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SbMENVATT1NwF; 

a ~ s e t - ~ a t i e  van menselijk gedrag leert ons dat WC in ons dagelijIks leven alles 

behalve vanuit een logische rationaliteit te werk gaan. Inscl-iattings- en 

redeneerdouten zij11 aan de orde van de dag. We maken ons cl- allemaal 

schuldig aan, we laten ons in de maling nemen door onze eigen cognitieve 

illusies. We schatten onze kansen verkeerd in cn i11 onze redei~eringe~i is dc 

logica vaak ver te zoeken. Toch functioneren we ondanks alles doorgaans 

prima. Meestal is er genoeg tijd en gelegenheid om ons gedrag te corrigereiil 

en anze beslissinge11 te herzien. 

De vraag waarom mensen beoordelings- en redeneerfouten maken, 

terwijl ze tegelijkertijd goed in slaak zijn om logisch te redeneren, wordt met 

name relevant wanneer redeneerfouten leideau tot systernatisch disfunctioneel 

en onaangepast gedrag, zoals dat het geval is bij rnenses~ mct een psychisclre 

cloornis. Een groep mensen bij wie de ervarci-i dreiging In specifieke situaties 

per definitie niet in verhoinding staat tot het reele, objectieve gevaar wordt 

gevom~d door angstpatiënten. Volgens cognitief-psychologische onderzoekers 

is er bij mensen met ~~~gststoornlssen sprake van gevaairschemai's die de 

informatievenverlnjng overheersen. Deze gcvaiarschena% hebben een 

dis~mctloneel karaktcr: ze stemmen niet overeen met de o~jcctieve 

werkelijkheid en ze: Iciden tot onaangepast gedrag en iiegaticve ernolics. De 

angstige overtuigingen wan airgs6patiEnten zijl? irrationeel, maar blijvcn 

ondanks de overvloedig aanwezige dl~confimcirendie Iiilbmatic uit de 

buitenwereld hardnekkig voortbes.ttsan. Gegeven he.t feit dat de gevrccsdc 

catastrofe zich nooit voordoet, dient de vraag zich aan waarom deze ~atientcn 

niet na verloop van tijd in de grjeten krijgen dat hun overtuiging niet klopt. 

Voor de hardnekkigheid van de irrationele cognities van arigstpaniënteia 

zijn inmiddels verschillende verklaringen geopperd die zich baseren OP 

verstoorde informa~ie:vert;verkingspr0cess~n bG fobici. fn eerste instanlic 



warm deze verklaringen gericht op gestoorde waamernings- en 

aandachtsprocessen, Vrij nieuw is de opvatting dat ongeldige deductieve 

redcueerstratcgieEn verantwoordelijk Lnnen zijn voor de instandhouding van 

Irrationele angst. Deze opvatting baseert zich inet name op de ibeui~~dirrg dat 

disconfirmatie van de irrationele cognities van angstpatienten leidt rot 

~ermind~ering van angst. Disconfirnatie vormt namelijk de klem van 

cognitieve gedragstherapie, verreweg de meest effectieve behandeling van 

fobische angst. In de therapie leert de patient met de lleilp van cen khcrapcut, 

om ap geleide van empirischc toetsing in re zicn dat zijn of haar overtuigli~g 

onjuist is en moet worden bijgesteld. De gedachte is NU dat angslpaticnten bij 

hct zclfitandlig doorlopen van ddc 'empirische cyclus'redcneerfauten maken, 

waardoor disconfimatievc inforrna.tie helemaal niet, of onjuist wordt 

verwerkt. Hct gevolg daarvan is dat er ongeldige ~onclusies warden getrokken 

en dat ongeldige overtuigir~gen niet worden bijgesteld. 

Om bcpaalde opvattingen te toetsen, moet men in staat zijn. lom de 

logisclie implicaides van nieuwe informatie af te leiden. Een fout die mensen 

echter vaak maken is dat ze zich daarbi-i laten leiden daor de subjectieve 

gcloofw~aardighcid van de Informatie. Deze rcdeiieerfoub staat in dc cogniiieve 

psychologie bekcnd als bclicf bias. I3clicC bias verwijst naar de neiging van 

imcnscïr 0111 gclaafwaardieje irnformatic als logiscla geldig en ongeloofwaardige 

inforrilalie als niet geldig tc beoordelen, ongeacht dc daadwezkclijke logische 

status van iiifkimalie. Bij angstpatiënten zoii een dergelijke ceanfi~merende 

redcaecrskijl ku~~sien 3cideiz lot instai~dhauding van1 de fobische aagst, omdat 

angcldige opvaltingen van de werkelijkheid niet worden gefalsitlccerd. 

Pn hoofdstuk 2 en 3 vami dit proefschrift staat de vraag centraal of belief 

bias een verklaring kan bieden voor de hardnekkigheid van de disfunctionele 

opvattingen die een rol spelen bij angststoornissen en andere vormen v m  

psyclzoparhologie. Iii brpofdsilwk 2 werd onderzocht of er  bi^ gezorzde 

proefpersonen een relatie bestaat tussen de mate van belief bias en hun scores 



op psychopathologie-magenlijsten. Hocwel belief bias kon. woidcn 

vastgesteld, werd er geen lineair verband gewonden tussen de mate van beli~ef 

bias en de mate van psychopathologische klachten. De studie leverde dus gecn 

ondersteuning voor de hypothese dat een algemme neiging om persoonlijke 

opvattingen eerder te bevestigen dan te ontkrachten een rol speelt bij Irct 

ontstaan van psychopathologie. 111 een poging te verklaren waarom er geen 

relatie werd gevonden tussen belief bias e11 de mate van psychopathologisclue 

klacl~ren zijn er verschillende kanttekeningen bij dcze studie geplanlsc. Gezien 

de mogelijke tekortkomingen van de studie zou her re vroeg zijn om de 

hypothese geheel te verlaitei-i dat belief bias ecn speelt bij dc 

insltarrdhouding van psychopathologische klachten. 

In hoofdstuk 3 werd onderzocht of (i) angstpatiënten (i.c., patienten met 

paniekstoornis of dwangstoornis [OCD]) zich kenmerken door een algemccn 

versterkte belief bias, [ij) of versterkte bbelief bias zich beperkt tot het doincini 

van de stoornis en (iii) of belief bias het behandelresultaat. en terugval kan 

voorspellen. Uit de resultaten bleek dat alledrie de groepen belief bias 

vertoonden. Er werd geen bewijs gevonden voor ecn algemeen versterkte 

beliel" bias bij angstpatiëilten. Domein-specifieke bclief bias kon worden 

aangetocaaid bij paniekpatienten, maar aiiet bij OCD-patiitlntcn. McL bctrckking 

tot behmdeleffcctcn werd gevonden dat: hogere niveau" van domein- 

specifieke belicf bias bij paniekpatiënten in sterke mate een beter 

behaiidellresultaat voorspelt. Een dergelijk verband werd niet gcvcandcn bij 

patienten met obsessief-compulsieve stoornis. Hoewel dc behandeling in 

bieide patiëntengooepen resulteerde in een sligm~ificantc: daling van 

zelfgerapporteerde angst en psychopathologie, bleek belief-bias niet gevoelig 

voor effectieve beliasideling. In regenstelliing tot paniekpatienten waren hogere 

niveau's van domein-specifieke bellief bias direct na afloop van tie 

bel-tandeling bij ClCD-patienten gerelateecrd aai1 tcmgval in de ernst van dc 

psychopathologische klachten 6 maanden later. Ecni dergelijke relatie decd 



dch  niet voor met betrekking rot zelfgerappofleerde angst. De bevindingen 

van hoofd"~~;r-uk 3 lijken de opvatting te ondersteunen dat angstpatliënten niet 

zozeer lijden aan redcncerstoornissen, maar dat de dorneinspccifieke 

ret-edcnce~outen die zij maken een normale conscg'nentie zijn van hun 

persoonlijke overtuigingen. Hoewel het wooralsncig niet duidelijk is of belief 

bias cen oorzaak o f  een bij~produkt vala psychopathologie as, blijft overeind, 

dar wanneer icr eenmaal sprake is van disfunctionele opvattingen, de; 

realistische evaluatie van cruciale situaties en ervaringen zal wardcn 

i ven. verhinderd door 'belief bias, waardoor ii-zationele opvattingen in stand bl'j 

ECII tweede redeneerfout die kan bijdragen aam de instandhouding van 

irrationele angst en die centraal staat in hooiatuk 4 en 5 betreft corriiimatie 

bias. Confirmatie bias verwijst naar de neiging van mensen om selectief op 

zoek te gaan naar informatie die hun a priori opvattingen bevestigt. De 

fobogene overtuigingeiz van angstpatiënten hebben betrekking op potentiëel 

bcdreiigendc situaties. In dergelijke situaties kan es sprake zijn van 

"evaarssignalen"~c.g., "deze harfkLoppingem zijn een teken V Q F ~  een 

~nadern~de harfaunval") en van 'veiligheidssignalen' (e.g., ''deze 

ha~-díx"oppirigen zijl7 ~ ~ ~ ~ e h t l f d i g " ) .  Het selectief zoeken naar infomatie die $c 

bbageilc oucrtuigirrgen kan bevestigen, uit zich in de selectie van potentieel 

vcrlii~rciidc indomatie bij gevaarssignalen en potentiëel falsificercnde 

informatic bij veiligheidssignalaa. Deze gcvaarsbevestigende strategie wordt 

ook wc1 de 'bcltcr safe Ihl~n sorryq-strategie genoemd 

Floofdstwk 4 beschrijft een drietal experimenten waarin bij gezonde 

pracfpcrsonen werd airdcrzoch~ of (i) men i13 bedreigende situaties selectief op 

zoek gaat naais potentieel gcvaarsbevestigende informatie (ii) ket kan worden 

uitgesloten dat irrelevante canfo~inders de gevmrsbevestigende redeneerbias 

zouden h lmen  verklaren en ( i i i )  of de mate vtun subjectief ervaren dreigin2g 

gerelateerd is aai2 de mate van gevaíírsbevestigenid redeneren. In Experiinent 1 

moesten proefpersonen de geldigheid van veiligheidsregels ('als p dan veilig') 



en gevaarsregels ('als p dan gevaar" testen. Uit de resultaten bleek dat 

proeQersonen een gevaarsbeves;t.rgende stratlcgie hanteerdeil. In her geval wan 

uciligheidsregels selecteerden ze relatief vaak pabentieel falsific~creade 

kaarten, terwijl ze Juist relatief w;-uk potentieel veri6Erende kaarten 

selecteerden an het geval van gevaarsregels. In Exper i~~~ent  2 werdezi de 

gevaars- en veiligheidsregels zodanig gemanipuleerd dat het relatieve aaiidee1 

van 'matching bias'(i e., de selectie v a  die kaarten die overectzkorrmen mct dc 

Infomatie die genoemd wordt in de zegel) als potentiële con-Eaunder kon 

worden onderscheiden va l  de gevaarsbcvestigende rcdencerstrategie. Ook in 

dit exeriment lieten de proefpersonen een gevaarsbevestigende redencesstijl 

zien. Er werd geen bewijs gevonden voor de aanwezigheid vali ii~atchii-ig bias. 

'Bni Experiment 3 werd de invloed van waargenomen dreiging op de mate van 

gevaarsbevestigend redeneren onderzocht. Hiertae werd een hoge- en cen lagc 

drcigingsconditie gecreCerd. In beide condities vertoonden de proefpersoi~ei~ 

een gevaarsbcvcstigcncle redeneerstijl. Ondanks het feit dat de hoge 

dreigingscanditie als significant bedreigender werd ervaren dan de lage 

dreigingsconditie, liad dit verschil geen effect op de mate waarin de 

proefpersonen zochten naar ~onfirmuitie vati hct vcrrneende gevaar. Uit de 

resultaten kan men concluderen dal redeneren In het gevaansdoineì~l zicl~ 

kenmerkt door een 'better safe than sorry'-ss8rategie die doelgericht is, 

n;i~miclijk op het vermijden van gevaar. In objectief' bedreigende sifiuuties is ecn 

dergelijke strategie functio~ieel. Hoecvel het wervelend kan zijn om rcgclrnalig 

voor loos alarm te vluchten, kannen de gevolgen catastrofaal zijn wantlcer 

men slechts één keer een gevaarssignaal ten onrechte nlct scrieus neemt. 

Echter, wanneer die esvaren dreiging irrationeel i s ,  zoals bij aiigctstoornissen, 

verhindert een selectieve zoektocht naar potentiele bevestiging wan hcl 

vermeende gevaar de correctie van dc irratnonele opvatting, waardoor de 

ongegrandc angst blijft bestaan of zelfs wordt versterkt. 



In hoofdstuk 5 werd onderzacht of hypochondrische patienten 

vcrgelckcn met gezandc ~anrrolcpersor~en een sterkere gevaaarsbevestigendc 

rcdeneerstrategie vertonen en of deze strategie specifiek is vaair het domein 

ven de siloomjs. Beide groepen vertoonden een gevmrsbevestigendc strategie 

bQ regels die betrekking hadden op algemene bedreigende simaties. Deze 

gcvarsbevestiigcndc strategie was niet in versterkte mate aanwezig in de 

patiCntengroep, ln tegenstellimg tot. de controlepersonen vertoonden de 

hypochondrlepatienten echter aok een gevaarsbevestigede strategie wanneer 

de rcgels betrekking hadden op gezondheidsbedreigcnde situaties. ln  

ouerccnsdetnrning met hoofdstuk 3 lijken dcze bevindingen erop te wijzen dat 

angstp;Euii8ntcii niet zozeer lijden aan redeneerstoomisscn, maar dat de 

dorminspecifieke redeneerfauten die zi j  maken een normale consequentie zijn 

van hun persoanii~ke overtuigingen. Hocwel deze redeneerfauten het gevolg 

zijn van cen strategie die in daadwerkelijk bedreigende situaties uitemate 

functioneel kali zi-jn, verhinderen ze logischerwijs de disconfirmatic van de 

Sabischc overtuiging, waardoor de stoornis in stand kan blijven. 

De derde onderzoekslijn in dit proefschift heeft betrekking op de 

rclallc lussen bepaalde denk~ijlen,  hernisfecr preferentie en angst. DC meestc 

oriderxoekers zijn hct erover eens dat de linker hemisfeer betrokken is bij 

vcrbi?le, analytjsche en rntionelc processen, fenvijl de rechter l~crnisfeer zich 

juist kei~imerkt door een imaginaire, holistische en inbtullieve manier van 

ini0rmaticveaïverking. Het idee dat de linker hemisfeer is betrokken hij 

ratioinele en analytische processen wordt orzderstleund door recente 

onderzoeken waarin met bceldvonnende technieken werd aangetoond dat 

tijdet~s deductieve redeneeprraken specifiek de linker frontaal-tlemporale cortex 

wordt geactiveerd. De vaststelling dat de twee hemisferen gespecialiseerd zijn 

iiz verschillende aspccten van de informativerwerking heeft geleid tot het 

concept hemisfericiteit, hetgeen inhoudt dat mensen kunnen verschiilen i 1 ~  de 

mate w a u i ï ~  ze zich kenmerken door een cognitieve stijl die kenmerkend is 



voor de linker, danwel de rechter hemisfeer. Hoewel de de~&lo; nog steeds 

onderwerp van discussie zijn is er tegelijkertijd groeiend Iracwijs iri~or. de 

stellingname dat links-corticale gebieden betrokken zijla in 

toenadcringcgedrag en positief afîect, tcrwijl rechter earfcx een rof spcla bij 

\wxnijdingsge$rag c11 negaticf affect. Volgens deze tiieosie zoti e c ~  relatieve 

subactivatile van de linker hernisfier enlof ecn ovesactivailie v m  de wclitcr 

hemisfeer bijdragen aan angstige gevoelens. Op basis van deze ahcoric stcIFen 

sommige onderzoekers dat angststoornissen gepaard zouden gaan tx~et cel1 

habituele overactivaiie van de rechter hernisiker. 

In hoofdstuk 6 werd de hypothese gclioetst of paiaiekpati6itie1.t zich 

ken~merken door een cognitieve stijl die typisch is voor de rechter hemisgccr 

ei1 in aansluiting daarop. of zi j  ecn habituele overactivatie van de rechter 

hemisfeer vertonen. Paniekpatiënten en gezonde controles verschilden niet 

met betrekking tot hun cognitieve stijl. Belde groepen proefpersonen lieten 

een vergelijkbare variatie zien in de mate waarin ze een voorkeur hadden voor 

analytische, rationele denkslijlen versus imaginaire, intuïtieve dc~ikstij~len. 

Wel werd er ondersteuning gevonden voor dc hypolhese dat paiiickstoomis 

wordt gekenmerkt door een habltuelc overactiwatie van de reclater licrnlsfeer. 

Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de belangrijkste bcvindii~gcn 

van de studies van dit proefschrift. Voorts wordt er een poging gcdaan om de 

bevindingen te integreren cn worden er aanbcveliriger~ gedaan voor 

toekomstig anderzoek. Hieruit komt naar voren dai er meer onderzoek nodig 

is dat Inzicht geeft in de uitingsvormen vati disfunctionelle redeneersdrattigieE~ 

bij pcyclropaithologic. Meer kennis van rcdenec~f~uiten dia: specifirk bGdragen 

aan de instandhoudiii~g van irrationele ain~gst zou tot een verdere aanscherping 

van bestaande cognitief-gedrags~erapeutische intementres kunneia leidclr. Tot 

slot wordt cr geopperd dat een combinatie van necirobiologis~hc en 

experinnenteell psychopatholagischc onderz~eksmethoden ecn belangrijkc 

vaomitgang in de wetenschappe3ijYCe kennis van emotionele sloorn~ssen zou 



kunnen bcwerkstelligerr. Dergelijk anderzoek zou meer infomatie op kunnen 

leveren over hoe emoties en irrfamrrtíevenverking elkaar beïnvlaedeni en op 

welke wijze de cognitiewc ontregelingen die kenmerkend zijn voor 

psychopathologie zich in de hersenen manifesteren. 




