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Emosan-neurocommunicatie

In “emosan” herkent u het woord “emotie”, “san” betekent in het Japans “res-
pect”. Binnen interpersoonlijke relaties, die het hoofdthema van dit boek vor-
men, staat “emosan” voor respect voor onze eigen emoties en die van onze 
gesprekspartners. In commerciële relaties zullen dat onze externe klanten zijn. 
Binnen de context van communicatie in een bedrijf of organisatie zullen dat 
onze interne klanten zijn, onze medewerkers, onze collega’s of onze baas.

Aan het begin van een woord betekent “san” in het Japans “drie”. De  emosan- 
neurocommunicatie-aanpak die we in dit boek uitgebreid zullen bespreken, zo-
wel voor commerciële relaties als voor intermenselijke communicatie binnen 
een bedrijfsomgeving, bestaat dan ook uit drie stappen. In een eerste stap wordt 
toegelicht hoe we in diverse situaties en ten opzichte van verschillende perso-
nen snel onze eigen emoties kunnen herkennen. In een tweede stap wordt in 
kaart gebracht hoe we, vanuit ons eigen gevoel, specifieke emoties bij onze ge-
sprekspartner kunnen traceren en op basis daarvan zijn onbewuste gedragingen 
kunnen voorspellen. In de derde fase zullen we dan zien hoe we door gebruik 
te maken van specifieke emosan-neurocommunicatie-aanpassingen het goed 
gevoel bij onze gesprekspartner kunnen verhogen, wat zal leiden tot een betere 
luisterbereidheid en een effectievere relatieopbouw.

Neurocommunicatie zal ik definiëren als het aanpassen van onze manier van 
communiceren aan wat er, op onbewust niveau, gebeurt in de hersenen van 
onze gesprekspartner op het moment dat we met hem of haar communiceren. 
Toepassing van neurocommunicatie zal op een effectieve manier bijdragen 
tot het verminderen van communicatiestoringen en emotionele conflicten, en 
uiteindelijk tot een optimalisatie van interpersoonlijke communicatie en een 
verhoging van het goed gevoel bij beide gesprekspartners.
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Emosan-neurocommunicatie staat dus voor respect voor onze eigen emoties 
en die van onze gesprekspartner en voor wat er zich ondertussen afspeelt in 
onze hersenen. Na miljoenen jaren van evolutie blijven emoties een funda-
mentele rol spelen in onze interpersoonlijke communicatie en relaties. Op dat 
gebied zijn we als mens nog niet zo veel geëvolueerd. Wat wel essentieel ver-
anderd is, zijn de wetenschappelijke inzichten die we vandaag hebben over de 
vele onbewuste processen die zich in onze hersenen afspelen bij het in leven 
houden en voortplanten van onze soort. Emoties en gevoel spelen hierin een 
essentiële rol, in de meeste gevallen buiten ons bewustzijn. 

Vandaar dat emosan niet alleen staat voor respect voor onze emoties, maar 
ook voor respect voor de wetenschappelijke inzichten die er nu bestaan rond 
de werking van de hersenen en het belang hierbij van emoties en gevoel. Res-
pect ook voor de duizenden onderzoekers die vaak hun leven lang gewijd heb-
ben aan het tot stand brengen van deze nieuwe research bevindingen. Vandaar 
dat u aan het einde van dit boek een gedetailleerd overzicht zal vinden van de 
geraadpleegde literatuur. 

Emosan. Emoties in verkoop en management zal binnen onze interpersoonlijke 
relaties de interacties belichten tussen emoties, gevoel, bewust en onbewust 
gedrag, en doet dat vanuit diverse invalshoeken: psychologie, sociologie, evo-
lutionaire psychologie, biologie, neurologie, cognitieve, affectieve en sociale 
neurowetenschappen en de psychologie van het onbewuste. Deze inzichten 
zullen gekoppeld worden aan praktische toepassingen binnen commerciële 
relaties en communicatiemomenten in een bedrijf of organisatie.

Omdat we in die communicatiesituaties ook vaak te maken krijgen met ne-
gatieve emoties bij onze gesprekspartners, zal vanuit de resultaten van recent 
neurologisch onderzoek het concept “Emosan Selfmanagement” voorgesteld 
worden als effectieve tool om onze eigen emoties te reguleren binnen de soci-
ale contacten die we dagelijks hebben in onze privé of professionele omgeving. 

Emoties en gevoel vervullen niet alleen een essentiële rol binnen interpersoon-
lijke communicatie, maar hebben ook een grote invloed op onze capaciteit om 
na te denken, beslissingen te nemen en creatieve oplossingen te vinden voor 
de uitdagingen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. De invloed van 
emoties en goed gevoel op effectieve beslissingname, creativiteit en innovatie, 
en de nood aan stresspreventie worden uitgebreid besproken in het boek van 
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Christian Henrard (2013) “Emosan. Emoties, creativiteit en innovatie” (Ant-
werpen – Apeldoorn: Garant).1

Wat kan u verwachten van Emosan?

Dit boek is er gekomen op verzoek van de vele deelnemers aan de emosan-work-
shops en -trainingen, die me met hun “gezond verstand” en uit persoonlijke 
interesse bleven bestoken met vragen rond het belang van emoties en gevoel 
binnen de context van interpersoonlijke relaties. Voor commerciële mensen 
ging het dan over de relaties met hun klanten. Voor managers ging het over 
communicatie met hun medewerkers en collega’s. Emosan. Emoties in verkoop 
en management brengt op een wetenschappelijk gefundeerde manier antwoor-
den op de meeste door hen gestelde vragen. 

Recent wetenschappelijk onderzoek rond de werking van de hersenen en het 
belang van (onbewuste) emoties en gevoel vormt een essentieel onderdeel van 
Emosan. Emoties in verkoop en management. Het boek is echter niet geschreven 
door een arts, apotheker, psychiater, neuroloog of universiteitsprofessor, maar 
door iemand die door één van de deelnemers aan de eerste emosan-workshops 
omschreven werd als een “researcher die toevallig ook management consultant 
is”. Tijdens mijn 20-jarige persoonlijke studie van wetenschappelijk onder-
zoek en bij het schrijven van dit boek, ben ik steeds blijven denken in functie 
van de uitdaging als management consultant. Daarbij heb ik continu gezocht 
naar antwoorden op de vraag die mijn klanten en deelnemers me vaak stellen: 
“What’s in it for me?”. Wat kan ik er persoonlijk mee doen, wat kunnen mijn 
collega’s en mijn bedrijf er mee doen? Hoe kan ik de emosan-aanpak gebrui-
ken binnen mijn eigen interpersoonlijke relaties, zowel professioneel als privé? 
Met andere woorden: wat kan ik er concreet mee doen?

Waarover gaat dit boek niet? Het gaat niet over strategische bedrijfsvoering, 
niet over motivatie en niet over leiderschap. Daar zijn al voldoende boeken 
over geschreven. Dit boek gaat over emotionele aspecten van interpersoonlijke 
relaties en de manier waarop (onbewuste) emoties erop inspelen. Met inter-
persoonlijke relaties bedoel ik de relaties tussen twee individuele personen: 
man-vrouw, vriend-vriendin, ouder-kind, collega-collega, verkoper-klant, 
manager-medewerk(st)er.
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Deze relaties kunnen plaats vinden binnen de persoonlijke context van ons 
privéleven of binnen de professionele context van een bedrijf of een organi-
satie. 

Interpersoonlijke relaties in de meer persoonlijke sfeer, zoals die tussen ouders 
en kinderen, of partners en collega’s onderling, worden uitgebreid toegelicht in 
het boek van Christian Henrard (2013) “Emosan. Emotie en neurocommunica-
tie” (Antwerpen – Apeldoorn: Garant).2

In het boek Emosan. Emoties in verkoop en management zal de aandacht meer 
gaan naar interpersoonlijke relaties binnen de professionele context van be-
drijven en organisaties, waarbij de nadruk zal gelegd worden op commerciële 
relaties met externe klanten en communicatie tussen managers, collega’s en 
medewerk(st)ers.

Emosan. Emoties in verkoop en management

Dit boek is samengesteld uit drie delen.

Het eerste deel belicht recent wetenschappelijk onderzoek rond de werking 
van de hersenen en het belang van emoties en gevoel, waarbij telkens zal ver-
wezen worden naar concrete toepassingen binnen bedrijven en organisaties. In 
hoofdstuk 1 koppel ik het belang van emoties aan een aantal uitdagingen bin-
nen de bedrijfswereld, met name de emosan-neurocommunicatie-challenge. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de hersenen als informatieverwerkingssysteem. Hier 
zullen we zien hoe neuronen, synapsen en neurale netwegen de basis vormen 
van informatieverwerking binnen onze hersenen, die voor meer dan 99 pro-
cent gebeurt via processen die plaats hebben buiten ons bewustzijn. Hoofd-
stuk 3, Homeodynamische organisatie van emoties, licht de fundamentele rol 
toe die emoties hebben bij het tot stand komen van vitale evenwichten in ons 
lichaam en onze hersenen, die nodig zijn om ons optimaal te laten functione-
ren. De macht van emoties wordt geïllustreerd in hoofdstuk 4, waarin verder 
ingegaan wordt op de fundamentele mechanismes die betrokken zijn bij het 
opwekken en produceren van emoties in onze hersenen en ons lichaam. In 
hoofdstuk 5 zullen we zien dat emoties al miljoenen jaren de basis vormen 
voor onze menselijke communicatie en dat ze dat al deden reeds lang voor taal 
er was. Hoofdstuk 6 benadrukt het belang dat emoties binnen het tijdperk van 
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informatietechnologie nog steeds hebben als communicatietool. Hoofdstuk 7 
licht toe hoe miljoenen jaren van “niche” activiteiten van onze voorouders ge-
leid hebben tot empathizing en systemizing vaardigheden in mannelijke en 
vrouwelijke hersenen.

Het tweede deel is volledig gewijd aan praktische toepassingen van emosan- 
neurocommunicatie, waarbij de nadruk zal liggen op interpersoonlijke relaties 
in verkoop en management. In hoofdstuk 8 stel ik het emosan-referentiekader 
voor dat volledig gebaseerd is op inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek 
dat we in het eerste deel besproken hebben. Omdat het emosan-referentieka-
der vertrekt vanuit reëel bestaande systemen in onze hersenen, geeft het ons 
de mogelijkheid om, vanuit ons gevoel, onbewuste gedragingen te voorspellen 
bij onze gesprekspartner op het moment dat we met hem of haar communi-
ceren. Het emosan-referentiekader wordt op die manier een professionele en 
performante tool om effectief en empathisch te luisteren naar de emoties van 
onze gesprekspartner, en communicatiestoringen en emotionele conflicten tot 
een minimum te beperken. In de hoofdstukken 9 tot 13 gaan we uitgebreid 
in op toepassingen van het emosan-referentiekader bij het optimaliseren van 
commerciële relaties binnen diverse emotionele contexten. Deze toepassingen 
zullen geïllustreerd worden via praktijkvoorbeelden uit onder andere de fast-
moving consumer goods sector, de bank- en verzekeringswereld en de farma-
sector. Hierbij zullen we concreet toelichten hoe emosan-neurocommunicatie 
kan aangewend worden als effectieve en rendabele tool voor het optimaliseren 
van commerciële relaties, vooral als die gedomineerd worden door negatieve 
emoties zoals twijfels, onzekerheid, wantrouwen, territoriumbescherming of 
afstandelijkheid. In hoofdstuk 14 bespreken we hoe emosan-neurocommuni-
catie op een concrete manier kan bijdragen tot het optimaliseren van inter-
persoonlijke communicatiemomenten tussen manager en medewerk(st)er, en 
tussen collega’s onderling. 

Omdat medewerkers, verkopers en managers vaak zelf onder druk staan, is het 
effectief managen van de eigen emoties in vele gevallen een belangrijke troef. 
In het derde deel van dit boek, Emosan Selfmanagement, zal in hoofdstuk 15 
besproken worden waarom het zo moeilijk is om onze emoties onder contro-
le te krijgen en waarom emotieregulatie altijd inspanningen en energie vergt. 
Vanuit onderzoek zullen we ook toelichten waarom bepaalde veel gebruikte 
emotieregulatietechnieken niet werken en op lange termijn zelfs schadelijk 
kunnen zijn voor onze gezondheid. Op basis van recent neurologisch onder-
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zoek zullen we in hoofdstuk 16 ingaan op emotieregulatiestrategieën die hun 
effectiviteit wél bewezen hebben. Daarbij zal het emosan-referentiekader voor-
gesteld worden als een concrete en praktische tool voor emotieregulatie. Via de 
plasticiteit van onze hersenen zullen we zien dat Emosan Mental Training kan 
aangeleerd worden op elke leeftijd en in elke omgeving, zowel privé als pro-
fessioneel. Tenslotte zullen we in hoofdstuk 17 toelichten hoe emotieregulatie 
kan gedelegeerd worden naar het onbewuste en op die manier een nieuw au-
tomatisme kan worden, dat ik omschreven heb als “Emosan Selfmanagement”.


