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2: 2: 2: 2: DDDDe studie van Professor De studie van Professor De studie van Professor De studie van Professor Dr. Boucseinr. Boucseinr. Boucseinr. Boucsein    
 

Hoe kun je de werking van geurstoffen op de psyche, die verder gaat dan ons bewustzijn, 

wetenschappelijk onderzoeken? 

 

Objective Emotional Assessment OEAObjective Emotional Assessment OEAObjective Emotional Assessment OEAObjective Emotional Assessment OEA    

Prof dr. Boucsein van de Universiteit van Wuppertal heeft een speciale methode ontwikkeld om 

objectief te kunnen meten welk effect een bepaald product heeft op de menselijke psyche. Hij heeft 15 

jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze methode, ook wel Objective Emotional Assessment 

(OEA) genoemd. Om de emotionele reacties van de proefpersonen vast te leggen worden nauwkeurige 

metingen verricht van o.a. de hartslag, de electrodermale activiteit en de electromyiografische activiteit 

in het gezicht. 

 

Electrodermale activiteitElectrodermale activiteitElectrodermale activiteitElectrodermale activiteit    

De electrodermale activiteit (EDA) is de elektrische weerstand of geleiding van de huid. Bij spanning of 

stress verandert dit. De verandering is niet altijd zichtbaar maar wel altijd meetbaar. Een zichtbaar 

voorbeeld van sterke toename van de electrodermale activiteit is o.a. het krijgen van klamme handen of 

kippenvel. Een leugendetector meet ook de electrodermale activiteit. 

    
Psychophysiological variables - www.psyrecon.de 



Persbericht, Montfoort januari 2012 

 

 

    

ElektromyografieElektromyografieElektromyografieElektromyografie 

Elektromyografie is een onderzoekstechniek waarbij de elektrische activiteit van spieren wordt 

gemeten, meestal in relatie tot stimulatie van de voor die spieractiverende zenuw. De spieractiviteit 

kan worden gemeten door elektroden. De basis van deze techniek is dat contractie van een spier wordt 

ingeleid door verschijnselen die een elektrisch signaal afgeven. Daarom krijgen mensen bij 

onderzoeken vaak elektroden op het gezicht aangebracht.  

Effecten op Effecten op Effecten op Effecten op de lachspierende lachspierende lachspierende lachspieren 

De OEA methode van Professor Boucsein laat zien dat de activiteit van de ‘musculus zygomaticus 

major’ -een spier die zorgt voor het omhoogtrekken van de mond bij het lachen- stijgt bij het krijgen 

van een positieve impuls. 

DubbelDubbelDubbelDubbel----blind getesblind getesblind getesblind getestttt 

Boucsein heeft bij zijn onderzoek naast citrusolie, waarvan aromatherapeuten zeggen dat het een 

opwekkende en activerende werking heeft, ook een andere olie getest die juist bekend staat om de 

ontspannende werking. Hij heeft mensen met de olie laten baden; de ene helft met de opwekkende olie 

en de andere helft met de ontspannende olie. De vrijwillige testpersonen en de betrokken 

onderzoekers mochten daarbij niet op de hoogte zijn welke etherische olie zij aan het testen waren. 

 

Verschillende reacties bij Verschillende reacties bij Verschillende reacties bij Verschillende reacties bij verschillende geurenverschillende geurenverschillende geurenverschillende geuren  

De analyse van de verkregen data toonde aan dat de twee geteste oliën significant verschillende 

reactiepatronen veroorzaakten. De testpersonen die de citrusgeur testten kenden een revitaliserende 

werking toe aan het product en tegelijkertijd bleek uit metingen dat hun electrodermale activiteit was 

gestegen. Bij de ontspannende geur werd daarentegen de electrodermale activiteit lager en gaven de 

testpersonen aan zich minder actief te voelen. 

80% van de testpersonen bemerkte bij de citrus badolie een positief effect op hun stemming.  

Bij de vrouwelijke testpersonen gaf 85% dit aan. 

 

Waarde toekennen aan emotiesWaarde toekennen aan emotiesWaarde toekennen aan emotiesWaarde toekennen aan emoties 

De statistische analyse van de OEA maakt het mogelijk om de emotionele reactiepatronen te 

classificeren in een grafiek met twee dimensies. Dit is in overeenstemming met diverse basisstudies en 

applicatiegeoriënteerde studies. Aan de hand van deze studies kunnen emotionele reacties worden 

geclassificeerd in verschillende waarden: prettig/onprettig en ontspannend/activerend.  

De meetresultaten van de automatisch registrerende tests en de verklaringen van testpersonen die zijn 

verkregen bij psychologische onderzoeken (bewuste evaluatie) stemmen overeen en ondersteunen 

elkaar.  
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FFFFabels en feitenabels en feitenabels en feitenabels en feiten 

Deze en andere studies van Professor Dr. Wolfram Boucsein en zijn team laten zien dat het effect van 

geuren kan worden aangetoond onder streng gecontroleerde omstandigheden. En op deze manier kan 

onderscheid worden gemaakt tussen de veronderstelde en daadwerkelijk werkzame effecten van 

etherische oliën. 

Kneipp is voornemens om nog meer onderzoeken te verrichten naar de effecten van aromatherapie. 

Professor Dr. Wolfram Boucsein* richtte samen met Dr. Ralf Stürmer het 

onafhankelijk onderzoeksinstituut op met de naam Psyrecon. 

http://www.psyrecon.de/en/aboutpsyrecon/staff.html 

Professor Boucsein is begin 2012 geheel onverwachts overleden. 

Vrij vertaald naar: “Wohltuende Düfte”, Wissenschaftliche Forschung  

auf dem Gebiet der Aromakologie: http://www.kneipp.de/index.php?id=196 

    

    
        
    


