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Samenvatting 

 

In de loop van de laatste decennia zijn steeds meer wetenschappers ervan overtuigd 

geraakt dat angst een belangrijke cognitieve component omvat. Ze menen dat structurele 

afwijkingen in de verwerking van informatie een cruciale rol spelen bij het ontstaan en 

blijven bestaan van (abnormale) angst. Er is bijvoorbeeld een toenemende evidentie dat 

angst gekenmerkt wordt door een (automatische) neiging om bij voorkeur die informatie 

te verwerken die gerelateerd is aan de bron van angst. Deze evidentie werd grotendeels 

verkregen door middel van gedragsstudies waarin emotionele Stroop taken, dot-probe 

taken en visuele zoektaken werden gebruikt. Door het toepassen van deze reactietijd-

paradigma’s hebben onderzoekers aanzienlijke vooruitgang geboekt in het begrijpen van 

de preferentiële informatieverwerking bij angst, haar specificiteit, tijdsverloop en 

automaticiteit.  

 Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om meer inzicht te 

verkrijgen in de preferentiële informatieverwerking bij angst. Een nieuwe benadering 

werd geïntroduceerd om de vroege voorkeursverwerking van emotioneel relevante 

informatie te bestuderen (Hoofdstukken 3-6). Daarnaast werden de temporele eigen-

schappen van selectieve aandacht bij angst onder de loep genomen (Hoofdstukken 6-7). 

Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van het theoretisch en empirisch kader dat dit onderzoek 

heeft gestuurd.  

 

‘Spatiële affectieve Simon’ benadering  

 

Het centrale idee achter de nieuwe ‘spatiële affectieve Simon’ benadering is als volgt: als 

een emotionele stimulus, die samen met een neutrale stimulus wordt gepresenteerd, bij 

voorkeur wordt verwerkt, dan gaat hij zich misschien gedragen alsof hij alleen werd 

gepresenteerd. Als dat zo is, dan kan hij een Simon effect voortbrengen: er zal sneller 

gereageerd worden wanneer de ruimtelijke positie van de emotionele stimulus 

correspondeert met de positie van de respons dan wanneer deze posities niet met elkaar 

corresponderen. Zo een Simon effect zou extra evidentie bieden voor het idee van vroege 

preferentiële verwerking van de emotionele stimulus.  
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 De Spatiële Affectieve Simon Taak (SAST) werd ontwikkeld als een maat voor 

de vroege voorkeursverwerking van emotionele informatie. In de SAST verschijnen 

tegelijkertijd een emotionele en een neutrale stimulus op een computerscherm en varieert 

de correspondentie tussen de positie van de emotionele stimulus en de positie van de 

respons. In de SAST zoals toegepast in dit proefschrift worden een emotioneel en een 

neutraal woord boven elkaar aangeboden. Het emotionele woord komt met een even 

grote waarschijnlijkheid op de bovenste als op de onderste positie en het woordpaar is 

even vaak in het rood als in het groen gedrukt. Aan de proefpersonen werd gevraagd op 

de bovenste knop van een responskastje te drukken wanneer een rood woordpaar zou 

verschijnen, op de onderste knop wanneer een groen paar zou verschijnen. Het resultaat 

was dat tijdens de helft van de keren dat een woordpaar werd aangeboden de posities van 

het emotionele woord en de responsknop met elkaar correspondeerden (boven-boven, 

onder-onder) en dat tijdens de andere helft deze posities niet correspondeerden (boven-

onder, onder-boven). Het verschil in reactietijd tussen deze spatieel corresponderende en 

niet-corresponderende condities weerspiegelt het bestaan van spatiële affectieve Simon 

effecten.  

 In Hoofdstuk 1 wordt het basisidee voor de spatiële affectieve Simon benadering 

beschreven en wordt de SAST vergeleken met de emotionele Stroop taak, de dot-probe 

taak, en een niet-spatieel affectief Simon paradigma. Hoofdstukken 3-5 rapporteren 

studies waarin de SAST werd toegepast om de vroege voorkeursverwerking van 

dreigwoorden te onderzoeken bij studenten die werden blootgesteld aan een gebeurtenis 

die fysieke stress kan veroorzaken (hoogte; Hoofdstuk 3), bij studenten met een 

hoogangstige persoonlijkheid (Hoofdstuk 4) en bij een angstige klinische groep 

(Hoofdstuk 5). In alle drie de studies werden woordparen gepresenteerd gedurende 14 of 

500 milliseconden (ms). Er werd gekozen voor een aanbiedingsduur van 14 ms om zo te 

kunnen onderzoeken of de veronderstelde preferentiële informatieverwerking bij angst 

plaatsvindt wanneer de stimuli niet volledig bewust worden waargenomen. Bij een 

aanbiedingsduur van 500 ms is er meer tijd om de stimulus te verwerken, waardoor latere 

strategische processen in werking kunnen treden.  

 Ook in Hoofdstuk 6 worden spatiële affectieve Simon effecten bestudeerd bij 

studenten met een hoogangstige persoonlijkheid, maar nu door middel van een probe-
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classificatie taak. Net zoals in de SAST werden een emotioneel en een neutraal woord 

boven elkaar gepresenteerd gedurende 14 of 500 ms en ook hier werd responspositie 

bepaald door de kleur. In de probe-classificatie taak werd het woordpaar echter in het wit 

gedrukt en gevolgd door een rode of groene stip, de ‘probe’, die de positie van een van de 

woorden innam. Zodoende werden de effecten op een later moment in de tijd gemeten 

dan in de SAST, waar de responsrelevante eigenschap (kleur) tegelijk met de woorden 

verscheen. Bovendien, omdat de kleur maar op een van de locaties verschijnt (bijv. 

gekleurde stip op de bovenste of op de onderste positie) kan deze probe-classificatie taak 

gebruikt worden om zowel spatiële affectieve Simon effecten (‘responsbias’) te 

onderzoeken als selectieve aandachtseffecten (‘aandachtsbias’). Aandachtsbias wordt 

gereflecteerd in de effecten van de spatiële correspondentie tussen de emotionele 

stimulus en de stip op reactiesnelheid.  

 De belangrijkste conclusies van de eerste vier studies naar spatiële affectieve 

Simon effecten kunnen als volgt worden samengevat: (1) Emotionele woorden die samen 

met een neutraal woord worden gepresenteerd, kunnen een Simon effect uitlokken, zelfs 

wanneer de woorden niet volledig bewust worden waargenomen; (2) In alle vier de 

studies werden spatiële affectieve Simon effecten gevonden voor dreigwoorden bij 

angstige personen en bij personen die werden blootgesteld aan een stressveroorzakende 

gebeurtenis (reacties waren sneller wanneer dreigwoord en respons spatieel correspon-

deerden). Niet-angstige en laagangstige controlegroepen toonden geen effect ofwel het 

tegenovergestelde effect; (3) De geobserveerde spatiële affectieve Simon effecten waren 

in grote mate specifiek voor de bedreiging of voor iemand’s zorgen en voor de situatie op 

het moment van meten; (4) Deze angstgerelateerde spatiële affectieve Simon effecten zijn 

relevant voor theorieën over afwijkende informatieverwerking bij angst; (5) De SAST is 

een veelbelovend paradigma om voorkeursverwerking van emotionele informatie te 

onderzoeken en kan misschien nuttig zijn in toekomstig onderzoek om diepgaande kennis 

te verwerven over de mechanismen die een rol spelen bij emoties en psychiatrische 

stoornissen; (6) In de probe-classificatie studie in Hoofdstuk 6 werden tegenovergestelde 

responsbias en aandachtsbias effecten gevonden. Dit suggereert dat deze effecten niet 

eenvoudigweg een reflectie zijn van een en hetzelfde onderliggende mechanisme. In 

typische probe-positie taken bepaalt de positie van de probe, en niet het type probe, de 
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correcte respons; bijvoorbeeld, druk op de bovenste knop wanneer de probe op de 

bovenste positie verschijnt en op de onderste knop wanneer zij op de onderste positie 

verschijnt. Omdat er in deze taken een directe correspondentie bestaat tussen de posities 

van emotionele stimulus, probe en respons, zou responsbias kunnen bijdragen aan de 

aandachtsbias-scores. Probe-positie taken vormen dus geen zuivere meting van 

aandachtsbias.  

 

Temporele dynamiek van selectieve aandacht in angst 

 

De afgelopen jaren hebben onderzoekers, die geïnteresseerd waren in het tijdsverloop van 

selectieve aandacht bij angst, de aanbiedingsduur van de kritieke stimuli in dot-probe 

taken gemanipuleerd en oogbewegingen en hersenactiviteit gemeten. Op dit moment is er 

echter nog steeds weinig geweten over de temporele eigenschappen van aandachtsbias bij 

angst. In dit proefschrift werden deze eigenschappen bestudeerd in reactietijdparadigma’s 

die lijken op een typische probe-classificatie taak (hierboven beschreven), door het 

analyseren van reactietijdverdelingen (Hoofdstuk 6) en door het apart manipuleren van de 

stimulusduur en van het interval tussen het verschijnen van de emotionele stimulus en het 

verschijnen van de probe (stimulus onset asynchrony; SOA; Hoofdstuk 7). Dit waren de 

eerste twee studies in de literatuur over aandachtsbias waarin deze analyses en 

manipulaties werden toegepast.  

 In Hoofdstuk 6 wordt beargumenteerd dat relatief snelle responsen op de probe 

gevoeliger zijn voor vroege bias effecten, terwijl relatief langzame responsen meer 

beïnvloed worden door latere cognitieve processen. De distributies van reactietijden 

gemeten tijdens het hierboven beschreven probe-classificatie experiment werden geana-

lyseerd. Snellere responsen wanneer de emotionele stimulus en de probe spatieel 

correspondeerden dan wanneer ze dat niet deden, werden gezien als een reflectie van 

aandachtsbias voor de emotionele stimulus. In overeenstemming met eerder onderzoek 

gaven hoogangstige studenten, in vergelijking met laagangstige studenten, selectief 

aandacht aan woorden die gerelateerd waren aan fysieke bedreiging, bij een 

aanbiedingsduur van 14 ms (enkel tijdens de eerste taakhelft) of 500 ms. Het groeps-

verschil bij een aanbiedingsduur van 14 ms werd groter bij langzamere responsen; bij een 
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aanbiedingsduur van 500 ms hing het groepsverschil niet af van reactiesnelheid. Deze 

resultaten werden verklaard in termen van het moeilijk kunnen losmaken van aandacht 

van stimuli die gerelateerd zijn aan dreiging bij angst. Er werd geconcludeerd dat 

analyses van verdelingen van reactietijden op een dot-probe taak van dienst kunnen zijn 

bij het in kaart brengen van het tijdsverloop van aandachtsbias.  

 Hoofdstuk 7 onderzoekt het tijdsverloop van aandachtsbias bij angst en de invloed 

van de duur van stimulusverwerking hierop. Hoogangstige en laagangstige studenten 

voerden een classificatietaak uit waarin een emotioneel en een neutraal woord boven 

elkaar werden gepresenteerd, gedurende 14 of 500 ms. Onmiddellijk na dit gemaskeerde 

woordpaar verscheen er een stip op elke positie waar eerder een woord stond. Kleur-

informatie werd aan het beeldscherm toegevoegd om de respons te bepalen (bovenste 

knop wanneer rood, onderste knop wanneer groen). Woord-kleur SOA was 0 ms (een van 

de woorden in kleur) of 514 ms (woorden in het wit, een van de stippen in kleur). De 

kleur verscheen even waarschijnlijk op de bovenste als op de onderste positie en nam dus 

de rol over van de probe in een conventionele dot-probe taak. Door aanbiedingsduur en 

SOA onafhankelijk van elkaar te manipuleren, was het mogelijk om de effecten van, 

respectievelijk, verwerkingsduur en het moment van meten experimenteel te scheiden.  

 Een interessante bevinding van deze studie was dat de bias effecten die werden 

uitgelokt door woorden gerelateerd aan fysieke dreiging, woorden gerelateerd aan sociale 

dreiging en positieve woorden van elkaar verschilden in temporele eigenschappen. Dit 

suggereert specificiteit van bias bij angst. Bij wijze van methodologische noot is het 

relevant te melden dat er bij 0-ms SOA een verschil was tussen bias scores voor 

bedreigende woorden gepresenteerd voor 14 ms en scores voor deze woorden 

gepresenteerd voor 500 ms. Dit suggereert dat deze bias scores reflecteren waar aandacht 

zit na het verschijnen van de probe.  

 

Algemene discussie 

 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de empirische bevindingen in de voorgaande 

hoofdstukken en bespreekt verschillende kwesties met betrekking tot interpretatie en 

methodologie. Alternatieve verklaringen voor de geobserveerde spatiële affectieve Simon 
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effecten worden bediscussieerd: een extreme versterkte verwerking van de emotionele 

stimulus, responsneigingen om de emotionele stimulus te benaderen of te vermijden, het 

richten van aandacht. Verder worden ook de geobserveerde verschillen tussen taak-

blokken, het gebruikte stimulusmateriaal en het specifieke design van de gebruikte taken 

bediscussieerd. Tot slot worden enkele vragen besproken die op dit moment erg actueel 

zijn in het onderzoek naar preferentiële informatieverwerking bij angst, maar die niet 

direct werden aangepakt in de experimenten in dit proefschrift, bijv. causale factoren, (re-

)training van aandachtsbias, aandachtscontrole.  

 

 

 

 

 

 

 


