Empathie is een fijn bindmiddel tussen mensen,
maar je kunt ook overdrijven

Mateloos

meeleven
Empathie is een mooie eigenschap, want het zorgt voor
verbinding met de wereld om ons heen. Maar wat als er je
(te) veel hebt? Hoe fijn is het dan nog?
TEKST LIENEKE VAN DER FLUIT / ILLUSTRATIES MILO / ART ASSOCIATES
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isteren had ze het nog.
Monique Steenvoorden
(58) was jarig en vierde het
klein met een paar familie
leden. Al bij binnenkomst
voelde ze dat haar vader niet in zijn hum
was. Hij zei niet veel, was met het lampje
van zijn bandenspanning bezig en was
niet aanwezig. ‘Ik voelde zijn emotie
perfect aan en daarbij had ik ook direct
in de gaten wat er op dit moment speelt
in zijn leven. Op sommige momenten
kan ik dat zelfs beter en eerder benoe
men dan hijzelf. Ik ben een soort spons,
ik pik alles op uit mijn omgeving. Dus
in het geval van mijn vader voel ik op
zo’n moment ook daadwerkelijk wat
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hij voelt. Ik heb daar dan last van,
het kan mijn eigen feestelijke humeur
verpesten.’
Monique heeft dit al haar hele leven,
maar dacht altijd dat het normaal was,
en dat iedereen emoties van anderen zo
sterk voelt. ‘Er zit geen filter op bij mij,
alle prikkels, energie en spanningen
om me heen komen even hard binnen.
Hierdoor was ik altijd moe, want zoiets
kost natuurlijk bakken met energie.
Na een lange zoektocht langs allerlei
medici om uit te zoeken waar die ver
moeidheid nu precies vandaan komt,
ben ik er pas op mijn 42ste in therapie
achter gekomen dat ik hooggevoelig
en zeer empathisch ben.’

Kunnen invoelen
Het woord empathie is afgeleid van het
Griekse woord empatheia en heeft be
trekking op het kunnen invoelen in de
ander. Een mooie eigenschap natuurlijk,
want het zorgt ervoor dat we ons meer
verbonden voelen met onze omgeving.
Neurowetenschapper Christian Keysers
doet voor het Nederlands Herseninsti
tuut onderzoek naar empathie. Hij legt
uit hoe het werkt. ‘Empathie in de meest
zuivere vorm is het kunnen voelen wat
de ander voelt. Als ik bijvoorbeeld zie
dat jij gestrest bent, voel ik deze stress
ook, maar dan wel vóór jou. Om dit te
kunnen bereiken moeten twee dingen
samenkomen. Het eerste is wat ze noe
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Zit je empathie in de weg? Dan
verlaag je die vaak vanzelf

Herken de
super-empaat

K

men ‘emotionele besmetting’. Dat houdt
in dat de ene persoon een beetje de
gemoedstoestand van de ander over
neemt. Zie je iemand die blij is, dan word
jij het ook. Zie je iemand in tranen uit
barsten, dan voel jij ook de tranen op
komen. Het tweede dat je nodig hebt
voor een goed functionerend empa
thisch vermogen, is het besef dat de
emoties die je ervaart, niet van jou zijn
maar van de ander. Je moet jezelf dus
kunnen onderscheiden en je realiseren
dat als jij de emotie van een ander voelt,
het niet jouw eigen emotie is. Je laat het
dus bij die ander.’
Dat is precies waar Monique moeite
mee heeft als zeer empathisch persoon.
‘Ik loop als een schietschijf rond, al mijn
zintuigen staan de hele dag aan en de
emoties van een ander voel ik alsof het
die van mezelf zijn.’

en je iemand met de volgende
eigenschappen? Of herken je
jezelf hierin? Grote kans dat je
met een super-empaat te maken hebt.

Eigen emoties eerst
Hoe komt het dat de een moeiteloos
aanvoelt waar de ander mee zit, terwijl
een ander de grootste moeite heeft
mensen te lezen? Met andere woorden,
wat bepaalt hoe empathisch je bent?
Keysers: ‘Ten eerste is er een genetische
component. Je wordt dus met een be
paalde aanleg voor empathie geboren.’

Ook jouw ervaringen, opvoeding en
onderwijs bepalen hoe empathisch je
bent. ‘Ouders en leraren die thuis en op
school hun best doen kinderen te laten

Besmettelijke emoties

‘O

p MRI-scans is te zien dat bepaalde hersengebieden die te maken
hebben met pijn en lijden, zoals de cingulate cortex, de insula en de
amygdala, actief worden als we het lijden van anderen signaleren’, legt
neurowetenschapper Christian Keysers uit. ‘Dit zorgt ervoor dat je empathisch
kunt zijn. Onze hersenen zijn dus onzichtbaar met elkaar verbonden.’ De zenuwcellen die hiervoor zorgen, heten spiegelneuronen. ‘We zien dit niet alleen bij
mensen, ook dieren hebben een empathisch vermogen. Als we in het lab één
muis bang maken, zien we dat de andere muizen in het hok ook bang worden.
Of als één paard schrikt, gaat de hele kudde rennen. Het helpt te overleven.
Want als we bijvoorbeeld in een bioscoop zitten en we horen andere mensen
gillen, dan gaan we als vanzelf ook rennen. Doordat angst besmettelijk is,
hoeven we niet met eigen ogen te zien dat er brand is uitgebroken om toch
te vluchten. Dat maakt ons leven veiliger.’
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inzien hoe anderen zich voelen, zorgen
zeker voor een meer empathische vol
gende generatie. Ook is het zo dat als
je je eigen emoties goed begrijpt, je ook
sneller in staat bent die van anderen te
begrijpen. Dus als je als kind goed leert
omgaan met je eigen emoties, is de kans
groter dat je op latere leeftijd empathi
scher wordt.’
Het is zeker een eigenschap die je kunt
ontwikkelen, vervolgt Keysers. ‘Stel, jij
ziet iemand huilen en voelt ook verdriet
opkomen. Op het moment dat je weg
loopt van de huilende persoon, zakt je
eigen verdriet weg. Dat is een kinderlijke
vorm van empathie. Zodra jij je reali
seert dat weglopen niet helpt, omdat
dat de gevoelens van de ander niet
verbetert, ontwikkel je een meer volwas
sen vorm van empathie. Op dat moment
raken mensen gemotiveerd om anderen
te helpen.’

7 Je hebt een rijk gevoelsleven, je voelt
voordat je denkt.
7 Je pikt snel emoties van anderen op
en voelt ze alsof het je eigen emoties
zijn.
7 Je bent zeer gevoelig voor prikkels
en voelt je af en toe overdonderd door
alles wat om je heen gebeurt.
7 Je reageert snel op je gevoel.
Daar kun je gestrest van raken, als je
het niet uit. Of je uit het wél en komt
daardoor snel in allerlei sociale verwikkelingen terecht, die je soms te veel
worden.
7 Je geeft veel, vaak ten koste van
jezelf.
7 Je kunt jezelf verliezen in een relatie,
of stort je in relaties waarin je voor de
ander zorgt.
7 Je hebt tijd alleen nodig om je weer
op te laden.
7 Je raakt soms (te) betrokken
bij andere mensen, zelfs als
je deze niet of nauwelijks
kent.

Verhogen en verlagen
De meeste mensen zijn in staat hun
empathie te reguleren, legt Keysers uit.
‘Als je een goede band wilt opbouwen
met een nieuwe geliefde of collega, dan
verhoog je je niveau van empathie. Want
op die manier vergroot je de kans op
een goede of liefdevolle relatie’. Maar
er zijn ook situaties waarop empathie
in de weg kan zitten en op dat moment
is het verstandig die te verlagen. ‘Als jij
bijvoorbeeld een dokter bent en je moet
een wond hechten, dan is het handig

niet te voelen wat je patiënt voelt. Of als
je als leidinggevende iemand moet ont
slaan bijvoorbeeld, is het ook beter niet
te zeer mee te gaan in de emoties van de
ander. Ook als je een zwerver ziet op
straat, kun je je empathie tijdelijk ver
lagen, zodat je niet wordt meegesleurd
in de misère van deze persoon.’
Op internet circuleert de term ‘hyper
empathiesyndroom’, dat gaat over men
sen die zich te veel in andere mensen
inleven en hun eigen emoties niet kun
nen onderscheiden van die van een

(BRON:
PSYCHOLOGEN
WILLEM BARENTS EN
MONIQUE PEPERKAMP)

Quest Psychologie

35

z

Verwaarloos ook eens iemand

H

et valt niet altijd mee
om als super-empaat
te overleven. Vijf tips
van psychologen Monique
Peperkamp en Willem Barents om iets minder empathisch te worden.
1. Zoek wat vaker een hutje
op de hei op. ‘Hier kun je
tot jezelf komen en letterlijk
afstand nemen van de horken
van deze wereld.’

Leiders in liefde
Deze vier Amerikaanse presidenten
worden vaak gezien als empathisch:
1.
2.
3.
4.

Abraham Lincoln
Barack Obama
Bill Clinton
Joe Biden

Over Abraham Lincoln is een anekdote bekend dat hij ooit met zijn
koets is teruggereden om een varken
te redden dat vastzat in de modder.
Hij vertelde daarbij dat hij dit niet
voor het varken deed, maar om zijn
eigen pijn te verzachten.
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Deze ex-presidenten worden/
werden niet gehinderd door al te
veel empathie:
1. Donald Trump
2. George W. Bush
Trump had tijdens een bijeenkomst
over de Parklandschietpartij in 2018,
waarbij zeventien mensen om het
leven kwamen, een spiekbriefje
nodig om zijn emoties te tonen. Op
dat spiekbriefje stond: ‘I hear you’.
(BRON: DE EMOTIONELE MENS, AD VINGERHOETS,
AMBO | ANTHOS (2021))

ander. Volgens Keysers is dat in de
wetenschap geen bestaande term. ‘Wat
niet wegneemt dat mensen verschillen
in het niveau van empathie dat ze bezit
ten en ook in de mate waarin ze hun
empathische level kunnen reguleren’,
legt hij uit. Toch vindt hij dat je niet
zomaar kunt spreken van ‘te veel’ of
‘te weinig’ empathie. ‘Want wanneer
is iemand té empathisch? Stel, je wilt
soldaat of crimineel worden, dan is
het juist perfect om je niet te veel van
de emoties van anderen aan te trekken.
Maar als je het bekijkt vanuit de kant
van de slachtoffers, dan is het gebrek
aan empathie van deze personen weer
niet perfect. Als je in oorlogstijd leeft, is
een ander niveau van empathie gewenst

2. Bouw een denkbeeldige
zeepbel om je heen. ‘Of beeld
je in dat je een duikpak aan
hebt.’ Als je dit visualiseert,
helpt dit om jezelf te beschermen tegen de emoties van
andere, soms niet zo aardige
mensen.
3. Kijk verder dan je neus
lang is. ‘Empathie is vaak
gericht op de mensen die
dichtbij je staan, en maakt

daarmee je blik soms nogal
nauw. Als je toch iets wilt
doen, draag dan bij aan een
goed doel tegen armoedebestrijding in plaats van die
ene zwerver te helpen.’
4. Leer ‘selectief te verwaarlozen.’ ‘Als je overal voor gaat
zorgen, raak je uitgeput. Dus
kies waar jij je voor inzet en

laat andere zaken voor wat ze
zijn. En leer te herkennen wat
je motief is om je andermans
leed zo sterk aan te trekken.’
5. Ontwikkel jezelf als mens.
‘Als je leert je eigen emoties
van die van anderen te onderscheiden, groei je als mens.
Als je rijpt, leer je je eigen
emoties te reguleren en kun
je ook beter met die van
anderen omgaan.’

dan wanneer je een gelukkige ouder
in een happy family bent. Met andere
woorden, de omstandigheden bepalen
hoeveel empathie nodig is om optimaal
te kunnen functioneren. Het gaat er
dus eigenlijk niet om wat goed of fout
is, maar of jouw hoeveelheid empathie
matcht met de omstandigheden waarin
je je begeeft.’
Om zichzelf te beschermen tegen
emoties van anderen, vlucht Monique
regelmatig Nederland uit. ‘In bepaalde
delen van Nederland zijn veel mensen
boos, verdrietig of gefrustreerd, zeker
nu in coronatijd. Ik ga veel op vakantie
naar Bonaire, daar is meer liefde, dank
baarheid en vrolijkheid. Dus ik gedij
daar beter dan hier. En volgende week
ga ik bijvoorbeeld naar Vlieland, ook
daar is het voor mij prettiger dan hier
op het vasteland.’
Monique ervaart haar superempathi
sche karakter gelukkig niet als een
last. ‘Ik coach mensen en kom snel met
ze bij de kern, ik heb vaak direct door
waar de schoen wringt. Dus in mijn
werk is het een groot voordeel. Daar
naast leef ik zeer intens en voel ik me
in hoge mate verbonden met de mensen
om mij heen. Een overvloed aan empa
thie zie ik dus niet als een positieve
of negatieve eigenschap, het is alleen
anders.’ Q
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