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I Samenvatting 

Het meemaken van een traumatische gebeurtenis kan een Posttrauina.tis.che Stress 
Stoornis (PTSSE to t  gevolg hebben. Mensen die aan deze stoornis lijden worden frequent 
geplaagd door ongewenste gedachten aan en herbelevingen wan hun trauina. Tegeliijkertijd 
kan het zo zijn dalt PTSS patoenten zich belangrijke delen van hun trauma nhet weren te  
herinneren. Dit symptoom staat bekend als psychogene amn,esie. In dit pradschruft staat 
de vraag centraal hoe dit fenomeen verklaard kan worden. 

In hoofdstuk Y wordt psychogene amnesie nader beschouwd. Kenmerkend voor het 
symptoom is dat  het niet terug te  voeren is op organische oorzaken (bijvoorbeeld 
hersenbeschadiging of allcoholmhsbruik) of op normale vergeetachtigheid. Psychogene am- 
nesie kan verschillende vormen aannemen. Zo is geheugenverlies voor alile gebeurtenissen 
uit het verleden de meest extreme vosm. Orn het vergeten van delen van een traumatische 
gebeurtenis te onderscheiden wan andere vormen van psychogene amnesie, word~t rn dip 
proefschrift van partiele amnesie gesproken. De prevalentie en aard van partiele amnesie 
blijken niet goed onderzocht. Bovendien is het symptoom moeilijk te meten door vagle 
begrippen als beilangrijke delen en abnormaile vergeetachtigheid. Iin klinische literatuur 
wordt echter aangenomen dat [partiele) amnesie voor een trauma vaak voorkomt en wordt 
een aantal verklaringen voor het fenomeen beschreven. Volgens deze verklaringen wordt 
amnesie 'be~erkstel l ig~d doar psychologische aîfweermechainismen als werdrnnging en 
dhssociatie, die (delen van) traumatische herinneringen in een onbewuste vorm In het 
geheugen zouden opslaan. Verdringing en dissoc~atie zijn echter pro'blernahische begrippen. 
Ze zijn s~lecht gedefinieerd, hebben een geringe verklarende waarde en zijn niet racht- 
streeks te meten. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzneht gegeven van de litera.tuur met betrekking Lot if?fnotie 
en geheuge~n wanwit de niet-kllinrsche hoek. Op het eerste gezicht is dm@ literaiuur ZeqiBnl- 
strijdia: er zijn aanwjzingen dat emotie, sn in hot bijzonder de fysiologische component 
van emotie larowsal), het geheugen zowel kan verbeteren als verslechteren. In tegsnstel- 
Uinig hot de Kerkes-Dodson wet, biedt de zogenaarnd~e aandachtsvern~awwwngshypothdse 
aanknopungspulnten voor een verklaring wan dese tegensir i jdi~e bevindingen. Volgens dese 
hypothese zorgt de autonome areusal die onderdeel i s  van een ernor~onele reactie voor een 
vernauwing van de aandacht. De aandacht zou met name geriichi worden op die informatie 
relevant is voor de emotionele gebeurtenis (centrale details), he~geen ten koste gaar van 
de aandacht voor irrelevante nnfoamatie (perufere details]. Bijgevolg zou het geheugen voor 
centrale inforrnati~e relatief goed zijn, en hetgeheugen voor perifere informatie relatief 
slecht. Deze aandachtsvernauwtngshypothese zou oen spaarzamere en beter te toetsen 
verklaring kunnen bieden voor geheugenfenomenen bij PTSS-pait~ëintan dan vardrlngiing en 
dissociatie. In hoofdstuk 3 wordt een aantal specifieke vragen en aandachtspuintnin 



beschrevlen die van belang zrjn voor hst toetsen van dit aandachtsvernauwingsmodel. 
Hoofdstuk 4 beschrijft een vijftal studies waarin de aandachtsve~rnauwingsIhypothese 

werd getoetst. In paragraaf 4.1 wordt een experiment beschreven waaurn studenten dia's 
met een emoZi~~nele, een opvallende of een neutrale inhoud bekeken, terwijl hun hwidgelei- 
dingsreakties (als index voor autonome arousalli en oogbewegingen werden gemeten. De 
emotionele dia lokte een h~ogere airousal uit dan de opvallende ein de neutrale dia. 
Verg~e'leken met ds  neutrale dia was het patroon van de oogbewegingen bij de emotionele 
dia in avereencternmjng met het aandachtsvernauwingsmodei. Wat de oogbewegingen 
loetreft t a e  er echter geen versclhil tussen de ernoalonele en de opvallende groep. Met 
betrekking to t  het geheugen voor de centrale en perifere infarmlatie un de d ~ a k  verschilden 
de drie graapen nauwelijks van elkaar. Urn de reden t e  achlterhaleni voor het uitblijven van 
gehelwgensffektan in dit experiment, werden twee vervolgexperimenten uitgevoerdl. Deze 
staan beschreven i~n paragraaf 4.2. In het eerste experiment werd de methode van 
Ch~~rîstianson en Loftus (1 991 1i op de voet gevolgd. De resultaten lieten zien dat de centrale 
informatie van dle emotionele dia beter werd ontholwden dan die van de opvallende en de 
neutrale dia. Er werd verondersteld dat her verschil in effekten op het geheugen tussen dit 
experiment en he l  eerdere ex~periment (4.1) zou kunnen liggen aan een verschil in 
aanbiedin~gstijden van de dia's. Daairorn werden in een tweede experiment de 
aanbiedingstijden systeimatisch gevarieerd. Tegein de verwachting in  hadden aanlbiedings- 
tijden weinig effekt. Geconcludeerd werd dat een verschil1 in instruktie verantwoordelijk 
was voor de tegenstirijdige resultaten. 

In de experimenten beschreven in paragraaf 4.3 en 4.4 werd het gelheugen van spinfo- 
bici @in niet bange proefpersonen voor dreigende en niet dreigende iinforrnatie onderzocht. 
De resultaten van deze experimenten lieten zien dat spinfolbici een beter geheugen hadden 
voor spin-gerelateerde informatie (4.41 en een slechter geheugen hadden voor niet- 
bedreigende infoirm~atie (4.3 en 4.4). 

Paragraaf 4 .5  tenslotte beschrijft eeln studie waari~n studenten naaiIr de karakteristieken 
van hun meest traumatische ervaring werd gevraagd. Studenten die relatief veel emotie 
hadden ervaren tijdens deze gebeurtenis rapporteerden meer centrale aspecten t e  hebben 
onthouden dan studenten die relatief weinig emotie hadden gevoeld. 

Hloofdsluk 5 geeft een ovif?szich% van de resultaten van de vijf studies. Geconcludeerdl 
wordt dat de slpinnenfobie inethode het meest geschikt lijkt als model voor traumatisch 
giekaugen om do volgende redenen. De resultaten wan veldstudies kunnen vanwege hun 
retrospectieve karakter ten prooi vallen a~an vertekeningen. Experimenten waarin studenten 
naar dia's kijken omzeilen dergelijke vertekeniingen, maar de resultaten zijn moeilijk te 
generalissren naar levensechte em~otionele situaties. Pogiingen om studanitein door middel 
wan eeii instruktie meer betrokken I e  maken bij het aangeboden materiaal 14.1 en 4.2, 
experiment 23 lijken geen aangwvezen methode omdat de aandachtsvernauwingsefflekten 
op het geheugen door een dergelijke instruktie worden overschaduwd. Het blootstellen van 
fobici aan hun gevreesde object brengt zowel betrokkenheid als en relatief hoog nivo van 
emotionaliteit teweeg. Tevens bespreekt hoofdstuk 5 een aantal implicaties voor het 
toetsen van het aandachtsvernauwingsmodel. Ten eerste, omdat de samenhang tussen 
.ainlgstma2en en geheugein niet eenduidig werd gevonden, wordt gepleit voor het in kaart 
brengen van de speci.fieke fysiologische p~rocessen die het geheugen voor emotioneel 
maleriaall moduleren. Naast fysiologische responsen zouden tevens dle cognitieve en 
gedragsnlatige componeintsn van emotie in ogenschouw moeten worden genomen. Een 
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tweede implicatie is dat geheugenprestaties moeten worden bezien als een samenspel va!? 
de processen die een rol spelen bij het encoderen wan emotioneel materiaal en de 
processen die plaatsvin~den bi] het ophalen van de herinneringen aan dat rnatevieial. AIS 
laatste wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de walid~teit van de spinirenfobie methode als 
model voor traumatisch geheugen. De netwerk theorie vat1 angststoornissen verondersteld 
dat spinfobici uitgebreide kennis over spi~nnen in hun geheugen hebben. Eei7 alternatieve 
verklaring voor de bevindingen in de spinnenfobie studie in paragraaf 4.4 sou dus kunnen 
zujn dat sprnfobicu bedreigende infermatle beter onthouden omdat ze deze infcr~rmatie 
kunnen relateren aan deze al bestaande kennis. Toekomstlig onderzoek zou deze 
alternatieve verklaring moeten uitsluiten. 

In hoofdstuk 6 wordt besproken i r i  hoeverre aandachtsvernauwinp het symptoom wan 
parri~gfe amnesie bij de PTSS zou kunnen verklaren. In prtncipe sluit de aaindachtsvernau- 
wingshypothese aan bij de klinische observatie dat sommige aspecten van een tlrawmai 
goed en andere aspecten slecht warden onthouden. Een belangrijk verschil tussen dezie 
hypothese en de definitie van partrele amnesie ligt echter in het t ype  informatie dat slecht 
onthouden zou werden. Volgens de cuandachtsvernau~ing~shypothese zaw het gaan om 
niet-bedreigende, onbelangrijke informatie. Volgens de definitie van partiale amnesie zou 
juist bedreigende, belangrijke informatie vergeten worden. Het is echter prematuur o m  t e  
concluderen dart aandachtsvernauwing geen adNequate verklaring kan bieden voor partiHe 
amnesie. 06 partiële amnesie inderdaad alleen betrekking h,eeft op belangrijke aspecten 
dient nog onderzocht t e  worden. Bovendien zijn begrippen als "onbs\alngrllk" en "perifeer" 
subjektief: ze hangen af van de interpretatie wan degene die de traumati~sche gebeurtenis 
meemaakt. Daarom wordt gepleit om de betekenis die aan aspecten van een situatie 
wordt gegeven te betrekken in een model voor partiele amnesie. Volgens dit model wordt 
aarrdachtsvernauwring gemedieerd door pogingen om informatie die strijdig is mist 
bestaande kennis over de wereld t e  begrijpen (elaboratiet encodereln). Omdat elaboratief 
encoderen een beroep doet op de informatieverwerkingscapa~ilieit ziulleln sommige 
aspecten van de situatie slechts oppervlakkig worden verwerkt: d~e geheugenrepresentatie 
zal dan met name die perceptuele kenmerken wan die aspecten bevatten. 
Geheugenprestatie wordt beschouwd als een interactie tussen encodering en de processen 
die een rol spelen bij het ophalen van de opgeslagesn informatie. Her s~rategische 
zoekpraces zal met name resulteren in het ophalen van informatie die op een conceptueel 
niwo is opgeslagen; het associatieve aphaalproces verhoogt de kans dat informatie die op 
een perceptueel nivo is opgeslágen wordt herrnnerdi. Het zall duidelijk zrjn dat informatie 
waaraan helemaal geen aandacht is besteed, nieit is apgeslagsn en derhalve niet opgehaald 
kan worden. Volgens dit model zali paftii2le amnesie met name worden geobserveerd als 
het strategisch zoekproces geaktiveard is (bijvoorbeeld het beantwoorden van de vraag 
'Wat  heeft u meegemaak(l7'"). Bewuste pogingen om st~rategicche ophaalprotes te 
onderdrukken kunnen tevens bijdragen aan het minder toegankelijk worden van de 
traumatische herinnering. 




