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de bijbehorende foto wel aardig vindt,

net als het volgende Facebook-berichtje

met een foto van ome Henk die achter

een grote pils op een terras zit?

ONMISBAAR
Met empathie tonen op sociale media is

weinig mis, maar het haalt het niet bij

het echte leven, vindt Van Lange. ,,Evolu-

tionair gezien is empathie er altijd ge-

weest. Het is ook onmisbaar.” Immers, de

huilende, hongerige baby in jouw eigen

omgeving wordt altijd gevoed, dat is

nodig voor ons voortbestaan. ,,Dat gaat

vrij automatisch,” zegt Van Lange. ,,Die

baby is kwetsbaar en afhankelijk van

jouw hulp. En bij die ene vluchteling, het

jongetje dat aanspoelt op het strand, voe-

len we ook empathie. Het is namelijk een

kwetsbaar kind en er is een indrukwek-

kend beeld van. Op zulke momenten

blijkt empathie een heel sterke emotie.

Maar empathie kan ook snel vervliegen,

zeker als we onze empathie niet kunnen

vertalen in ‘helpen’. Ook verdwijnt-ie

sneller als het over andere groepen gaat.”

Van Lange

spreekt in dat

verband over de

affectieve of

emotionele em-

pathie: een emo-

tie die snel

opkomt en snel

verdwijnt. Die

affectieve empa-

thie hebben

baby’s al. Als op de kraamafdeling in

het ziekenhuis één baby begint te huilen,

brult vaak in no-time de rest mee. Of

denk aan die ene chagrijnige collega die

in staat is zijn hele omgeving in dat ge-

voel mee te slepen. Gevoelens zijn dus

‘besmettelijk’.

Onderzoeker Sandy Overgaauw deed

voor de Universiteit Leiden (Brain&De-

velopment Lab) ook onderzoek naar de

ontwikkeling van cognitieve empathie,

het vermogen om te begrijpen hoe een

ander zich voelt en wat/hoe hij denkt.

Die cognitieve empathie ontwikkelt zich

vanaf de kleutertijd. Overigens vertoont

ongeveer 98 procent van de mensen

empathisch gedrag; 2 procent wordt

aangeduid als ‘psychopaat’: zij missen

affectieve empathie.

PSYCHOPATEN
Momenteel bereidt Overgaauw een on-

derzoek voor bij volwassen psychopaten

en jongeren die geen empathisch gedrag

vertonen. Daarbij gaat het om kinderen

en jongeren met een antisociale gedrags-

stoornis. Simpel gezegd leren jongeren

die veel agressief gedrag vertonen op een

andere manier kijken naar slachtoffers.

Overgaauw meet hiervoor onder meer de

oogbewegingen. Of het onderzoek meer

inlevingsvermogen oplevert, is nog de

vraag, maar Overgaauw is er wél zeker

van dat je bij ‘gewone mensen’ cognitieve

empathie kunt aanleren. ,,Dat kun je trai-

nen, daar zijn technieken voor. Ik doe het

zelf ook weleens, bijvoorbeeld bij een

conflictsituatie. Dan kun je direct heel

boos worden, maar je kunt ook even af-

wachten, en in gedachten heel bewust in

de schoenen van de ander gaan staan en

jezelf afvragen: ‘Hoe is het als je het van

de andere kant bekijkt?’ Dat werkt.”

TOPMAN
Empathischer door het leven gaan lijkt

misschien in alle opzichten een verrij-

king, maar coach Rijsdijk maakt een voor-

behoud: je bereikt er in je werkzame

leven zeker niet automatisch de top mee.

Rijsdijk: ,,Ik werk voor heel diverse, ook

grote organisaties, en in z’n algemeenheid

geldt: hoe hoger je in de hiërarchie komt,

hoe koeler het wordt. Hoe hoger in de

organisatie, hoe korter en zakelijker de

mails worden. Waarbij de topman vaak

niet verder komt dan: ‘Regel het!’ Mis-

schien heb je aan de top gewoon geen tijd

meer om empathisch gedrag te vertonen.”

Hoogleraar Van Lange waarschuwt

voor al te veel inlevingsvermogen. ,,Em-

pathisch gedrag kost weinig en het ver-

sterkt het vertrouwen tussen mensen

enorm. Toch kun je het ook met stress

vergelijken. Als je een leeuw in het wild

tegenkomt, is het goed en nodig dat je

stress hebt. Maar wie altijd stress heeft,

raakt uitgeput. Zo werkt het ook met em-

pathie, kijk naar de zorg waarin veel

werknemers een burn-out krijgen. Het is

goed om je in te leven in anderen, maar

op een gegeven moment moet je ook

gewoon zakelijk, beredeneerd handelen.

Een voorbeeld: een leidinggevende geeft

een vast contract aan een freelancer die

het thuis moeilijk heeft of tobt met z’n

gezondheid. Heel empathisch, maar dat

zal door de overige werknemers worden

beschouwd als onrechtvaardig en werkt

contraproductief.”

REVOLUTIE
Of de 21ste eeuw, zoals de auteur Roman

Krznaric voorspelt, ‘de eeuw van de em-

pathie’ wordt en of we een ‘empathische

revolutie’ zullen meemaken, is nog

de vraag. Het is zeker niet uitgesloten,

‘EMPATHIE
KANOOKSNEL
VERVLIEGEN’

§ Oefenmet actief

luisteren.Neem jezelf

bij een gesprek voor dat

je echt wilt weten hoe de

ander zich voelt. Onder-

breek de ander niet en

vraag alleen door (‘hoe

bedoel je dat?’) om zeker

te weten dat je de ander

goed begrijpt. Let op de

gezichtsuitdrukking en

houding van de ander:

wat zegt hij/zij tussen

de regels door?

§ Dompel je onder in

een andere cultuur.

Niet via een strand-

vakantie, maar door

bijvoorbeeld vrijwilligers-

werk in den vreemde.

Ook effectief: de gemeen-

te Brunssum nam

onlangs enkele felle

tegenstanders van een

azc in die gemeente mee

naar een vluchtelingen-

kamp in Libanon. Het be-

grip voor de ontheemden

nam zienderogen toe.

§ Lees fictie. Door het

lezen van een boek stap

je in een andere wereld

en leer je je identificeren

met anderen. Uit onder-

zoek blijkt dat lezers van

fictie beter in staat zijn

om emoties van anderen

te doorgronden en te

begrijpen.

§ Begin een revolutie.

Neem een zaak in ge-

dachten die je na aan het

hart ligt (bijvoorbeeld

verwaarloosde dieren of

het kromme omaatje van

drie huizen verder). Kun

je daar ook anderen voor

mobiliseren?

§ Leer van een oud

gezegde van de

Cheyenne-indianen:

Oordeel pas over je

buurman wanneer

je tweemanen in zijn

mocassins hebt gelopen.

STAPINDE
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