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Wat is aanraking?
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Aanraking tussen mensen 
met als doel (emoties) te 
communiceren



Disclaimer: 
gewenste aanraking











Optimale aanraaksnelheid:
1-10 cm/sec





Worden we voldoende 
aangeraakt?



Gedurende de afgelopen week had ik graag…

Minder door 
anderen aangeraakt 
willen worden

Meer door anderen 
aangeraakt willen 
worden

Anderen minder 
willen aanraken

Anderen meer 
willen aanraken
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Zijn we ónderprikkeld wat 
betreft tast?



Is dit erg?



Aanraking werkt als een 
buffer tegen distress













De context is belangrijk









Aanraking in de psychiatrie





Foundation 
kwast no.156

Let op! Nu wel 
duurder!



32 gezonde controles
30 BPS
23 trauma

- 11 PTSS
- 9 DIS
- 1 depressie
- 2 geen gegevens

17 vroegkinderlijk 
seksueel trauma



Experiment 

Affective touch



Wat vond je van deze 
aanraking?
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Insula Somatosensorische
cortex 

Feeling Sensing



Verschillen tussen 
groepen?
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Verschillen binnen 
groepen?
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- Anorexia nervosa
- PTSS
- Stemmingsstoornissen
- Angststoornissen 

- Autisme kenmerken



Hoe kan dat?





Is het erg als je aanraking 
minder prettig vindt?











Aanraking is minder prettig,
maar dóet wel iets



maar… 



…als je iets niet prettig vindt, 
zoek je het ook niet op… 



… terwijl je er misschien wel 
profijt van kunt hebben…



… zeker als je meer distress
ervaart dan de gemiddelde 
mens



Moeten we hier iets mee?







Maak het bespreekbaar 





Bedankt voor uw aandacht



Verder kijken en lezen
• Op slot - Drie korte portretten uit de psychiatrie over social distancing tijdens corona en aanraking (15 

min)

• Huidhonger – Lieza Röben (20 min)

• Huidhongersnood – Lieza Röben (5 min)

• Huidhonger in corona tijd – Anouk Keizer (35 min)

• De Universiteit van Nederland: Waarom is de huid ons meest sociale orgaan – Anouk Keizer (15 min)

• Verbonden: De biologie van menselijke relaties – Peter Bos

• The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma – Bessel van der Kolk

• The body remembers: The psychophysiology of trauma and trauma treatment – Babette Rothschild 


