
BIJLAGE 3.8.1    
Lege personen

Boos

1

2

3



BIJLAGE 3.8.2    
Dat gevoel wanneer

… je wilt praten terwijl je in een stiltecoupe zit.

…  je op Snapchat ziet dat je beste vrienden/vriendinnen naar de film zijn  

en jij in je eentje thuis zit te Netflixen.

… je cijfer op het proefwerk een stuk beter is dan verwacht.

… je een foto post die binnen een uur 250 keer is geliked.

…  je twee weken moet wachten op de uitslag van dat belangrijke proefwerk.

… je ziet dat iemand anders een man uit het water heeft gered.

…  je weet dat je hard moet leren voor een toets, maar elke keer leuke berichten  

van je vrienden krijgt.

… je in een volle bus staat waar het heel warm is.

… je favoriete vlogger na lange tijd een nieuwe vlog heeft gemaakt.

… je voor het eerst iets hebt gekookt, dat niet helemaal goed gelukt is.

… iemand naar je glimlacht terwijl je voor bijloopt.

…  je de serveerster aanstoot op het terras waardoor er een dienblad met glazen valt.

… je een klein kind ziet vallen van haar fiets.

…  een vriend van je zit te fluisteren/lachen met iemand anders terwijl ze  

naar je kijken.

… een foto post waarop je na 24 uur nog steeds geen enkele like hebt gekregen.

… je de top van een klimwand weet te bereiken.

… je beste vrienden weer terug zijn na de zomervakantie.

… je een heel weekend niets gepland hebt om te doen.

… je als één van de weinige al het groepswerk moet doen.

…  je per ongeluk een boos bericht bestemd voor je moeder,  

verstuurt in de app groep van de klas.

… je als één van de weinige niets van het groepswerk hebt gedaan.



BIJLAGE 3.8.3    
Waar voelt men dit?

De getekende emoties die je hierboven ziet, komen uit op het volgende onderzoek:

• Lauri Nummenmaa, Enrico Glereana, Riitta Harib en anderen: Bodily maps of emotions, PNAS (december 2013) DOI:10.1073/pnas.1321664111
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