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DE WETENSCHAP VAN DE LACH

Waarom lachen we?
Wat betekent het?
Wat doet het met ons?

Tegenwoordig worden er heel wat onderzoeken verricht naar de

positieve effecten van lachen. Want dat die er zijn, dat is wel duidelijk.

In de artikelen in dit boekje gaan we dieper in op de vraag of je echt

gelukkiger wordt van lachen, wat die spiegelneuronen nu precies doen

en lees je onderzoeksresultaten van Lee Berk en anderen. 

Ook kun je meedoen met een leuke test om te kijken of je geheugen nu

echt verbetert door te lachen, je leert waarom tranen met tuiten

lachen zo lekker is en we sluiten af met wijsheid van Broody het brein.

Ik wens je veel leesplezier.

Saskia van Velzen, auteur
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Word je echt gelukkiger van lachen?

Tja, weet jij het? Ik zocht het op.

Lachen is gezond. Dat zeggen we niet alleen, maar het is ook waar. En

lachen maakt gelukkig. Dat blijkt ook te kloppen.

Er wordt in grote aantallen onderzoek gedaan naar de lach. Met

humor of een neplach laten ze mensen lachen om te kijken wat dat

voor effect heeft. En of het effect heeft.

In een onderzoek in de jaren ’80 werden drie groepen gemaakt. Mensen

in de eerste groep hielden een pen horizontaal tussen hun tanden vast

om de mimiek van een lach op te wekken. De tweede groep hield de

pen verticaal tussen de tanden vast, waardoor zij ook vanzelf gingen

fronsen en de laatste groep hield de pen in de handen. Alle drie de

groepen kregen cartoons te zien.

Wat denk je? De groep met de horizontale pen gaf een veel hogere

“grappig” waardering aan de cartoons dan de andere groepen.
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De wetenschap van de lach

Ik wil altijd weten hoe het zit. Hoe

komt het dat lachen zo fijn is? Hoe

werkt het in ons hoofd en in ons lijf? 

Met deze verzameling artikelen ben ik

meer te weten gekomen en ik hoop jij

nu ook.

Mijn slogan is:

Change the World. Smile.
Saskia van Velzen

www.lachwinkel.nl

https://www.lachwinkel.nl/
https://www.lachwinkel.nl/
https://uitgeverijoneday.nl/

