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Aanraking
• Cruciaal voor het ontwikkelen van een gezond sociaal brein⁶. 
• Belangrijk voor het aangaan en versterken van sociale relaties⁷. 
• Is een stress-buffer voor lichamelijke reacties (cortisol, hartslag)⁸. 

Affectieve aanraking
• Langzame, zachte, strelende aanraking⁹. 
• Activeert de insular cortex: belangrijk in sociale en emotionele communicatie¹⁰. 

Eerder onderzoek heeft laten zien dat affectieve aanraking gevoelens van sociale 
uitsluiting bij gezonde volwassenen vermindert¹¹. In dit onderzoek hebben wij 
gekeken hoe patiënten met een persoonlijkheidsstoornis affectieve aanraking 
ervaren en daarbij de vraag gesteld of zij ook kunnen profiteren van de aanraking 
na een sociale uitsluitingstaak.  

Persoonlijkheidsstoornissen
• Interpersoonlijke problemen zijn een belangrijk kenmerk bij alle 

persoonlijkheidsstoornissen¹. 
• Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ervaren in sterke mate sociale uitsluiting¹. 
• Het (sneller) sociaal uitgesloten voelen, zorgt mede voor het persisteren van de 

stoornis². 

Cyberball-experiment
• Experiment om sociale uitsluiting te bewerkstelligen³. 
• In het experiment wordt gevraagd virtueel een bal over te gooien naar twee andere 

spelers. De participant krijgt eerst twee keer wel de bal en vervolgens niet meer.  
• Dit experiment zorgt voor negatieve affecten, cognities en lichamelijke ervaringen bij 

gezonde volwassenen ⁴. 
• Patiënten met BPS voelen zich meer uitgesloten en ervaren meer negatieve emoties 

t.o.v. normale bevolking⁵. 

➢ 32 vrouwelijk patiënten in (dag) klinische behandeling bij de Zwaluw & de Enk, CvP, GGZ Centraal
➢ 32 vrouwen in een controlegroep, gematched op leeftijd

Echter: aanraking in het algemeen heeft wel effect: We vonden een effect van tijd, wat 
betekent dat op T2, na de aanraking, iedereen zich minder uitgesloten voelde. 

Dit betekent dat, hoewel de patiënten de aanraking minder prettig vonden, ze wel 
profijt kunnen hebben van de aanraking en ze zich zodoende minder sociaal 
uitgesloten kunnen gaan voelen.  

Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ervaren zowel affectieve aanraking als niet-affectieve 
aanraking als minder prettig dan de controlegroep én ze maken geen onderscheid in hoe prettig ze 
de affectieve en niet-affectieve aanraking vinden. 

Bij zowel de controlegroep als de patiëntengroep vonden wij geen effect van affectieve aanraking 
na de sociale uitsluitingstaak in tegenstelling tot eerder onderzoek. Dit betekent dat affectieve 
aanraking niet heeft gezorgd voor een afname van gevoelens van sociale uitsluiting. 
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Patiënten ervaren zowel 
affectieve als niet-affectieve 

aanraking als minder prettig 

dan de controlegroep. 

Patiënten maken geen 
onderscheid tussen affectieve 

en niet-affectieve aanraking. 

De controlegroep maakt dit 
onderscheid wel en ervaart de 

affectieve aanraking als 
prettiger. 

Op groepsniveau is er geen 
significant verschil gevonden 

tussen IOS1 – IOS2. 

Er is geen effect van groep * tijd. 

Er is wel een effect van tijd. 
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Touch Perception Task

8 items op VAS-schaal

Emotionele evaluatie 
van aanraking
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