
 

LIBC Publiekssymposium vrijdag 6 november 2015 

 

De wereld van het Sociale Brein 
Locatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden. Route: http://tinyurl.com/nasyf2q 
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 08.30  Registratie 

09.30  Welkomstwoord 

09.40  Inleiding 
drs. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden 
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09.55  Inleiding ochtendthema 
De neuropsychologie van kijken en bekeken worden 
dr. Lotte van Dillen 

10.30  Het onderscheid tussen mensen en dingen in het brein 
dr. Michiel van Elk  

11.00  Koffiepauze 

11.30  Hoe ons brein reageert op andermans emoties. 
dr. Mariska Kret  

12.00  
 
 
12.30 

Denkt ons brein in sociale hokjes? 
prof.dr. Belle Derks 
 
Slotbeschouwing ochtendthema 

 12.45  Lunchpauze en een ‘interactief kijkje achter het sociale brein’ 
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13.45  Inleiding middagthema  
Het menselijk brein is een groepsdier 
dr. Gert-Jan Lelieveld en dr. Félice van Nunspeet 

14.15  Hormonen & het sociale brein 
dr. Peter Bos 

14.45  Theepauze 

15.15  De neuropsychologie van wij versus zij 
dr. Daan Scheepers 

15.45  Hoe werkt het morele brein? 
prof.dr. Naomi Ellemers 

 16.15 

 

Slotwoord 



 

LIBC Publiekssymposium vrijdag 6 november 2015 

 

Lezingen	&	Sprekers:	
 
Hoe werkt het morele brein? 
Tijdens deze presentatie zal Naomi Ellemers in gaan op vragen als "Waarom vinden mensen het belangrijk om 

moreel te zijn?", "Hoe reageren mensen als zij geconfronteerd worden met het immorele gedrag van anderen (of dat 

van zichzelf)?", en "Willen mensen bij een groep horen wanneer dit iets oplevert (bijvoorbeeld geld of macht), of 

vanwege de morele waarden waar zo'n groep voor staat?" 

Prof.dr. Naomi Ellemers, was tot september 2015 hoogleraar “sociale psychologie van de organisatie” bij de 

Universiteit Leiden. Sinds 1 september is zij aan Universiteit Utrecht aangesteld als Universiteitshoogleraar. Naomi 

Ellemers onderzoekt het gedrag van mensen in groepen. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met effecten van 

statusverschillen tussen groepen, diversiteit in organisaties en betrokkenheid en inspanning in taakgroepen. 

  

Denkt ons brein in hokjes? 
Tijdens deze presentatie vertelt Belle Derks ons over de functie en de effecten van stereotypen en bespreekt zij 

vragen als “Welke rol speelt het brein bij politiegeweld tegen mensen van een andere afkomst?” en “Is het 

vrouwelijke brein minder geschikt voor inparkeren?”. 

Prof. dr. Belle Derks is verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de psychologische 

(motivatie, zelfbeeld), fysiologische (cardiovasculair) en neurologische (EEG, ERP) gevolgen van de negatieve 

stereotypering van vrouwen en etnische minderheden in werk‐ en opleidingssituaties. 

 

Het onderscheid tussen mensen en dingen in het brein 

Michiel van Elk gaat in op vragen als "Waarom is het vanuit evolutionair perspectief belangrijk om personen van 

dingen te onderscheiden?"en "Kun je onder bepaalde omstandigheden een persoon ook als 'een ding' waarnemen?" 

Dr. Michiel van Elk studeerde filosofie en psychologie. Na een promotie in de cognitieve neurowetenschap aan het 

Donders Instituut in Nijmegen, werkte hij in Zwitserland waar hij onderzoek deed naar buiten-lichamelijke ervaringen. 

Sinds 2013 is hij als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet 

naar de psychologische en biologische basis van religie en spiritualiteit. 

 

De neuropsychologie van wij versus zij 

Tijdens deze presentatie zal Daan Scheepers in gaan op vragen als " Waarom worden mensen hooligan?" en "Hoe 

kan sociale identiteit een buffer zijn tegen stress?" 

Dr. Daan Scheepers is aangesteld als universitair hoofddocent van de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie bij 

de Universiteit Leiden. Het onderzoek van Daan Scheepers richt zich op groepsprocessen, intergroepsrelaties en 

sociale identiteit. Binnen diverse onderzoekslijnen maakt Daan gebruik van psychofysiologische methodes. 

 

De invloed van hormonen op het sociale brein 

Tijdens deze presentatie zal Peter Bos in gaan op vragen als "Bevordert een neusspray met het knuffelhormoon 

oxytocine het onderlinge vertrouwen?" en "Hoe beïnvloeden onze hormonen samenwerking met anderen?" 

Dr. Peter Bos werkt als universitair docent Psychologische Functieleer aan de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek 

van Peter Bos richt zich op de rol van hormonen op het menselijke sociaal gedrag en de hersenprocessen die daar 

een rol bij spelen. Hij richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op de hormonen testosteron, estradiol, cortisol, en het 

neuropeptide oxytocine. 
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Hoe ons brein reageert op andermans emoties 

dr. Mariska Kret  
Dr. Mariska Kret is universitair docent aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Cognitieve Psychologie. Mariska Kret 

onderzoekt de non‐verbale communicatie van emoties via gezichtsexpressies en lichaamsexpressies, maar ook via 

directe uitingen van (para)sympatische activiteit zoals pupil‐dilatie. Om meer inzicht te krijgen in de mechanismen 

maakt ze gebruik van functionele MRI en psychofysiologie en bestudeert ze deze niet slechts in de mens, maar ook in 

andere primaten zoals chimpansees, bonobos en makaken. 

 


