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Samenvatting
Binnen de affectieve psychologie steunen onderzoeken met
betrekking tot de emotionele ervaringen van mensen in de
regel op (subjectieve) zelf-evaluaties. Deze Ph.D dissertatie
draagt bij aan de ontwikkelingen binnen de affectieve
psychologie door een framework voor te stellen voor een meer
objectieve methode om aspecten van emotie meetbaar te
maken.
Dit concept is vervolgens uitgewerkt tot een model waarin
metingen zoals elektromyografie en elektrocardiografie worden
verwerkt om tot een schatting te komen van de valence
dimensie van emotie. Dit model is vervolgens toegepast in
experimentele settings en vergeleken
met bestaande
subjectieve meetinstrumenten. De potentie van ultra-short
term heart rate variability als aanvullende variabele is
daarnaast experimenteel onderzocht, en onder voorbehoud
verworpen.
Uit de resultaten blijkt dat de methode in staat is, zonder nood
aan baseline-metingen en zonder dat de methode getraind
dient te worden op de taak of proefpersonen, in de
experimentele data automatisch emotie-episodes te detecteren
en correct te classificeren. Daarnaast worden binnen emotieepisodes verschillende gradaties onderscheiden.
Suggesties en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
worden voorgesteld, waaronder het includeren van aanvullende
parameters en het automatiseren van oplossingen voor enkele
statistische uitdagingen.
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