker te kunnen begrijpen en dat helpt 
om stress reacties gemakkelijker te verklaren. 

• Volgens McLean bestaan de hersenen uit drie lagen, elk 
met een verschillende functie. De hersenen zijn in zijn 
visie het resultaat van een lang proces van evolutie. 
Hoewel aan dat laatste tegenwoordig wordt getwijfeld, 
en hoewel blijkt dat ook bij reptielen en zoogdieren ook 
neo-cortex delen voorkomen, heeft zijn model verder 
niks aan praktische educatieve waarde verloren. 



Roeien met je reptielenbrein
• Volgens MacLean bestaat onze hersenen feitelijk uit 

drie delen die in de loop van de evolutie “gestapeld” 
zijn. Je kan ze ook beschouwen als drie computers, elk 
met hun eigen ‘operating system’ die onderling 
verbonden zijn en die elkaar wederkerig beïnvloeden. 

• Het onderste (oudste) brein noemt hij het 
“reptielenbrein”. Dit bestaat uit de verlengde merg, 
hersenstam, basale kernen en de kleine hersenen. Dit 
deel van de hersenen zien we qua vorm en functie 
terug bij reptielen. Het reptielenbrein is een uiterst 
snel, primair en instinctief werkend brein. Volgens 
sommigen is het is ons krachtigste systeem. Het komt 
m.n. in actie als je veiligheid in het geding is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenstam


Roeien met je reptielenbrein

• Daarboven zit het zoogdierbrein, ook het limbische 
systeem genoemd. Dit zien we qua vorm en functie 
terug bij de zoogdieren. Dit brein is in staat om het 
effect van het reptielenbrein bij te sturen. Ook dit brein 
is een krachtig systeem, maar niet zo primair werkend 
als het reptielenbrein.

• Daaromheen zit het derde brein: het menselijk brein, 
de neocortex. Het is een trager reagerend systeem dan 
de beide andere breinen. Menselijke breinactiviteiten 
zoals taal, denken en creativiteit zijn geconcentreerd in 
het menselijk brein, de neocortex. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Limbisch_systeem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neocortex










4. De pré-frontale cortex: 

Het centrale gebied voor zelfregulering is de Prefrontale 
Cortex 
Prefrontale schors:
• Cognitieve controle,
• Aandacht,
• Besluitvorming, 
• Redeneren, 
• Flexibel reageren 
Remt Amygdala: Emotioneel ongemak Woede Impulsiviteit 
Angst  
Krachtige rem PFC betekent meer beslissingsruimte….
Jugdgement, spirituele ervaringen, higher purpose



4. De pré-frontale cortex: 



3. De neocortex
Deze wil twee dingen (drives): 
• drive om te bevatten
• en de drive om voorspellen, 
zodat de onderliggende delen alsnog hun behoeften kunnen 
bevredigen. 



3. De neocortex



3. De neocortex



3. De neocortex

De neo-cortex denkt dat die in controle is, maar dat is alleen 
maar zolang de behoeften van Zoogdierbrein en 
Reptielenbrein vervuld zijn. 
• zorgen voor het opdoen van kennis,
• het leervermogen, 
• het gebruiken van een taal,
• het analyseren en oplossen van problemen, 
• creativiteit, logisch denken, enz. 
• Ook morele waarden en normen bevinden zich hier. 
Het feit dat je dit artikel leest en begrijpt, heb je te danken aan 
de neocortex.



2. Het zoogdierbrein 
(emotionelebrein – limbic system)

Dit is de middelste laag van ons brein. Het verbind ‘lichaam’ 
met ‘geest’. Eigenlijk is het geen laag, maar een samenstelsel
van hersenstructuren.





2. Het zoogdierbrein 
(emotionelebrein – limbic system)

Fysiologische functie: Functie: het emotionele brein regelt de staat van bewustzijn 
(mentale alertheid, arousal), emoties, motivatie en het lange termijn geheugen 
(leren). 

• Het regelt allerlei onwillekeurige processen in onze ingewanden en 
lichaam(lichaamshouding). 

• Het reageert zowel instinctief (aangeboren) maar is flexibeler dan het 
reptielenbrein, want ervaringen kunnen de instinctieve reactie overrulen 
(aangeleerd).

• Het is erg gevoelig voor beloning/straf (operante conditionering) en 
verslavingsgevoelig (genieten van seks, eten, plezierige dingen). 

• Ik doe het omdat het ‘lekker’, ‘goed’ voelt.
• Gebied waar angst en woede op een primitieve manier ervaren wordt
• M.n de amygdala hebben hier een grote rol in. Veel invloed van de amygdala op je 

functioneren, weinig invloed van hogere gebieden op de amygdala.



2. Het zoogdierbrein 
(emotionelebrein – limbic system)

Functie: Fysiologische functie: Het omvat alles wat met zorg (care), binding, verzorging 
(nurturing) en overleg te maken heeft. Wat met emoties en affectieve toestanden te 
maken heeft. Het limbisch brein zorgt ervoor dat we plezier beleven aan voeding, aan 
seks. Hier zitten ook alle positieve gevoelens zoals liefde, genegenheid, maar ook 
negatieve gevoelens zoals angst en verdriet. Het limbisch systeem zorgt ervoor dat we 
gebeurtenissen onthouden (emotioneel geheugen), zodat we ze kunnen herhalen of 
vermijden. Plezierige dingen willen we graag herhalen (eten, seks, knuffelen, lachen, 
...) terwijl we onplezierige zaken willen vermijden: pijn, verdriet, angst,

Operating System: Het is vooral “ik - in verbinding met anderen”- gericht.



2. Het zoogdierbrein 
(emotionelebrein – limbic system)

Gedrag: Gedrag dat in verband gebracht wordt met het limbisch systeem is: hechting.

Toch is het limbisch brein er vaak voor verantwoordelijk dat we irrationele dingen 
doen. Dingen die we met ons normaal logisch verstand nooit zouden doen. 
Koopwoede, overspel, schransen tot we er ziek van worden, alcohol drinken tot we op 
onze benen niet meer kunnen staan, enz. Iedereen kent de uitdrukking voor de op 
seks beluste overspelige man: "zijn verstand zit tussen zijn benen".

Gevoelens: Emoties en lichaamsgevoel. Angst wordt hier ervaren.

Behoeften: Erkenning, acceptatie, liefde, 



2. Het zoogdierbrein 
(emotionelebrein – limbic system)

Gedachten: Ook het zoogdierbrein is niet ‘talig’. Toch zijn er gedachten (overtuigingen) 
die in verband gebracht worden met het zoogdierbrein:

• Mag ik hier Zijn?
• Hoor ik bij de groep?
• Wordt er voor mij gezorgd?
• Wordt er iets van mij verwacht?
• Hoe gedraagt die ander zich naar mij? (m.n. kijkt naar mij)
• Ben ik hier een mogelijk mikpunt van kritiek, vernedering of spot?
• Loop ik het risico op onvrijwillige seks?
• Ook word er betekenis ontleend aan gevoel en gedrag: het voelt goed dus het is 

goed.
• iemand kijkt weg: die mag mij niet.



1. Het Reptielenbrein

Dit is de onderste laag (oudste?) van ons brein. 

Functie: Het reptielenbrein is gericht op overleven en voortbestaan en regelt onze 
meest primitieve levensfuncties die noodzakelijk zijn voor ons eigen voortbestaan en 
het voortbestaan van de menselijke soort (maar het heeft de eigen soort daarbij niet 
in beeld!)

Fysiologische functie: Het reptielenbrein is verantwoordelijk voor het automatisch 
regelen van onze ademhaling, bloedsomloop, hartslag, temperatuurregeling, 
spijsvertering, stofwisseling en onze voortplantingsdrang (seksueel gedrag). 

Operating System: Het is vooral “IK”-gericht.





1. Het Reptielenbrein

Gedrag: wordt geregeld door instincten. Gedrag dat in verband gebracht wordt met 
het reptielenbrein is: Freeze,Fight/Flight: agressie, 
dominantie, (territoriumdrift/competitie/willen winnen/je zin krijgen), paringsdrift, 
bezetenheid, dwangmatigheid, aanbidding, hebzucht, dissociatie. 

Gevoelens: Veel auteurs geven aan dat het reptielenbrein geen gevoel kent. Gevoelens 
in verband gebracht kunnen worden met het reptielenbrein zijn: schrik, verbazing, 
wantrouwen, angst, walging, geilheid, woede en razernij.

Behoeften: Onderliggende behoeften die ik in verband breng met het reptielenbrein: 
ben ik hier veilig, heb ik voldoende ruimte, heb ik voldoende voeding (honger en 
dorst).



1. Het Reptielenbrein

Gedachten: Hoewel het reptielenbrein niet ‘talig’ is, zijn er (via je neo-cortex) toch 
gedachten (en overtuigingen) die in verband gebracht worden met het reptielenbrein:

• Is het hier veilig,

• Loop ik hier risico op onvrijwillige seks?

• Is er ruimte voor mij?

• Kan ik “gebruiken” wat hier aangeboden wordt?

• Kan ik eten of word ik hier gegeten?



1. Het Reptielenbrein

Samenvatting: Met je reptielenbrein scan je zintuiglijk de omgeving op: 
veiligheid, voeding (eten en drinken) en voortplanting= Seks&drugs&rock&oll. 
Het reageert instinctief(aangeboren) “quick and dirthy” en is rigide. Het geeft 
ook informatie door aan de volgende hersenlagen om verder ‘uit te werken’. 

Het reptielenbrein staat symbool voor het wilde beest in ons, dat er enkel op 
gericht is te overleven en voort te planten. Het reptielenbrein denkt niet na 
maar reageert gewoon primitief op externe prikkels. Het kan leren door 
klassieke conditionering. Het wordt geremd door de neo-cortex en kan 
worden geremd (maar ook versterkt) door het zoogdierbrein. In 
overlevingssituaties zoals oorlog, voedselrellen, grote schaarste, zien we die 
rem wegvallen en veranderen veel mensen van vredelievende, liefhebbende 
vaders en moeders, tot verschrikkelijke moordende vechtmachines. Denken 
we maar aan volkerenmoorden zoals in Rwanda, Bosnië en Cambodja.



Behoeften t.a.v. interpersoonlijke communicatie

Ik

(behoefte: mezelf
zijn)

Ander

(behoefte: mezelf
zijn)

Presentator
Presentatienotities
Brian



Gezonde agressie 

Wat is dat?



• En nou is 
het klaar!



• Ik ben boos!



• “Mannen zeggen 
wat ze bedoelen”

• “Vrouwen bedoelen 
wat ze zeggen”



eronder

Gedragingen:
• Klagen
• Zeuren
•Slijmen

• Omkopen



erboven

Gedragingen:
• Bekritiseren

• De schuld geven
• Bedreigen
• Straffen



relatie

relatie
Ander

AnderIk

Ik

Résumé

Óf je vernietigd jezelf, óf je vernietigd de ander










Gezonde agressie 

Wees de wind onder je 
eigen vleugels en onder 
die van anderen.





In welke “toestand” verkeert je zenuwstelsel?
S.W.Porges, 2008

OPEN

ONTVANKELIJK

BELONEND

STAND 1

GESLOTEN

REACTIEF

BEDREIGEND

STAND 2







In ieder contact is er een onmiddelijke scan:

• Dit vind ik leuk aan jou
• Dit vind ik niet leuk aan jou



In ieder contact is er een onmiddelijke scan:

• Dit gebeurt impliciet: je hebt er
geen bewuste herinnering aan!

• Je hebt niet het idee dat er iets
wordt opgeroepen uit het 
verleden!





Verbaal / gedrag

Onbewuste overtuigingen

Behoeften

Gevoelens / Beleving

8-15%

85-92%

Binnenkant

Buitenkant



• Uit onderzoek komt steeds weer naar voren 
dat de kwaliteit van de therapeutische 
relatie een belangrijke voorspeller is voor 
het slagen van therapie*.

• * De kwaliteit van de therapeutische relatie is een belangrijke 
voorspeller voor het slagen van de therapie (Martin, Garske & 
David, 2000; Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011).



Dat roept bij mij vragen op als:
• Vraag 1. Wat is dat: een kwalitatieve 

werkrelatie?
• Vraag 2: Hoe zorg je voor een optimale 

werkrelatie?
• Vraag 3: moet je daar je best voor doen of 

juist jezelf zijn? 
Bewustzijn en zelfsturing zijn bij de beantwoording hiervan m.i. 
belangrijke pijlers.



• KWALITEIT VAN HET CONTACT WORDT 

BEPAALD DOOR DE MATE WAARIN JIJ JEZELF 

KENT EN DE GRENZEN DIE JIJ STELT.
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