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Jaak Panksepp lichtte in zijn 
workshop de belangrijkste bevin-
dingen uit zijn onderzoek toe en 
ging in op de implicaties hiervan 
voor de klinische praktijk. Hij 
vermoedt dat een deel van het 
werkingsmechanisme van EMDR 
berust op het gegeven dat oogbe-
wegingen direct subcorticale ne-
gatieve affectsystemen inhiberen.

Volgens Panksepp komen onze emo-
ties voort uit primitieve subcorticale 
emotionele circuits die we met an-
dere zoogdieren delen. Wat de mens 
echter onderscheidt, is volgens hem 
niet dat wij gevoelens hebben en an-
dere zoogdieren niet, maar dat wij 
een grotere neocortex hebben, waar-
door wij gedurende onze ontwikkeling 
onze emoties kunnen leren verfijnen, 
reguleren en inhiberen. Door bottom-
up secundaire leerprocessen op het 
niveau van het limbische systeem 
leert het kind snel te reageren op zin-
tuiglijke informatie uit de omgeving 
(klassieke conditionering). Daarnaast 
spelen er bottom-up tertiaire leerpro-
cessen op neocorticaal niveau: leren 
via begrip en inzicht. Een kind wordt 
zich in de loop van zijn ontwikkeling 
bewust van zijn affecten en er ont-
staan complexere secundaire emo-
ties zoals schaamte en schuld. Ook 
leert het kind via top-down processen 

emoties te reguleren en inhiberen. 
Panksepp verschilt van mening met 
andere neurowetenschappers over 
de rol en oorsprong van emoties in de 
hersenen. Het huidige, meest gangba-
re paradigma is dat van de cognitieve 
neurowetenschap. 
Vertegenwoordigers 
hiervan zijn LeDoux 
(1996) en Damasio 
(1999). Emoties zijn 
volgens hen secun-
dair aan cognities 
en zijn neocorticaal. 
Panksepp is echter 
een affectieve neu-
rowetenschapper. 
Hij denkt juist dat 
emoties primair zijn 
en voortkomen uit 
evolutionair inge-
bakken subcorticale 
circuits. De affectieve (motorische) 
systemen gesitueerd in de midden-
hersenen vormen volgens hem het 
hart van het organisme, en zintuig-
lijke informatie en cognities vanuit 
de amygdala en de neocortex zijn se-
cundair. In zijn recentste boek (2010) 
erkent Damasio overigens de belang-
rijke rol van de subcorticale structu-
ren; daarmee lijkt hij aan te sluiten bij 
de affectieve neurowetenschappers.

‘The Big Seven’
Panksepp onderscheidt zeven aan-
geboren affectsystemen: SEEKING 
(motivatie/enthousiasme/toenade-
ring), FEAR (angst bij gevaar), RAGE 
(boosheid), LUST (seksualiteit), CARE 

(liefdevolle zorg en aandacht), PANIC/
GRIEF (hechting aan anderen/ver-
latingsangst) en PLAY (sociaal spel/
plezier). Deze affectsystemen bestaan 
uit ruwe emoties en automatische fy-
siologische en gedragsmatige reactie-

patronen (motorische actiesystemen) 
en zijn subcorticaal gelokaliseerd. Met 
name het periaqueductale grijs (PAG) 
in de middenhersenen vervult een es-
sentiële rol bij alle affectsystemen. 
Verschillende onderzoeksbevindin-
gen sluiten aan bij Panksepps theorie 
over de affectsystemen. Kinderen die 
geboren worden zonder neocortex 
(anencefalie) vertonen ogenschijnlijk 
opmerkelijk normaal emotioneel en 
sociaal gedrag. In reactie op vriende-
lijk aankijken, lachen ze bijvoorbeeld 
en maken oogcontact, en als ze al-
leen gelaten worden gaan ze huilen 
(PANIC/GRIEF). De affectsystemen 
kunnen bij zowel mensen als dieren 
in het laboratorium geactiveerd wor-
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den, door het betreffende gebied in 
de PAG te stimuleren. Proefpersonen 
waarbij het FEAR-systeem in de PAG 
gestimuleerd werd, rapporteerden 
bijvoorbeeld ineens werkelijk doods-
bang te zijn. 

Psychopathologie en ‘The Big 
Seven’
Door extreme omstandigheden in 
de vroege ontwikkeling van een kind 
kunnen affectsystemen gesensiti-
seerd raken. Sensitisatie van een af-
fectsysteem moet volgens Panksepp 
onderscheiden worden van secundai-
re of tertiaire leerprocessen (klassie-
ke conditionering op het niveau van 
het limbische systeem of leren door 
begrip/inzicht op neocorticaal ni-
veau). Bewijs hiervoor ziet Panksepp 
onder andere in het feit dat kinderen 
zonder neocortex door herhaaldelijke 
toediening van pijnprikkels snel chro-
nisch emotioneel ontregeld raken 
(sensitisatie FEAR systeem). Dit ver-
schijnsel kan, vanwege het ontbreken 
van de benodigde hersenstructuren, 
onmogelijk verklaard worden door 
klassieke conditionering. Bij ernstige 
psychiatrische en emotionele ontre-

gelingen zou sensitisatie of tijdelijke 
ontregeling van affectsystemen een 
rol spelen, naast inadequate secun-
daire en tertiaire leerprocessen. Zo 
kan een depressief beeld volgens 
Panksepp verklaard worden door 
sensitisatie of ontregeling van SEE-
KING en PANIC/GRIEF. Bij PTSS en de 
meeste angststoornissen draait het 
om FEAR, bij paniekstoornis echter 
zou meestal niet FEAR, maar PANIC/
GRIEF centraal staan. Bij ernstige 
vroegkinderlijke traumatisering zullen 
vaak meer affectsystemen gesensiti-
seerd zijn, waaronder meestal FEAR 
en PANIC/GRIEF. 

Panksepp’s ideeën  over wer-
king van EMDR
Scannende bewegingen zoals oogbe-
wegingen zijn SEEKING responsen die 
in het brein georganiseerd zijn in een 
gebied net boven de PAG, het gebied 
dat volgens Panksepp een centrale 
rol speelt in alle affectsystemen. Met 
name de circuits voor de negatieve af-
fecten (FEAR, PANIC/GRIEF en RAGE) 
liggen heel dichtbij de SEEKING-gebie-
den die actief zijn bij oogbewegingen. 
Er lopen veel neurale verbindingen 

vanaf de circuits voor oogbewegin-
gen naar de negatieve affectcircuits. 
Als door neurobiologisch onderzoek 
aangetoond kan worden dat dit voor-
namelijk inhiberende, neurale ver-
bindingen zijn, zouden we volgens 
Panksepp een goede verklaring heb-
ben waarom negatief affect snel af-
neemt door oogbewegingen. Volgens 
Panksepp activeren oogbewegingen 
sowieso het SEEKING systeem. SEE-
KING zorgt dan vervolgens voor een 
verschuiving van de aandacht van 
interne informatie van de affectsyste-
men naar externe informatie, vanuit 
de neocortex of de zintuigen.
Panksepp baseert zijn ideeën over 
de werking van EMDR op zijn kennis 
en onderzoek en op zijn eigen erva-
ring met EMDR als patiënt; hierover 
schrijft hij in zijn boek. 
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Lachende ratjes

Prof. Jaak Panksepp (1943, Estland) is 
psycho(bio)loog en neurowetenschap-
per en was werkzaam aan de Wa-
shington State University. Hij heeft zijn 
professionele leven gewijd aan het in 
kaart brengen van neurale circuits die 
betrokken zijn bij emoties van zoog-
dieren. Panksepp onderscheidt zeven 
systemen, ‘the Big Seven’.  De oor-
sprong van deze zeven systemen ligt 
in diepere lagen van het brein die evo-
lutionair gezien het eerst zijn ontwik-
keld. ‘What comes first, rules’, is zijn 
opvatting. Panksepp gelooft dat het 
brein de basis vormt voor de psycho-
logie, net zoals DNA het fundament is 
van de biologie. Zijn onderzoeksgebied 

is bekend geworden als de ‘affectieve 
neurowetenschappen’ en wordt in-
middels geaccepteerd door de weten-
schappelijke gemeenschap. Hij strijdt 
op 70-jarige leeftijd nog steeds tegen 
gangbare opvattingen over emoties, 
leren en geheugen.
Volgens Panksepp is het onmogelijk om 
menselijke emoties te begrijpen zonder 
fundamentele kennis van het brein. In 
zijn boek ‘The Archeology of the Mind’ 
(2012) geeft hij antwoord op vragen 
waar de traditionele gedragsweten-
schappen volgens hem nog geen ant-
woord op hebben, zoals: 
“Wat maakt ons blij?”, “hoe komen we 
aan een enthousiast gevoel?” en “wat 
vervult ons met woede of tederheid?” 
In zijn boek benadert Panksepp deze 
vraagstukken vanuit de affectieve neuro-

wetenschappen. Deze benadering gaat 
ervan uit dat alle zoogdieren, inclusief 
mensen, bepaalde principes van emoti-
onele processen met elkaar delen. 
Hoewel zijn onderzoek een breed ge-
bied omvat, is Panksepp vooral be-
kend vanwege zijn onderzoek naar het 
spelgedrag van jonge ratten. Door spel 
worden ratten later minder impulsief 
en meer sociaal vaardig. Hij ontdekte 
per toeval dat ratjes ultrasone gelui-
den produceren als ze door hem ge-
kieteld werden. Hij concludeerde dat 
ratjes, net als kinderen, plezier kunnen 
hebben en hoorbaar kunnen lachen. 
Als je zelf plezier wilt ervaren, bekijk 
dan op Youtube het filmpje ‘The Primal 
Power of Play’. Daarop is te zien hoe 
Panksepp met de ratjes stoeit in zijn 
‘Lab of happy rats’. 
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