
 

Informatie 

Wat is humor? 

Hu.mor (de; m). Situatie of uitspraak die vrolijke verbazing en gelach opwekt, 

iets dat om te lachen is. 

Humor kan verschillende vormen aannemen: slapstick/fysieke humor, droge humor, 

absurde humor, satirische humor (zoals cartoons), woordspelingen, … 

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve humor. ‘Positieve’ 

humor, gebruik je om een optimistische kijk op het leven te houden wanneer de zaken 

wat minder gaan, om moeilijke momenten te relativeren, of omdat je anderen wil 

amuseren. Deze vormen van humor brengen vaak positieve effecten met zich mee. 

Negatieve humor, anderzijds, is humor die gebruikt wordt om jezelf te neer te halen, 

of humor die minachtend of kwetsend is tegenover anderen. De gevolgen van dit soort 

humor zijn veel minder positief. De effecten die humor heeft hangen dus af van om 

welke soort humor het gaat; omdat we het over welzijn hebben focussen we op 

positieve humor. 

Effecten van humor 

Humor staat zelden in de doelstelling of missie van een bedrijf, en je zal ‘humor’ ook 

vrijwel nooit in functiebeschrijvingen of evaluatiegesprekken terugvinden. Nochtans is 

humor op de werkvloer zeer belangrijk. 

‘Lachen is gezond’ is een spreuk die iedereen wel kent. Maar er blijkt een kern van 

waarheid in te zitten. Lachen vermindert stress en verhoogt de opname van zuurstof, 

waardoor je concentratie en alertheid verhoogt. Het zorg er bovendien voor dat je 

minder snel ziek wordt: lachen zorgt ervoor dat er meer endorfine vrijkomt in je 

hersenen. Die stoffen zorgen ervoor dat je minder pijn voelt en dat je immuunsysteem 

beter geregeld wordt. Je lichaam is dus beter gewapend tegen de ziektekiemen van 

buitenaf. Naast de positieve effecten die humor op je lichaam kan hebben,  zijn er ook 

een heel aantal andere voordelen. Werknemers die humor gebruiken worden vaker 

gezien als aangenaam om in de buurt te hebben en liggen daardoor vaak goed in het 

team. Humor bevordert dan ook het gevoel van samenhorigheid in een groep. Mensen die 

humor gebruiken zijn over het algemeen ook meer tevreden in hun job en hebben 



minder kans op een burn-out. Daarnaast leidt humor ook tot betere prestaties op het 

werk, en verhoogt het de creativiteit, doordat het werknemers stimuleert om de 

dingen op een andere manier te bekijken. 

Mechanismen en theorieën 

Rela-haha-tiveer: humor zorgt voor stressverlichting: Daarnaast gebruiken veel 

mensen humor ook als een manier om om te gaan met moeilijke of stresserende 

gebeurtenissen. Humor is dan een uitlaatklep om emoties te ventileren. De bedoeling is 

niet om de situatie of de betrokkenen erin belachelijk te maken, maar om de 

gevoelens van machteloosheid en frustratie die je ervaart te uiten, zodat deze 

gevoelens geen invloed hebben op latere prestaties. Je kan via humor dus moeilijke 

situaties relativeren, zodat deze zware onderwerpen minder gewicht krijgen. 

Hou je hand (niet) voor je mond!: Humor werkt aanstekelijk: dit wordt ook wel 

‘emotionele besmetting’ genoemd, en heeft niets te maken met virussen of bacteriën. 

Mensen nemen emoties van anderen makkelijk over. De oorsprong hiervan vinden we bij 

zogenaamde spiegelneuronen. Dit zijn cellen in de hersenen die actief worden als we 

iemand anders een handeling zien uitvoeren, waardoor we die handeling overnemen. We 

zijn dus biologisch ‘geprogrammeerd’ om een glimlach van anderen over te nemen. 

Conditionering: het verhaal van Pavlov. Conditionering is het proces dat ervoor 

zorgt dat we bang zijn van spinnen omdat onze ouders bang zijn van spinnen, of dat we 

geen mosselen meer lusten nadat we een keer heel ziek werden na het eten van 

mosselen. Volgens deze theorie linken we zaken aan elkaar waar eigenlijk geen link 

tussen bestaat, dordat deze zaken (al dan niet) toevallig in het verleden samen zijn 

voorgekomen. Een voorbeeldje:  Wanneer een collega een grapje maakt of wanneer je 

baas een humoristische noot in presentaties verwerkt, zal dit bij jou een glimlach 

losmaken, en we weten uit ervaring dat glimlachen ons goed doet voelen. Wanneer dit 

meedere keren gebeurt, zullen in ons hoofd een link leggen tussen het goede gevoel 

en je collega of je baas. Hierdoor zal je collega of baas op zich uiteindelijk een 

goed gevoel beginnen opwekken, ook wanneer hij/zij op dat moment geen grapjes 

maakt. 

Lachen       Positief gevoel 

Lachen + Collega   Positief gevoel 

Collega       Positief gevoel 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de grappigste van het land? Het 

similariteitseffect. Collega’s die grapjes maken onder elkaar, het is een alledaags 

fenomeen, en dit is niet toevallig. Mensen voelen zich aangetrokken tot anderen die op 



hen lijken. We zijn dus sterker aangetrokken tot mensen die dezelfde dingen grappig 

vinden als wij zelf. Wanneer je iets vertelt dat je zelf grappig vindt en iemand anders 

bevestigt dat door te lachen, voel je je vanzelf meer verbonden met die persoon. 

Humor wordt door teams vaak gebruikt als een manier om aan de buitenwereld 

duidelijk te maken dat zij één groep zijn, en dat ze zich dan ook duidelijk willen 

onderscheiden van andere groepen. Bijnamen of onschuldige plagerijtjes zijn 

bijvoorbeeld vaak een signaal van solidariteit en vertrouwen binnen een team, een 

teken van verbondenheid. 

 

 

 


