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Samenvatting
In dit artikel bespreken we seksueel (dis)functioneren in het kader van de emotietheorie van Frijda (2008, 2016). Deze
theorie wordt ondersteund door recente neurowetenschappelijke inzichten. De emotietheorie gaat er van uit dat
emoties opgeroepen worden door een autonoom en automatisch verlopend inschattingsproces, dat stimuli toetst
op hun relevantie en de mate waarin zij plezier kunnen opwekken. Indien een stimulus relevant wordt bevonden,
roept dit inschattingsproces emoties en actiebereidheid op, die motiveren tot actie. Stimuli die ingeschat worden als
plezierig, roepen een toenaderende gedragsoriëntatie op. Daarentegen leiden als onplezierig ingeschatte stimuli tot
een vermijdende gedragsoriëntatie. Seksuele opwinding is een specifieke emotie. Verondersteld wordt dat falende
context-specifieke emotieregulatie de kans op hyperseksualiteit vergroot.

Emoties motiveren

W

aarom hebben mensen seks met elkaar? Mensen kunnen antwoorden “omwille van voortplanting”, maar zij hebben om meer redenen
seks (Meston & Buss, 2007). Emotietheorieën gaan er
van uit dat emoties belangrijke drijfveren voor seksueel
gedrag zijn (Frijda, 2008; Frijda, Kuipers & ter Schure,
1989). Een belangrijke algemene definitie van emotie
werd gegeven door Frijda in zijn boek “De Emoties”
(1988, p. 493): emotie is verandering in actiebereidheid.
Daardoor zijn emoties psychologische determinanten
van niet-instrumenteel gedrag (Frijda, 1988). Dat hier
niet staat dat emotie rechtstreeks een determinant van
gedrag is, komt omdat er, ondanks een actiebereidheid
die ons aanzet tot dat gedrag, sprake kan zijn van inhibitie waardoor het feitelijke gedrag niet of niet in zijn volle
hevigheid vertoond wordt. Emoties zijn determinanten
van uitlopende gedragstendenties: ze laten ons naar seks
verlangen (Frijda, 2008; Frijda et al., 1989; Toates, 2009,
2014), zorgen dat we seksueel handelen in geschikte omstandigheden (Frijda, 1987, 2016) en zetten het lichaam
aan te reageren met relevante fysiologische responsen
(Everaerd, 2002; Frijda, 2008). In de hiernavolgende tekst
willen wij, naast een korte uitleg van algemene aspecten
van de emotietheorie van Frijda, nagaan hoe emoties
een rol spelen in seksueel functioneren; in het bijzonder
met betrekking tot het fenomeen hyperseksueel gedrag.
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hang van emoties en seksueel functioneren. Tenslotte
zullen we evalueren in welke mate emotieonderzoek
relevant is geweest en in de toekomst zou kunnen zijn
voor het seksonderzoek.
Zoals beschreven in het kader getiteld “Definities van
emoties en gevoelens”, ontstaan emoties door het inschatten van stimuli (Frijda, 2008). Wanneer een stimulus
een seksuele connotatie heeft, kan het inschatten ervan
leiden tot seks-gerelateerde emoties (Everaerd, 2002;
Janssen, 2011), van zich gecharmeerd voelen tot en met
seksueel genot (Frijda, 2008).
Bij dit inschatten speelt de incentive salience van de
stimulus een belangrijke rol. Incentive salience start een
elementair dopaminerg motivatieproces dat aangeduid
wordt als wanting (Berridge, 2018; Wyvell & Berridge,
2000) en samenhangt met actiebereidheid (Frijda, 2016).
Incentive salience zorgt ervoor dat de stimulus de aandacht trekt, zodat de in het geheugen aanwezige associaties met deze stimulus worden geactiveerd (Toates,
2014) en de stimulus vergeleken wordt met eerdere
ervaringen (Toates, 2009). Ook (on)bewuste feedback
vanuit het lichaam speelt hierbij een rol (Spiering & Everaerd, 2007). Zo zal een pizzapunt minder aantrekkelijk
zijn indien men net van tafel komt (Berridge, 2009); de
incentive value ervan zal minder zijn als de stimulus niet
matcht met de belangen van het individu (in dit voorbeeld: het individu heeft geen honger). Behalve externe
erotische stimuli spelen ook seksuele fantasieën een
rol bij wanting en bij het vertonen van seksueel gedrag
(Leitenberg & Henning, 1995). Naast wanting speelt nog
een ander fenomeen een rol bij seksuele emoties. Als de
gewenste seksuele activiteit uitgevoerd wordt, wordt het
verlangen ingeruild voor hedonistische gevoelens, ook
wel aangeduid met de term liking (Toates, 2014). Het
gaat zowel om gevoelens van seksuele opwinding als
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Definities van emoties en gevoelens

Een emotie, zoals bedoeld in dit artikel, bestaat uit verschillende componenten: actiebereidheid, arousal en affect
(Frijda, 2008). Actiebereidheid hangt samen met een activatie van het dopaminerge systeem (Frijda, 2016) en gaat
vooraf aan de neiging tot handelen (Frijda et al., 1989). Arousal leidt tot het vrijmaken van metabole energie waardoor
het overgaan tot handelen mogelijk wordt (Frijda, 2008). Affect is gerelateerd aan het inschatten van de emotionele
waarde van een stimulus als goed/prettig of slecht/onprettig (Berridge, 2019). Affect beïnvloedt daarmee de richting
van actiebereidheid, omdat we in de regel toenadering zoeken tot prettige stimuli terwijl onprettige stimuli meestal
vermeden worden (Frijda, 2008). Emoties leiden zo tot zwakkere of sterkere (= actiebereidheid) toenaderende of vermijdende (= affect) tendenties om gedrag te vertonen.
Zodra er nieuwe stimuli in onze omgeving opduiken of wanneer wij onze aandacht bewust richten op andere stimuli,
vindt er automatisch een inschattingsproces plaats. Dit proces wordt in de Engelstalige literatuur appraisal genoemd.
Het taxeert de betekenissen van de stimulus. Indien één of meerdere betekenissen emotioneel relevant zijn voor ons,
roept dit inschattingsproces emoties op (Frijda, 2013). We spreken van een emotionele impuls of impulsief gedrag, indien emoties tot gedrag leiden zonder voorafgaande reflectie, vooruitblik of planning (Frijda, 2010). Een gevoel is het
bewuste ervaren van dit inschattingsproces en de daaruit resulterende actiebereidheid, arousal, en affect (Hermans,
Mesquita & Rimé, 2013).

van absorptie in de seksuele bezigheid, culminerend in
het orgasme. Terwijl wanting dopaminerge activiteit genereert, hangt liking samen met opioïde en cannabinoïde stoffen in de hersenen (Mitchell, Berridge & Mahler,
2018). Relevante aspecten van seksueel gedrag zijn dus
het verlangen ernaar op basis van de verwachting van
reward (dopaminerg), de liking van seksuele handelingen (opioiderg) en de er mee samengaande specifieke
seksuele emoties.
Bij partners in een romantische relatie vergroot een
verhoogd toenaderend affect de kans op het hebben
van seks (Dewitte, van Lankveld, Vandenberghe & Loeys,
2015). Het gevoel van seksuele opwinding is de bewuste
beleving van deze emotionele componenten (Hermans
et al., 2013; Janssen et al., 2000). Er wordt aangenomen
dat aan seksuele gevoelens en motivatie de emotie van
seksuele opwinding ten grondslag ligt, die specifiek
wordt opgewekt door de positieve appraisal van waargenomen seksuele stimuli (Both, Spiering, Everaerd & Laan,
2004; Everaerd, Laan, Both & Spiering, 2001; Panksepp,
2005). Seksueel gedrag is echter niet alleen afhankelijk
van seksuele opwinding. Ook sociale normen beïnvloeden gedrag (Chung & Rimal, 2016). Zoals we onprettige
stimuli ontwijken, zo passen we in de regel ons seksuele
gedrag aan om potentiële negatieve sociale gevolgen te
vermijden (Frijda, 2008). In seksueel gedrag blijken we
niet alleen negatieve gevoelens te vermijden, maar ook
positieve gevoelens te genereren. Als partners seks hebben, ervaren zij de dag daarna hun relatie als positiever
(Dewitte et al., 2015). Ook wordt pornoconsumptie soms
bewust ingezet om de belevingswereld te reguleren. Zo
biedt het gezamenlijk kijken naar porno een kans om
dichter naar elkaar te groeien in koppels waarvan beiden partners positief staan tegenover seks (Paul & Shim,
2008). Seksueel gedrag heeft dus invloed op de gevoelswereld, maar het omgekeerde is ook waar: bij mannen
heeft hun stemming invloed op hun seksuele gedrag
(Bancroft et al., 2003). Alhoewel soms geen effect van
emotiemanipulatie werd gevonden (Carvalho, Pereira,
Barreto & Nobre, 2017), is in meerdere onderzoeken vastgesteld dat positief affect de subjectieve seksuele op-

winding kan versterken, zonder dat de genitale seksuele
respons ook sterker wordt (Janssen, 2011; Koukounas &
McCabe, 2001; Mitchell, DiBartolo, Brown & Barlow, 1998;
Vilarinho et al., 2014). Ook aandachtsprocessen spelen
een rol bij emotieregulatie rond seksuele opwinding.
Seksuele opwinding bij vrouwen bleek sterker wanneer
men de aandacht vooral richtte op de eigen gevoelens
en zich inleefde in de erotische video, dan wanneer
men de aandacht vooral richtte op fysieke kenmerken
van de seksuele prikkel en een toeschouwershouding
aannam (Both, Laan & Everaerd, 2011). Echter, als deze
aandacht- en emotieregulatie suboptimaal is, kan dit
leiden tot onder andere genitale opwindingsproblemen
bij vrouwen (Salemink & van Lankveld, 2006), erectiele
problemen bij mannen (van Lankveld & van den Hout,
2004), delinquent gedrag en/of hyperseksualiteit. We
gaan nu dieper in hyperseksualiteit zoals benaderd vanuit een emotie(regulatie)-perspectief.
Hyperseksualiteit
In de klinische praktijk was er al lang behoefte aan een
diagnose waarmee excessief, niet-parafiel en niet-middelen gebonden seksueel gedrag beschreven kon worden
(Kafka, 2010). Aangenomen wordt dat circa 6% van de
Zedendelinquentie

Bij delinquent seksueel gedrag is een impulsbeheersingsproblematiek vaak duidelijker aantoonbaar dan
bij hyperseksualiteit (Leue & Beauducel, 2008, 2011).
Zedendelinquentie gaat in de regel samen met (obsessieve) deviante seksuele fantasieën (Leitenberg &
Henning, 1995), gecombineerd met antisociale persoonlijkheidskenmerken (Hanson & Morton-Bourgon,
2005). Dit antisociale kenmerk gaat samen met door
een suboptimaal (emotioneel) inschattingsproces,
waarbij de gevolgen van het eigen gedrag niet overwogen worden (Frijda, 2008, 2010). Bovendien komen
angst- en bipolaire stoornissen vaker voor bij in bewaring gestelde zedendelinquenten dan bij andere
misdadigers in gevangenschap (Ahlmeyer, Kleinsasser,
Stoner & Retzlaff, 2003).
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bevolking voldoet aan deze omschrijving (Rettenberger,
Klein & Briken, 2016). De precieze definitie van hyperseksualiteit zorgde echter voor problemen (Peterson,
2017): waar eindigt ‘een intens seksleven’ en vanaf welk
punt is er sprake van een beginnende ‘seksverslaving’?
Door een gebrek aan consensus en empirisch onderzoek
lukte het niet om de stoornis in de DSM-5 op te nemen
(Hartmann, 2013). In de aanloop van de ICD-11 leefde
de discussie weer op (Kraus, Voon & Potenza, 2016) en
werd deze beslecht middels de diagnose compulsive
sexual behavior disorder (Larsen, 2019).
Bij compulsief gedrag wordt een samenhang met
emotionele impulsen verondersteld (Garofalo et al.,
2016). Zoals gezegd in het kader over zedendelinquentie, ontbreekt het bij impulsief gedrag aan de reflectie
op dat gedrag (Frijda, 2010). Waarschijnlijk kan een
verstoord inschattingsproces eveneens bijdragen aan
compulsief gedrag. Zo zijn er, in een onderzoek onder
biseksuele en homoseksuele mannen, aanwijzingen
gevonden voor de samenhang van hyperseksualiteit
met een inschattingsproces waarbij de eigen behoefte
aan seks als bovengemiddeld hoog wordt beoordeeld
(Pachankis, Rendina, Ventuneac, Grov & Parsons, 2014).
Daarnaast lijken angst en depressieve gevoelens (Bancroft & Vukadinovic, 2004), alsook stress (Toates, 2014),
bij een deel van populatie in staat om seksueel gedrag
(excessief ) te laten toenemen. De relatief makkelijke toegang tot grote hoeveelheden internetporno kan hoogfrequent seksueel gedrag faciliteren (Bancroft, 2016),
vooral bij personen die door onderliggende depressieve
of angstige gevoelens extra gevoelig zijn voor compulsief gedrag (Shapira et al., 2003). Anderzijds blijkt dat
hyperseksualiteit vaak samengaat met een negatieve
emotionele toestand (Kafka, 2010; van Zessen, 2011).
Aangenomen wordt dat wanting, een dopaminegerelateerd verschijnsel, een belangrijke rol speelt bij
hyperseksualiteit (Kühn & Gallinat, 2016), omdat het
dopaminerge systeem en extreem verlangen ook een
rol speelt bij andere vormen van verslaving (Berridge,
2018; Toates, 2014), zelfs wanneer er geen sprake is van
liking van de seksuele stimulus. Wanting vergroot daarbij
de aandacht en fantasieën met betrekking tot (seksuele) stimuli (Leitenberg & Henning, 1995; Toates, 2014).
Hierop kan in de toekomst wellicht effectief psychofarmacologisch geïntervenieerd worden. Hoopgevend is
immers de aanwijzing dat motivatiestoornissen met een
aangeleerde component wellicht middels een N-methylD-asparaginezuur (NMDA) agonist succesvol behandeld
kunnen worden (Brom et al., 2015). Dit is zeer wenselijk
omdat bestaande interventies tegen compulsief seksueel gedrag nog niet erg succesvol gebleken zijn (Dennis
et al., 2012).
De relatie tussen emoties en seksueel gedrag speelt
zich niet alleen af op individueel niveau. Binnen een
intieme relatie heeft seksueel gedrag een emotie-regulerend effect (Dewitte et al., 2015; vergelijk Dewitte, dit
nummer). De hechtingsstijl van beide partners speelt
hierbij vermoedelijk een rol (Dewitte, 2012; Dewitte,
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De Houwer, Buysse & Koster, 2008). Wanneer hechting
bemoeilijkt wordt door een vroegkinderlijk trauma, kan
dit leiden tot een verhoogde kwetsbaarheid voor hyperseksualiteit (Schwartz & Galperin, 2002). De samenhang
tussen emotieregulatie en hyperseksualiteit kan mogelijk
beter verklaard worden door hechting aan het theoretisch model toe te voegen (Garofalo et al., 2016). Emoties sturen immers ook relationeel gedrag (Frijda, 2008,
2016). Dit zou onder meer kunnen verklaren waarom
seksuele tevredenheid binnen vaste relaties afhankelijk lijkt te zijn van relationele tevredenheid (SánchezFuentes, Santos-Iglesias & Sierra, 2014), meer dan van,
bijvoorbeeld, de frequentie van seksuele interacties of
de orgasmefrequentie (Young, Denny, Luquis & Young,
1998).
In algemene zin streven mensen positieve gevoelens
na (Frijda, 1988). Negatieve gevoelens en positieve gevoelens hangen in meerdere studies sterk negatief samen
(Gill, Bos, Wit & de Jonge, 2017). Bij sterke positieve gevoelens worden meestal geen of slechts zwakke negatieve gevoelens gerapporteerd. Echter, vermindering
van bevrediging leidt tot negatieve gevoelens, terwijl
men dan eerder een neutrale toestand zou verwachten
(Frijda, 2008). Deze negatieve gevoelens als gevolg van
het wegvallen van bevrediging zouden eveneens aanleiding kunnen geven tot hoogfrequent seksueel gedrag in
geval van hyperseksualiteit (Frijda, 2008; Solomon, 1980).
Conclusies en algemene discussie
Freud legde al het verband tussen emoties en seksualiteit (Freud, Strachey & Oranje, 2006). Maar het is pas
sinds de komst van de moderne emotietheorieën dat
dit verband beter begrepen wordt. Bovendien sluiten
verklaringen van seksuele fenomenen vanuit de emotietheorie goed aan bij recente neurowetenschappelijke
inzichten. De emotietheorie van Frijda geeft nieuwe inzichten op het vlak van gedrag alsook van de fysiologie.
Onderzoek naar de werking van het inschattingsproces
heeft relaties aangetoond tussen elementen van emotie
en seksuele motivatie, seksuele gevoelens en fysiologische aspecten van seksueel functioneren in het geval
van hyperseksualiteit. Zo hangt hyperseksueel gedrag
mogelijk samen met negatieve emoties en met fouten
in het appraisal-proces van seksuele stimuli en speelt
wanting van deze stimuli een belangrijke rol, zelfs wanneer er geen sprake is van liking. De empirische ondersteuning voor deze emotietheoretische verklaringen
van problematische hyperseksualiteit is echter nog erg
mager. Daarnaast is het aannemelijk dat er een interactie
bestaat tussen emotieregulatie en seksueel gedrag binnen intieme relaties, waarbij mogelijk ook hechting een
rol speelt. Ook voor de hypotheses rond het relationele
aspect van seksualiteit, biedt de emotietheorie relevante
inzichten die de komende jaren verder getoetst dienen
te worden.
Moderne emotietheorieën, gecombineerd met hechtingstheorieën, zullen ons op termijn wellicht in staat
stellen om seksueel functioneren en disfunctioneren
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beter te begrijpen. Emoties als seksuele opwinding, maar
ook angst en somberheid, lijken immers een belangrijke rol te spelen bij gezond en problematisch seksueel
functioneren, afhankelijk van de hechtingsstijl van de
partners. De afgelopen decennia heeft (seks)onderzoek
zich echter minder gericht op emotieonderzoek. Om het
theoretische emotiemodel van seksueel functioneren te
toetsen is onder meer behoefte aan longitudinaal onderzoek, waarin de seksuele ontwikkeling vanaf jonge leeftijd tot volwassenheid wordt gemonitord. Persoonlijke
leerervaringen hebben een effect op de idiosyncratische
associaties die gemaakt worden tijdens het inschattingsproces (zie ook Both, dit nummer). Bovendien is bekend
dat leeftijd een effect heeft op de beleving van gevoelens en de regulatie van emoties (Tucker, Feuerstein,
Mende-Siedlecki, Ochsner & Stern, 2012). Longitudinaal
onderzoek naar emoties is echter duur en complex en is
daardoor amper uitgevoerd. Longitudinaal onderzoek in
de vorm van ecological momentary assessment kan wellicht meer licht werpen op de relationele aspecten van
emotieregulatie en seksueel functioneren, waarbij de
hechtingsstijl van beide partners ook betrokken worden.
Hoe iemand uiteindelijke gestalte geeft aan seksueel
gedrag, is naast contextuele en interpersoonlijke factoren, ook afhankelijk van het ter beschikking staande
gedragsrepertoire en persoonlijkheidskenmerken. Deze
factoren zullen, naast idiosyncratische leerervaringen,
altijd zorgen voor individuele verschillen. Een volledig
op emotietheorieën gebaseerd model, dus van stimulus
tot gedrag, zal hierdoor altijd een hoge mate van complexiteit kennen. Wel is nu reeds duidelijk dat de emoties
die opgeroepen worden door het inschattingsproces bij
het verwerken van een seksuele stimulus van cruciaal
belang zijn voor het begrijpen van seksueel functioneren
op verschillende deelgebieden, variërend van ‘normaal’
seksueel functioneren tot seksuele disfunctie, hyperseksualiteit en seksueel gewelddadig gedrag.
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Summary
Sex is Emotion
In this paper ,we discuss sexual functioning and sexual dysfunction from
the emotion theory perspective of Frijda (2008, 2016). This theory aligns
with recent neuroscientific findings. Emotion theory assumes that emotions are elicited through an autonomous and automatically operating
appraisal process, that evaluates the relevance of stimuli and the extent
to which they can evoke pleasure. Stimuli that are appraised as pleasurable elicit behavioral approach tendencies, whereas stimuli appraised
as unpleasant will result in a tendency to avoid them. Sexual arousal is a
specific emotion. It is hypothesized that failing context-specific emotion
regulation increases the risk for hypersexual behavior.
Keywords: emotion theory, affect, action readiness, sexual functioning
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