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A phobia, is a '"marked and peis tent  few that k excessive or umeit~o~~ablc, cued by $lie 

presence or anticipation of a specific object or situation" "SM-rV, h e r i c m  
Psychiatric Assc~7iatton, p.410). Exposure to the phobic object or  siiuatrosl almost 
invariably provokes an immediate Fear response Although phobic patiea~ts recognize 
that their fear i s  excesswe or unreasonable, they c m o t  control f i  responses. \my? 

According to bhan (1988, 1W4), humans possess a perceptual monitoring system 
that can monitor fear-relevant stimuli automatically lrnd simultaneously 'by inanq, 
perceptual channels, independent of the subject's focus of attention. m e n  tk system 
identifies potential threat by recognizing the features, there is an automatic switch of 
attention that brings the stimulus into the .Focus of conscious attention. Sinmultimu3aously, 
the defense response would start to be recmited. Thus, as &man (1994, p.21 I )  sldes, 
""Xis analysis implies that fear responses are activated even before the diciting stimulius 
i s  cansciously perceived". For a phobic patient, this would mean Bat the phobic object 
would always enter consciousness against a backgraund a f  rising physiolog~cak 
activation. According to &man (1994), this provides; a good theoretical account of the 
"irrationality" of phobias. That ls, this perspective emphasizes that phobic fear 
originates &.om ~ u t ~ m a t i c  processes which would explain why pi-iobics ate unable to 
control their fear by means of rational reasoning. As fils is a promising explmatrolz for 
the irrational and uncontrollable character of phobias, we sub~ected this hypothesis to 
empirical testing. 

To examine wlzether a pre-attentive analysis of threatening stimuli is sufficient. for a 
physiological few response to occur, ~ h n l a n  and assocides carrid o d  several 
experiments using the backward masking technique (see Marcel, 1983). For this matter, 

and co-workers presented hipa pictures very bnefly and irnmedlately aaer each 
other. As a result, the first picture js.e., the target) IS masked by the second picture (i.e., 
a rneanlngtess mask), and ts therefore kept out of conscious awareness. In their mosE 
cmcial experiment, ~ k m m  and Soares (19944) selected spider-fearful, snake-fearful, md 
non-fewfbl subjects a ~ d  exposed them to backwardly masked fesir-relevant ( I & ,  spiders 
'and snakes) and neutral (is., mushrooms and Rowers) stimuli. Results showed that 
spider-fewfuls responded with larger &an conductance req'3onseg (SCRs) to masked 
spider pictures, snake-fearftlls responded mth larger S C h  la masked snake pictures, 
while the non-fearful controls did not respond specifically %ith large SCRs tto ury of the 
rnaked pictures. Thus, the authors claimed Uat althauglr subjwts wcre llat cons~iously 
a w a e  ofthe target stlrnuli, they responded with larger SCRs to specifically thelr feared 
stimulus. These findings suggest, ~ndeed, that autonomic responses associated with fear 
can be elicited merely after a pre-attentjve analysis of a Fear-relevant sdmulus. While 
the smdies conducted by bhmm and cia-workers have yielded impressive results, 
several &tical points can be raised as to their irilergretarion. For example, with a few 
exceptions (Wong et a!., 1994), the findings of ~Inrnam and Soares have nab been cross- 



validated, they were slot obirained in clinical plnobics, and i t  is not sure whether the 
stimuli wcre genuineby subliminal. Moreover, the thmretlcal underpinnings of ahman's 
hypothesis, and especially its heavy reliance cm evolutionary "preparedness" notions, 

are not without pro~blems (e.g,, see McElallly, 11 987). 
In the present lehesis, o h a n ' s  hypotbes~s about the pre-attentive ac~ivarion of fear 

wm examined in gome detail. One of the basic assumptions of blunan's idea is that 
phobics experience their fear response as automatic (i.e., mvoluntary). As a result of 
[their awtomaricalPy eiiciterk physiologkal response, phobies woul~d experience their fear 
of certain objects m irrational. To examine aukorndclty and irrationality in phobics at a 
phenomenological level and lo deternine whether these two chara~eristecs are 
correlated m I%,hnzan asaumes, a questionnaire was; developed and administered to spider 
phobic patients m d  non-fearful control participants (Studyl). Results of this study 
showed, Indeed, that phobics experience their f e u  response as am auromatic reaction 
which they cannot control. Furthmore,  phobics tended to view their reactions to 
spiders as irrational. That is, hey  drnitteci that their fear could not be explaned by the 
dangerousness of the feared object. Even so, these two ~harxteristics of phobic fear 
were not signifi'ncantly correlated. Thus, at the phenomenological level, there was no 
straightfowwd connection between the absence of volunrary control and the tendency 
to view ones fear as imatiortal. 

Bn their most critical experiment, &mnan and Soares (1994) showed than spider- 
fearfuls responded differentially lo masked spider sslides, snake-Pearhk to masked 
snake slides, anlZ non-fearfils to none of the slides. To cross-validate these findings, a 
stlndy was carried out following the lines of ohman and Soares' (1994) experiment (see 
Study 2). Thus, SCRs were measured while masked phobic and control stimuli were 
presented. However, some changes in the experimental set-up were made. First, masked 
stimuli were presented to clinical phobac patients rather than to fearfill undergraduates. 
Furthennore, as there was no guarantee that 30 ms presentations were genuinely 
subliminal, vwiows presentation times for the masked stimuli were employed (i.e., 30, 
20, and 15 ms). FineYlly, physiological measurement and awareness check trials were 
carried out in one and the same sample. This study failed to obtan differential SCRs to 
rnasked phobic pictures. Thus, the findings of Q I ~ B L X ~  and Soares (1994) could not be 
cross-validated. 

One could argue that the SCR is not Lhe most sensitive index for measuring fear as it 
is more a measure that reflects orienting and mousal. Perhaps, then, a more sensitive 
depieladent variable could bring up the proposed effects. Therefore, in study 3, eyeblink 
stiartle responses wcre measured. These responses me known to be sensitive to 
ernotaarral valence (e.g., Lmg, BradBey, &: Cuthbert, 1390; 1992). Furthermore, we 
n~easured whether ernasked p h o b ~  stimuli were able to elicit cognitive interference. That 
is, fif masked phobic sr~muli wodd elicit physiological responses whereas they would 
fail to elicit cogngnitive ~nterference, tlus would have supported edhan"s  hypothesis 
because this hypothesrs predicts physrological eMects in the absence of cognitive 
processes. In ccrnt~ast, if masked phobic stimuli would ellicit cognitive interference 
whereas they wo~zld fail to provoke physialogicd responses, this would make ~ h m a n ' s  



hypothesis less likely to be m e .  Results showed that masked phobic pictures did not 
elicit larger eyeblink startle responses than masked cotrb.all pictures. h addilihon, masked 
phobic pictures did not provoke cognitive interference. Note, however, that tl~ese 
pictures did elicit lager eyeblinik startle responses md  more coeitive interference in 
spider phobics when presented s;trpralirninally. So fa, masked phobic pictures seem not 
be able to elicit d~ffefential psychophysiological responses in spider phobic patients. 
Thus, no ~ndicatlons were found for the existence of a pre-attentive analysis mechmisna 
for theabeniltng stimuli. 

One could argue that a potentially inlpomtant digerence between our studies : s a n d  the 
study of ~ h m  and Soaes (1994) pertains to the size of the projected stimuli. W~ereas 
these authors ased pictures of 21 x 14 crn at a distance of 1 meter, the above descfibed 
studies employed pictures of B 10 x 70 crn at a distance of 2 meters. Large lnasked 
pictures might not be capable of eliciting a physiological response because they 
probably do not fall completely within foveal vlsion. Consequently, picme size was 
manipulated in the fourth experiment (see Study 4). It was found that neither the large 
nor the small masked phobic pictures were able to induce differentla1 SCRs in spider- 
fearful participants, although the small pictures had proportions that were quire 
comparable to those used by Ohmm and co-workers. 

o h a n  argued that the pre-attentive analysis rneelasum~~sm for threatening stimuli is an 
inhentmce of our ancestors. If true, one would expect this mechanism also to be present 
in phobic children. Moreover, as children are much closer to the onset of their  phobia^, 
no extensive learning experiences (which can automalize the response) with the phobic 
objlect will have taken place. Accordingly, if 6 h a n ' s  line of reasoning is correct, one 
would expect to find pre-attentive elicitation of physiologicail responses in phobic 
children. Then, an evolutionary explanation would be much stronger. 'Fa test this idea, 
we confronted in study 5 phobic children with masked phobic and control pictures. 
SCRs were measured while the children were exposed to these pictures However, the 
results were disappointing in that no lndications were found for pre-attentive aclpivation 
of fear in spider phobic children. 

Taken together, none of the presented studies found support .For 6hman's 11ypolhesis 
about pre-atteneve elicitation of fear. It is hard to escape the conclusion that whether or 
not one finds differential physiological lefFe~fs of masked fearful stimulal~on dlepe~ads an 
an array of subtle factors. Wlat about the subliminal man~pulation of subjecffva fear? 
Puld what about the effect of positive masked stimuli? Results of a priming study (Study 
6 )  showed that small priming effects can be .found in a non-fearful group. Tlzat is, in the 
non-fearful group of that study, subPirnina1 angry hces did produce higher anxrety 
ratings for spider pictures compared to anxiety ratings for spider pictures that followed 
primes of neutral or smiling faces. In the spider-fearful group, however, no subliminal 
priming effects were found. Thus, subliminal stimuli seem nor to be powerhl enough to 
overrule strong feelings. 

To be sure, a n u d e r  of technical problems arise when one uses subllimrnal stimuli 20 
study unconscious deteminants of behaviour (see Holender, 1966; Marcel, 1983). For 
exmple, establishing precise awareness thresholds for all trials in all subjects is 



rrotorlsauslgf d~fficult. The tmhnicd obstacles make it hard to draw firm conclusions 
about the power of subliminal stimuli. Indeed, it remams unclear what exactly is the 
mecharrisrn behind pre-&t.ram~ive elicitation of phobic fear. What can be stated with some 
confidence is b E  the effect is small and depends on subtle Zilictoss that are largely 
u ~ o l k m ~  

One may ask whether research addressing these hctors may learn us something 
about, real-life phobias, Also, it is quest~onalrla whether the technique of srnblimjnal 
stimulation is well-suited for examining automaticity of idormation processing in 
psychopatholagy, Apart from the technical obstacles, "there: is not enrough compelling 
empirical evidence that automatic processing can be based on stmblirn~lnal stimuli" 
(Tzelgav, 1997; 8.444). Besides, automaticity is a broad concept that not only and 
always involves lack of awareness. In this context, McMally (19%) noted that "the 
phenomenology of pathological anxiety suggests that processing biases are automatic in 
the sense of being involuntary rather than being capacity-free or necessarily 
unconscious'". As social psychologists have ponrrted out, normal subjects have the ability 
to override automatic. behaviour whenever the situation requires a careful selection from 
several behaviolural optaons. Thus, the 'quick and di~y'bottorn-up processes seem not 
to be the p n m w  antecedents o f  phobic fear. Rather it is the inability to override the 
automatac influences that makes phobic fear different diem normal behaviour. 



Volgens het handboek voor de classificatie van psychopathologie @SM-N; Puzie*cllceu~ 
Psychiatnc Ibssociatian, 1994) is een fobie een in-atioruele angst voor bepaalde abjmteI2 
@ijvooheeld bonden) of situaties (bij~roorbeeld nauwe ruin~ten). Omdat ctanfronratle 
met een fobische stimulus onvermijdelijk leidt tot een angstrespons zal een fabìcus er 
alles aan doen om de fobische stimulus te vermijden. O i z d d s  dat fabici erkennen dat 
ze inderdaad niet bang zouden hoeven ie zijn voor die betreffende stimulus, kunnen zij 
de angstrespons ntet ondmdmkken. Hoe komt dit? 

Voigens de Zweedse onderzoeker O h m  (1988; 1994) bezitten mensen een 
wamen~fngssysteem waarmee stimuli die anw @sial\ bedreigen (zoals bijvwrbeeld 
slangen) automatisch worden waargenomen. Dit wamerningssysteem werkt 
onafhankelijk van de aandacht van de persoon (i.e., pre-attentiefl. Zodra dit system een 
potentieel bedreigende stimulus identificeert, wondt automatisch de aiandrreht geiroben 
en her lichaam in gereedheid gebracht oom zo snd mogelijk te h m e n  vluchten (ie., de 
angstrespons). Dus, steh ~Eimair i ,  angstresponsen ontstaan reeds voordat de bedreigende 
stimulus bewust is waargenomen. Voor een fobicus betekent dit dus dat wanneer het 
fobisch object hek bewustzijn bereikt het lichaam al in een angsttoestand is. Hierdoor is 
her logisch dat de fobicus zijn of haar angst ervaart a3s automatisch en aniconrroleerbaar. 
Volgens h . n ~ a n  biedt dit mechanisme een theoretische verklaring voor de irrationaliteit 
van fobieën. W a t  dit een veelbelovende tiiearie lijkt ter verklaring van de 
irrationaliteit en autornaticiteit van fobieën, is het interessant om deze theorie 
uitvoeriger te onderzoeken, 
Om na te gaan of eem pre-attentieve analyse van bedreigende stimuli reeds voldoende 

is om een angstrespons. uit ie lokken, hebben Ohmm en collega's in hun expenmenten 
gebruikgernaakt wan een rnaskeedcchniek (zie Marcei, 1983). Hierbij presenteerden zij 
heel kort (30 milliseconden) twee dia's snel achter elkam. Her. gevolg hiervan rs dat sta 
eerste dia wordt gemaskeerd door de tweede, waardoor die eerste dia niet bewust is 
waar te nemen. In hun belangrijkste experinicnt anderzochlen (ojihrnan en S o m s  (19941 
eerstejaarsstudenteri die bang waren voor spimen of slangen en studenten die hier niet 
bang voor waren. Deze siudenten werden gcconfian~eerd met gemaskeerde 
angstrelevasite dm's (spinnen en slangen) en angstirrelevante dia's (paddestoelen en 
bloemen). De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat de studenten die hn;ing waren 
voor spinnen, hoge huidgeleidingsresponsen vertoonden op de gemaskeerde 
sp~mendia's, maar niet op de anidere dia's. Bij de studenten die bang waren \!oor 
slangen, wond men verhoogde huidgeleidingsresponsen specifiek op de gemuskeerde 
slangendiauc. De niet-angstige studenten reageerden ap geen e~ikele genlaskeerde dia 
met een verhoogde huidgeleidingsrespons. Dus, zeggen de auteurs, I-roewel de 
proe@ersonen de dia's niet bewust hebben waargenomen, reageerden zij specifiek met 
een verhoogde huidgeleidingsrespons op de voer heim bedreigende stimulus. Deze 



bevinding suggereert dat mgsllespnsen inderdaad uitgelokt kunnen worden door een 
pre-attemtieve analyse van bedreigmde stimiulii. 

Hoewel de studies van &-imm en Soaes indmkekkede  resultaten tanen, zijn er 
enkde kritische kmttekdngen bij te plaatsen. Bijvoorbeeld, de resultaten van <%ihan 
en Soazes zijn niet of nauwelijks gerqliceerd in andere, onah;rrikelijke laboratoria. 
T~evens @n ze aiet verkregen bij echte foblci, maar bij angstige studenten. Bovendien 
was het ook niet zeker of de stimuli werkellijk onbewust waren gcibleven, omdat er geen 
zogenamde bewustzijnscheck was uitgevoerd in deze groep. Ten slotte zijn ook dc 
grondbeginselen van de: hypothese (i.e., 'preparedness') nie! zanden problemen (e.g., 
McNailly, 19887). 

Ier dit proefschrift wordt dhmms hypothese over pre-attentileve activailiie van 
1E;olrische angst uitgebreider onderzocht. Eem van de belangrijkste veronderstellingen van 
fihnian is dat fobiic h m  angstrespons ervaren als aintomatusch (onvrijwillig). Als gevolg 
van deze automatisch opgewekte fysiologische respons hebben fobici een irrationele 
angst voor bepaalde objectm of situatiec. Om tle oriderzoeken of de gevoelens van 
automaticiteit en irsatfonalitert  bi^ fobici daadwerkelijk cainenhangen, hebben we een 
vragenlijst ontwikkeld en verspreid onder spinfobici en niet-angstige mntrolepersone~~ 
(zie Hoofdstuk 4, Studie 1). Wit de data bleek dat foobici hun angstresporis inderdaad 
ervaren als iets waarover ze geen controle hebben (cf. anstornati~iteit). Ook gaven zij aan 
dat hun angstrespons niet verklaard kan worden door gevaar van het gevreesde object 
(cf. irrationaliteit). Deze twee kenmerken van fobische mgsr waren echter niet 
signlificmt gecorreleerd. Dus, op subjectief niveau kon er geen duidelijlke reldie worden 
gevonden tussen de afwezigheid van controle en de tendens de angst te zien als 
Irrationeel. 

Clnt Ohman en Soares' (1994) belangrijkste bevindingen te valideren in een 
onafian.kalijk lab, hebben we een vergelijkbare studie uitgevoerd (zie Hoofdstuk 4, 
Studle 2). Er zijn echter een paar veranderingen aangebracht. Ten eerste zijn er 
spinfobische patiënten onderzocht in plaats van angstige studenten. Verder zijn de 
gemat;keerde dia" s e t  verschillende tijden gepresenteerd (namelijk 30, 201 of 15 ms), 
omdat er geen aanleiding was om te vemnderstellen dat gemaskeerde presentaties van 
30 ms werkoiij,k onbewust zouden blijven. Ten slotre is de bewustzijnscheck in dezelfde 
groep uitgevoerd d s  w a m m  de fysiologische metingen (huidgeleidingsresponsen] zijn 
verkcgen. In onze studie loben de gemaskeerde spnmendia's geen verhoogde 
huidgeleidingsrespo~~sen uit bij de spinfobische patlenten. Met andere woorden, de 
bevrndingen van C%man en Somes konden niet gevaltdleerd worden. 

Qia~dat huidgeleiding eigenlijk meer een maat is voor oriëntatie dm voor angst, is het 
misschien niet de sensitiefste maat om angst te meten. Een gevoeligere maat zou 
musschien de: gezochte effecten wel boven tafel kcijgen. Derhalve zijn in het derde 
expenment (me Hoofdstuk 4, Studie: 3) oogknipperreflexen gemeten. Van de 
oogknipperreflex is bekend dat deze gevoelig is voor de emotionele lading van een 
stimulus (e.g., Lang, Bradley, & Cuthbert, 1990; 1992): hoe negatiever de stimulus, boe 
sterker de oogknipper. Ook is er gameten of de gemaskeerde fobische stimuli in staat 
waren om cognitieve effecten uit te lokken. Ohmans hypothese impliceert narnel~jk dar 



er eerder fisiologisclze dan cagriiheve effecten worden ontlokt, Dus als de gen~akeerde 
fobische stimuli wel in staat zijn om fysiollogische responsen uit te lokken m a a  geen 
cognitieve effecten, dan zou dit &mans hypothese ondersteunen. Als dawentegen 
grnakeerde stimuli geen fysiologische maar wel cognitieva e f f ~ t e n  uitle&en, d m  
zou dal OIhrnms hypothese minder w e i n e l i j k  maken. De resuli~ten van deze studie 
latten zien dat de gemaskeerde fobische stimuli geen grotere ooghipperreflexen 
uitlokten dan gemaskeerde neutrale stimuli. Tevens lokten de gemaskeerde fobische 
stimuli geen cognitieve eiTecten uit. Deze stimuli lokten damentegen wel gatere 
ooghippem-reflexeoi en cognitieve effecten uit toen ze bewust waasneembaar weden 
gepresenteerd. Opnùeuw zijn er dus gem araanwr?jzingeui gevonden vuor het brstaaai van 
een pre-artzentief andysemechanisrne voos bedrelgende infomatie. 

Er zou beweerd k m e n  worden dat een belangrijk verscliml tussen het exipenmeait v m  
Ohman en Soares (1994) en onze studies de ahdingen van de dia's is, Ohman en 
Soares gebruikten dia's s e t  een afmeting van 21 x 14 cm ap een afstand van eeli meten, 
de bovenstaande studies gebruikten dia" smet een grnette van 110 x 701 op een afstelad 
van 2 meter. Het zou kunnen z~jn dat grote dia's niet in staat zijn om pre-attenrief een 
FjsioUoglsche respons uit te lokken omdat deze dia's gewoonweg niet volledig 911 hei 
zicht vallen. Om deze redm is in het vierde expenment de afineting van de dia's 
gemanipuleerd (zie Hoofdstuk 4, Studic 4). Hierbij werden spinangstige en niet-angstige 
proefpersonen blootgesteld aan zowel grote als kleine gemaskeerde dia's van spinnen, 
slangen, paddestoelen en bloemen. Zowel de grote als dc kleine gemaskeerde fobische 
dia's bleken niet in staat een verhoogde huidgeleidingsreactie uit te lokken. 

Q h a n  beweefi dat het pre-attentieve walysemechanlsme voor bedreìge~ide 
infomatiie een evolutionaire erfenis is; ome voorouders die uitgernst waren met dit 
analysemechanisme, hadden een grotere overlevingskans. Als dit het geval is dan zou je 
dit mechanisme ook moeten aantreffen b i  fobische krnderen. In tegenstelling tot 
k rol wassen foûici kan  bi^ fobische kinderen de automaticiteit van de angslrespons zeker 
met verklaard worden door een jarenlange Ieerewarhg. Duvrkialve zo1 een evolwtlonaiirc 
verklaring aannemelijker worden unidien het malysemeclamisme aangetroffo~r wordt bij 
fobische kinderen. Voor dit doel zij~n spinfobische kinderen gecoa-ifronteerd met 
gemaskeerde dia's van spinnen, slangen en paiddesiloelon, waarbol 
huidgeleudingsresponsen werden gemeten. Ook in dit expenment zijn er geei1 
aanwijzingen gevonden voor een pre-attentieve activatie van de angstrespons. 

Kortom, geerr. van de beschreven studie8 was in staat steiain te vinden voor blblunians 
hypothese over de pre-attentleve activatiie van angsl. Blijkbaar hangt het vinden van 
~ysiologische effecten van gemaskeerde bedreigende stimuli a f  van hele subtiele 
factoren. Hoe zit het dan met het vinden van subjectieve effecten van gemaskeerde 
s thul i?  En hoe ut het met de effecten van posifieve gemaskeerde slimull? Een 
primingstudia (zie Studie 6) lid zien dat er kleine prjrninigeffecten gevondcn konden 
worden in een niet-angstige groep. 111 deze groep werden pllaa~jes van spimen als 
mgsaaanjagendôr beoordeeld wanneer er gemaskeerde boze gezichten aan vooraf waren 
gegaan dan inwanneer m gemaskeerde neutrale of blije gezichten aan vooraf waral 
gegaan h de spinangstige groep werdcn deze primingeffer*tea]. ntat gevonden. Hier 



werd de beomd~ling van de spinnenplaatjes niet be'invioed door de woordgaande 
gmmkeerdle po~itieve, neutrale of negatieve prime. Deze bevinding wijst erop dat 
gemaskeerde stimuli niet sterk genoeg zijn om sterke gevo-elens te ve~mderm. 
G e b a s e d  op deze resultaten. h geconcludeerd worden dat negatieve gemaskeerde 
primes meier eEed  hebben dm positieve. Alhoewel dit in de lijn lig van Obmms 
hyptRese, mrgm de consistente nulbe~ndingen n.va de d e r e  experimenten toch voor 
twijfel aan de juistheid van de hypothese. 

Er zijn echter wel enkele technische moeilijkheden diie een rol spelen bij de 
mbiedtng van gemaskeerde stimul~ (zie Holender, 1986; Marcel, 19X3), zoals de 
instelling van een juiste i(on)laemszz~nrsdrempeI, Dit soort techische obstakells maakt 
h a  moeilijk eenduidige ~onclusies te @eWcen over de kracht af makte  van gemaskeerde 
stimulatie. Vooralsnog blijft heb daardoor onduidelijk wat precies het 
werk~ngemechanisme is achter pre-attentieve uitlo'idcang van de fobische angctrespcms. 
Wel blijkt duidelijk dat het gaat ani een effect dat afhangt van erg subtiele factoren. Om 
te beginnen kan: men zich hierbij afvragen hoe relevant deze factoren d m  zijn bij 
levensechte fobieën. Tegelijkertijd rijst de maag of de techniek van gemaskeerde 
strrnulatie wel de meest aangewezen manier is om autornatici.teit van 
informaidevenmerking in psychopathalogle te onderzoeken. Naast de hoeveelheid aan 
technische problemen is er volgens Tzelgov (1997) namelijk niet genoeg empirisch 
bewijs dat automatische processen gebaseerd kmmen zijn op gemakeerde stimuli. 
Daarnaast is autamaticiteit een breed concept dat niet alleen het gebrek aan bewustzijn 
omvat. Zo beweerde McNally (1995) dat gatholog~sche angst suggereert dat biases in de 
inbomnaticverwerking automatisch zijn in de zin van onvrijwillig enr siiet zozeer in de zin 
van onbewust. Daarom is het misschien zinvoller om in plaats van het onbewuste 
aspect, het onvrijwillige aspect v m  automatische informatieverwerking verder te 
onderzoeken. 

Autamaticiteit van gedrag is niet exclusief het temeh van psychopathologie Ons 
dagelajks Ieven bestaat voor het grootste deel uit automatische processen. We hoeven 
niet meer tra te denken hoe we moelen lopen, fietsen of tandenpoietsen. Automatische 
processen zijn dan ook van groot belang voos het functioneren van de mens. Zij zorgen 
er namelijk voor dal onze gelimiteerde capaciteit om bewuste aandacht te geven wij 
bZqR voor zaken waarvoor zij echt nodig is. Nnm~aal gesproken is de mens in staat om 
deze automatische processen te doorbreken w m e e r  de situatie aamdacht vereist. Denk 
bijvoorbeeld aam de auromobilist die zijn gesprek even staakt wanneer hij een 
ingewikkelde verkeerssituatie nadert. Misschien is een essentieel verschil tussen 
Pobische angst en 11omaa1 gedrag gelegen in de onmogelijkheid om dit soort 
aiutomalische processen te doorbreken. 


