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            1.1        Inleiding  

     De laatste drie decennia is de klinische psychologie sterk beïnvloed door 
ontwikkelingen en inzichten uit de cognitieve psychologie. Ten eerste zijn 
er cognitieve theorieën geformuleerd waaruit toetsbare hypothesen over de 
aard en oorsprong van psychopathologie zijn af te leiden. Ten tweede zijn 
er experimentele procedures beschikbaar gekomen die het mogelijk maken 
psychopathologie te onderzoeken zonder terug te moeten vallen op intros-
pectieve methoden. Vooral het onderzoek naar emotionele stoornissen zo-
als angst en depressie heeft door die cognitieve wending een ander karakter 
gekregen. Ten derde blijkt er hoe langer hoe meer een interactie tussen de 
cognitieve psychologie en ontwikkelingen binnen de cognitieve therapie.  

   In dit hoofdstuk zal allereerst een korte schets worden gegeven van de 
opkomst van de cognitieve psychologie (paragraaf 1.2) en worden in dat ka-
der belangrijke begrippen als informatieverwerking en cognitieve schema’s 
kort toegelicht. Ook vanuit een andere traditie, de therapeutische hoek, 
zijn er theorieën geformuleerd die zich baseerden op het schemaconcept, 
hetgeen wordt besproken in paragraaf 1.3. Hierbij zal vooral Becks sche-
matheorie aan bod komen, omdat die nog steeds een belangrijke inspi-
ratiebron vormt voor cognitief-psychologisch onderzoek naar modellen 
van psychopathologie. Voorts zal onderzoek worden besproken naar de 
drie best gedocumenteerde cognitieve processen: aandacht, geheugen en 
interpretatie (paragraaf 1.4). In de aansluitende paragraaf wordt stilgestaan 
bij een aantal recente ontwikkelingen met duidelijke implicaties voor de 
verdere ontwikkeling van cognitieve therapie (paragraaf 1.5). Aan het eind 
volgt een samenvattende conclusie (paragraaf 1.6). Gelet op het feit dat 
veruit het meeste onderzoek zich heeft gericht op angst en depressie, en 
omdat beide de grootste categorieën van psychische stoornissen vertegen-
woordigen, zal het overzicht zich voornamelijk daarop richten.  

   Een belangrijke opmerking vooraf nog betreft de relatie tussen de cogni-
tieve psychologie, als subdiscipline van de algemene psychologie en de cog-
nitieve therapie. Omdat beide ongeveer op hetzelfde moment opkwamen 
en ze beide het adjectief ‘cognitief’ dragen, wordt vaak verondersteld dat de 
verschillende domeinen sterk samenhangen. Dat was echter lang niet altijd 
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   het geval (Wills, 2009). Aanvankelijk was er maar weinig overlap tussen de 
cognitieve psychologie en cognitieve therapie. Het ging om twee relatief 
gescheiden ‘werelden’ of disciplines met andere protagonisten. De overlap 
die er in het begin was situeerde zich vooral op het vlak van het theoretisch 
raamwerk van de schematheorie (paragraaf 1.2 en 1.3). De overlap en inter-
actie zijn er door de jaren heen wel meer gekomen, met duidelijke weder-
zijdse beïnvloeding de laatste tien à vijftien jaar (paragraaf 1.5).  

            1.2        Cognitieve psychologie  

     Vanaf het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw onderkenden steeds 
meer psychologen dat de hersenen informatie verwerken en niet slechts re-
ageren op informatie. Dit resulteerde in een nieuwe stroming: de cognitie-
ve psychologie. De opkomst van de cognitieve psychologie       was gedeeltelijk 
een reactie op het behaviorisme. Volgens het behaviorisme waren mentale 
processen niet toegankelijk voor empirische toetsing, en vielen daarom 
buiten het domein van de empirische wetenschap. De cognitieve psycho-
logie beoogde juist wel theorieën over mentale processen te formuleren. 
In de onderzoeksmethoden hebben de cognitivisten zich echter wel laten 
inspireren door de behavioristen. Onderzoek naar mentale processen dient 
langs experimentele weg te gebeuren en mag nooit volledig gebaseerd zijn 
op zelfwaarneming of introspectie.  

   In de cognitieve psychologie wordt de mens beschouwd als een informa-
tieverwerkend    systeem. Hiermee wordt gedoeld op de processen die een rol 
spelen bij het verwerven, de opslag en de reproductie van kennis. De drie 
meest onderzochte processen zijn aandacht, interpretatie en geheugen. 
Een belangrijke stelling in de cognitieve psychologie is dat deze processen 
niet alleen worden beïnvloed door de informatie zelf (die wordt verwerkt) 
en door de fysieke kenmerken van het mentale apparaat, maar ook door 
de kennis die al in het geheugen is vertegenwoordigd. De kennis waarover 
een persoon beschikt is volgens de cognitief psychologen georganiseerd in 
schema’s       of associatieve netwerken. Schema’s bevatten gegeneraliseerde 
kennis over de wereld, over de persoon zelf, en over de interactie tussen 
de persoon en de buitenwereld. Hoewel sommige (rudimentaire) schema’s 
mogelijk aangeboren zijn, wordt algemeen aangenomen dat schema’s 
voornamelijk ontstaan als gevolg van zintuiglijke waarneming en door 
denken. Schema’s worden gevormd op grond van de cognitieve verwerking 
van ervaringen en hebben betrekking op een bepaald terrein. Een schema 
moet eerst geactiveerd worden, wil het de informatieverwerking beïn-
vloeden. Die activatie gebeurt door binnenkomende informatie waar het 
schema betrekking op heeft. Het is ook mogelijk dat verschillende schema’s 
tegelijkertijd worden geactiveerd. Actuele omstandigheden kunnen beïn-
vloeden welk schema wordt geactiveerd. Mensen hebben in het algemeen 
verschillende schema’s over zichzelf. Zo activeert een sombere stemming 
doorgaans een schema waarin een negatief zelfbeeld ligt opgeslagen, ter-
wijl een vrolijke stemming juist een schema activeert waarin een positief 
zelfbeeld is opgeslagen. Overigens zijn schema’s of netwerken niet direct 
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 observeerbaar, het zijn theoretische constructen. De invloed van schema’s 
op de informatieverwerking is echter wel observeerbaar. Schema’s sturen 
de informatieverwerking op allerlei niveaus. Uit de hoeveelheid informa-
tie die via onze zintuigen de hersenen bereikt, moet een selectie worden 
gemaakt. Schema’s beïnvloeden deze selectie van informatie. Zo bepalen 
ze op welke stimuli en op welke aspecten van stimuli de aandacht wordt 
gericht en welke informatie wordt genegeerd. Op een vergelijkbare wijze 
bepalen schema’s welke betekenissen worden toegekend aan informatie en 
wat er wordt herinnerd van bepaalde informatie.  

   Dat kennis is georganiseerd in generaliserende schema’s biedt vele voor-
delen. Indien dat namelijk niet het geval zou zijn, dan zou het geheugen 
vol zitten met losse ervaringen en gedachten, zonder onderlinge verban-
den, zonder organisatie. Nieuwe informatie zou niet worden gerelateerd 
aan bestaande kennis, en zodoende niet op relevantie kunnen worden 
beoordeeld. Er zou geen selectie van informatie plaatsvinden. Kortom, er 
zou een chaos ontstaan waarin de hersenen overspoeld zouden raken door 
de oneindige hoeveelheid informatie waaraan ze worden blootgesteld. 
Schema’s dienen dus om informatie te selecteren, te reduceren en te inter-
preteren. Een nadeel kan echter zijn dat eenmaal gevormde schema’s een 
zekere weerstand vertonen tegen verandering. Doordat schema’s hun stem-
pel drukken op de informatieverwerking krijgt informatie die congruent 
is met het bestaande schema meestal voorrang ten opzichte van informatie 
die incongruent is met het bestaande schema. Dit resulteert soms in verte-
keningen van de werkelijkheid, in het Engels aangeduid met de term ‘bias’, 
waardoor disfunctionele schema’s kunnen ontstaan. Op zich is de aan-
wezigheid van een bias normaal. Ook bij gezonde proefpersonen worden 
vertekeningen van de werkelijkheid geobserveerd. In sommige gevallen 
ontstaan echter psychopathologische stoornissen.  

            1.3        Cognitieve theorie van psychopathologie: Becks schema-
theorie  

     In       de jaren zestig van de vorige eeuw, in de periode waarin de cognitieve 
psychologie       haar opgang maakte, publiceerden twee grondleggers van de 
cognitieve psychotherapie hun eerste boeken met daarin een uitgesproken 
cognitief standpunt over neurotische problematiek: Albert Ellis en Aäron 
Beck. Deze auteurs stelden dat neurotische problemen, zoals depressie of 
angststoornissen, worden veroorzaakt door onlogische, irrationele ideeën 
die mensen aanhangen. Ellis (1962) legde de nadruk op enkele universele 
irrationele opvattingen die verantwoordelijk zouden zijn voor alle soorten 
van neurotische psychopathologie. Het gedachtegoed van Ellis heeft veel 
invloed gehad op de psychotherapeutische praktijk. Het is echter geen 
grote inspiratiebron geweest voor onderzoek. De ideeën van Beck (1976) 
hebben een veel grotere invloed gehad op het empirische onderzoek naar 
cognitieve modellen van psychopathologie. Beck beschreef psychopatho-
logie in termen van disfunctionele schema’s, wat een goede aansluiting 
bood bij de experimentele cognitieve psychologie. Volgens Beck zijn emo-
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     tionele stoornissen het gevolg van disfunctionele schema’s en zorgen deze 
schema’s tevens voor het in stand houden van de klachten. Activatie van 
disfunctionele schema’s gaat gepaard met specifi eke veranderingen of af-
wijkingen in de informatieverwerking   .  

   Afwijkingen in de informatieverwerking, die door Beck ook wel worden 
aangeduid met de term denkfouten   , kunnen resulteren in automatische 
gedachten. Beck gebruikte de term automatische gedachten om aan te ge-
ven dat het hier om onwillekeurige gedachten gaat, in de zin dat ze niet of 
nauwelijks controleerbaar zijn. De inhoud van die automatische gedachten 
of opvattingen zou een afspiegeling zijn van de onderliggende disfunctio-
nele schema’s.  

   Voorts formuleerde Beck, in tegenstelling tot Ellis, hypothesen over 
specifi eke disfunctionele schema’s bij verschillende vormen van psychopa-
thologie (Beck, 1976). Bij depressieve stoornissen zou het denken gepreoc-
cupeerd zijn met verlies en hopeloosheid   . De schema’s die aan depressie 
ten grondslag liggen - de depressogene schema’s - kenmerken zich volgens 
Beck door ideeën over eigen waardeloosheid en schuld, over de onrecht-
vaardigheid en liefdeloosheid van de wereld en andere mensen, en over 
de hopeloosheid van de toekomst (de zgn. cognitieve triade   ). Bij manische 
stoornissen staan juist overoptimistische ideeën over de eigenwaarde en 
voortdurende winstmogelijkheden op de voorgrond. Bij angststoornissen 
zou er sprake zijn van gevaarschema’s   ; deze worden gekenmerkt door een 
hoge verwachting van gevaar      , gecombineerd met een lage verwachting van 
de eigen mogelijkheden de gevaarlijke situatie het hoofd te kunnen bieden.  

   Samengevat beweert Beck dat disfunctionele schema’s ten grondslag 
liggen aan psychopathologie. Disfunctionele schema’s komen, vooral in 
interactie met stressvolle omstandigheden (‘triggers’) tot uitdrukking in de 
vorm van denkfouten    en disfunctionele opvattingen (automatische gedach-
ten), die aanleiding geven tot allerlei emotionele en/of gedragsmatige pro-
blemen. Cognitieve therapie stelt als doel om disfunctionele opvattingen 
en denkfouten te corrigeren.  

   Ook andere onderzoekers hebben bijgedragen aan de cognitieve-the-
orievorming over psychopathologie. We bespreken hier echter alleen de 
theorie van Beck omdat deze nog steeds een belangrijke inspiratiebron of 
(al dan niet expliciet) raamwerk vormt voor cognitief-psychologisch on-
derzoek naar modellen van psychopathologie. De opvatting van Beck dat 
verschillende vormen van psychopathologie gepaard gaan met specifi eke 
cognitieve karakteristieken, is de aanzet geweest voor vele onderzoekers 
om per stoornis een cognitief model te ontwikkelen. Hierbij wordt niet al-
leen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld depressieve stoornissen en 
angststoornissen, maar ook binnen de angststoornissen worden specifi eke 
modellen geformuleerd. Deze differentiatie heeft tevens geleid tot het ont-
wikkelen van behandelprotocollen die zijn afgestemd op de specifi eke cog-
nitieve karakteristieken van die stoornis. Specifi eke cognitieve modellen 
en behandeltechnieken worden weergegeven in de volgende hoofdstukken 
van dit boek. De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek verricht naar 
stoornisoverkoepelende processen, ook wel aangeduid met ‘transdiagnosti-
sche processen’ (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 2004).  
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            1.4        Onderzoek naar cognitieve verwerking en psychopathologie  

     Er zijn grofweg twee tradities ontstaan van onderzoek naar cognitieve 
processen en psychopathologie. De ene traditie is een therapeutisch geori-
enteerde stroming die geïnspireerd is op Becks ideeën. De andere traditie 
heeft haar wortels in het cognitief psychologisch onderzoek naar ‘normale’ 
informatieverwerking   . Een overeenkomst tussen beide tradities is de 
veronderstelling dat disfunctionele schema’s       ten grondslag liggen aan de 
ontwikkeling en het in stand blijven van psychopathologie. De beide on-
derzoekstradities hebben echter geheel andere opvattingen over de toegan-
kelijkheid van de inhoud van deze schema’s voor introspectie en dientenge-
volge zijn de gebruikte onderzoeksmethoden verschillend.  

   In de therapeutisch georiënteerde traditie wordt in navolging van Beck 
verondersteld dat disfunctionele schema’s niet alleen tot uitdrukking 
komen in de opvattingen en denkstijlen van patiënten, maar ook dat pa-
tiënten zich bewust kunnen worden van hun disfunctionele gedachten en 
denkfouten   , en zelfs van hun schema’s. Deze traditie heeft geleid tot onder-
zoek waarin de opvattingen en denkstijlen van patiënten onderzocht wor-
den door gebruik te maken van subjectieve meetmethoden. Bij subjectieve 
meetmethoden bestudeert de onderzoeker de inhoud van gedachten (woor-
den of beelden) die patiënten zelf rapporteren. De proefpersonen wordt 
bijvoorbeeld gevraagd om op vragenlijsten aan te geven welke gedachten 
ze in een bepaalde situatie hadden, of hoe vaak ze bepaalde gedachten 
hebben, of in welke mate ze in bepaalde ideeën geloven. Klassieke zelfrap-
portage-instrumenten in dat verband zijn de Dysfunctional Attitudes Scale 
(DAS; Weismann & Beck, 1978) en de Automatic Thoughts Questionnaire 
(ATQ; Hollon & Kendall, 1980) die respectievelijk Beckiaanse disfuncti-
onele opvattingen of attitudes meten (zoals ‘Als ik het niet voortdurend 
goed doe, zullen anderen mij niet respecteren’) en negatieve automatische 
gedachten (zoals ‘Ik ben waardeloos’). Disfunctionele attitudes of overtui-
gingen worden beschouwd als de refl ecties van de inhoud van (disfunctio-
nele) schema’s, waar negatieve automatische gedachten dan weer verdere 
cognitieve ‘uitlopers’ van zijn. Onderzoek, veelal correlationeel van aard, 
wijst inderdaad uit dat bijvoorbeeld depressieve individuen hogere scores 
behalen op deze zelfrapportage-instrumenten dan niet-depressieven. Der-
gelijk onderzoek lijkt onmiddellijk toegang te geven tot de inhoud van het 
denken. Toch kleven er enkele nadelen aan. Ten eerste geeft dit type onder-
zoek alleen toegang tot die gedachten en ideeën waarvan de proefpersoon 
zich op dat moment bewust is. Ten tweede is het moeilijk te controleren of 
proefpersonen wel hun werkelijke gedachten en overtuigingen rapporte-
ren; het is mogelijk dat ze sociaal wenselijke antwoorden geven en datgene 
rapporteren waarvan zij menen dat de onderzoeker het wil horen.  

   Volgens de cognitief experimentele traditie zijn schema’s en processen 
niet toegankelijk voor introspectie. Subjectieve meetmethoden kunnen 
volgens deze traditie niet tot wetenschappelijk verantwoorde kennis lei-
den over cognitieve kenmerken van psychopathologie. Deze traditie heeft 
zich dan ook langs experimentele weg gericht op het in kaart brengen van 
karakteristieke informatieverwerkingsprocessen    bij verschillende vormen 
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  van psychopathologie. Hiertoe is een fl ink aantal experimentele taken ont-
worpen waarmee aandacht, interpretatie en geheugen worden gemeten. 
Globaal gesproken komt het er bij deze taken op neer dat de informatie-
verwerking van emotioneel geladen informatie wordt vergeleken met neu-
trale informatie waarbij de afhankelijke variabelen bestaan uit objectieve 
maten zoals reactietijden of het aantal goede responsen. Zo kan onderzocht 
worden of processen zoals aandacht, interpretatie en geheugenopslag 
anders verlopen wanneer de informatie verband houdt met het bij de stoor-
nis behorende schema (in vergelijking met informatie die irrelevant is voor 
de patiënt). Hoewel aan deze methode niet de methodologische bezwaren 
kleven zoals dat bij de subjectieve meetmethode het geval is, heeft ook deze 
methode haar nadelen. In de experimentele informatieverwerkingspara-
digma’s wordt gestreefd naar zo nauwkeurig mogelijke procedures om 
een specifi ek proces betrouwbaar te kunnen meten. Om die reden wordt 
vaak gewerkt met enkelvoudige stimuli zoals woorden, woordstammen 
of plaatjes. Het stimulusmateriaal is dus betrekkelijk eenvoudig en aan de 
ecologische validiteit van dergelijk onderzoek wordt dan ook nogal eens 
getwijfeld.  

   Aanvankelijk liepen de twee onderzoekstradities uiteen wat betreft de 
onderzoeksmethoden. Tegenwoordig wordt in onderzoek naar disfuncti-
onele opvattingen en denkfouten    steeds vaker gebruik gemaakt van objec-
tieve meetprocedures, en in onderzoek naar informatieverwerkingsproces-
sen    wordt steeds vaker gebruik gemaakt van minder eenvoudig stimulus-
materiaal (bijv. zinnen in plaats van woorden). In het navolgende vatten we 
onderzoek samen naar cognitieve verwerking, waarvan vermoed wordt dat 
het een rol speelt bij psychopathologie. Hierbij komt onderzoek uit beide 
tradities aan bod, maar ligt de nadruk toch vooral op het onderzoek uit de 
cognitief experimentele traditie. Allereerst bespreken we onderzoek naar 
afwijkingen in de selectie van bepaalde informatie (selectieve aandacht). 
Vervolgens zal onderzoek worden samengevat naar afwijkingen in het 
memoriseren van bepaalde informatie (selectief geheugen). Tot slot zullen 
we ingaan op onderzoek naar afwijkingen in de interpretatie van bepaalde 
informatie (selectieve interpretatie). Aangezien er erg veel onderzoek naar 
cognitieve verwerking en psychopathologie is gedaan, hebben wij een se-
lectie gemaakt van enkele saillante en veel gerapporteerde bevindingen.  

          1.4.1        Selectieve aandacht  

     De       meest bestudeerde vorm van aandacht is selectieve aandacht. Selectieve 
aandacht verwijst naar het vermogen om voorrang te geven aan belang-
rijke informatie en onbelangrijke informatie te negeren. Deze selectie 
vindt plaatst in een vroeg stadium van informatieverwerking    en bepaalt 
aldus welke informatie in aanmerking komt voor verdere verwerking (in-
terpretatie en geheugen). De meeste studies naar selectieve aandacht en 
psychopathologie zijn verricht in het kader van angst. Daarbij is meestal 
gebruik gemaakt van het emotionele Stroop-paradigma    of het stipdetec-
tie-paradigma. Het emotionele Stroop-paradigma is een modifi catie van 
de traditionele kleur-woord-Stroop-taak (Stroop, 1935). In Stroop-taken 
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worden woorden in verschillende kleuren gepresenteerd. De proefpersoon 
wordt gevraagd om zo snel mogelijk de kleur van het woord te benoemen 
en de inhoud van het woord te negeren. Proefpersonen blijken niet in staat 
te zijn om de inhoud van het woord volledig te negeren. De verwerking 
van de betekenis van het woord interfereert met het kleur benoemen. De 
interferentie-effecten zijn groter wanneer de betekenis van de woorden 
moeilijker te negeren is. Interferentie treedt op doordat er aandacht wordt 
besteed aan het woord. De aandacht die wordt geschonken aan de verwer-
king van het woord, gaat ten koste van de aandacht die aan het kleur benoe-
men kan worden geschonken. Dit resulteert in een vertraging in het kleur 
benoemen. Aanvankelijk werden kleurwoorden op een kaart aangeboden. 
Tegenwoordig wordt de Stroop-taak op een computer uitgevoerd waarbij 
ieder woord slechts enkele seconden (500-3000 msec) op het scherm ver-
schijnt. Zelfs bij dergelijke kortdurende aanbiedingen blijken proefperso-
nen de inhoud van het woord niet te kunnen negeren. De aandacht wordt 
automatisch naar de inhoud van het woord getrokken wat resulteert in een 
vertraagd kleur benoemen. Deze methode van onderzoek kan gebruikt 
worden om te onderzoeken of de veronderstelde disfunctionele schema’s 
van patiënten met psychopathologische stoornissen resulteren in verstoor-
de aandachtsprocessen.  

   Een robuuste bevinding is dat angst gepaard gaat met selectieve aan-
dacht voor woorden die verwijzen naar de gevreesde stimuli of de ge-
vreesde afl oop. Angstpatiënten blijken deze selectieve aandacht alleen te 
vertonen voor stimuli die specifi ek zijn voor hun angststoornis. Zo von-
den Mathews en MacLeod (1985) dat patiënten met een gegeneraliseerde 
angststoornis selectief hun aandacht richtten op woorden die betrekking 
hadden op de inhoud van hun piekeren. Patiënten die piekerden over hun 
gezondheid waren in vergelijking met ‘normale’ proefpersonen trager in 
het kleur benoemen van fysiek bedreigende woorden (zoals doodskist of 
ziekte), terwijl patiënten die piekerden over hun sociaal functioneren tra-
ger waren in het kleur benoemen van sociaal bedreigende woorden (zoals 
falen of eenzaam).  

   In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is een dergelijk 
Stroop-effect gerepliceerd bij verscheidene angststoornissen, waarbij het 
steeds gaat om selectieve aandacht voor stimuli die specifi ek zijn voor die 
angststoornis (voor een overzichtsartikel: Williams, Mathews & MacLeod, 
1996b). Deze bevindingen laten zien dat de aandacht van angstpatiënten 
automatisch gaat naar stimuli die verwijzen naar datgene wat zij bedrei-
gend vinden.  

   Niettegenstaande de interessante bevindingen die de emotionele Stroop-
taak in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw opleverde, werd er 
ook kritiek geuit op de taak. De gemeten interferentie bij de emotionele 
Stroop-taak zou vooral te wijten kunnen zijn aan inspanningen van de 
proefpersonen om de verwerking van de emotionele cues te vermijden 
eerder dan (enkel) aan het feit dan hun aandacht gevangen wordt door die 
cues (De Ruiter & Brosschot, 1994). De Stroop-taak meet ook relatief late 
selectieprocessen, die volgens sommigen eigenlijk niets meer met aandacht 
te maken hebben (Algom, Chajut & Lev, 2004). Onder meer om die tekort-
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 komingen te omzeilen zijn onderzoekers meer en meer het stipdetectiepa-
radigma gaan gebruiken in onderzoek naar selectieve aandachtsprocessen, 
wederom vooral in het kader van angst.  

   In de stipdetectie-taak (MacLeod, Mathews & Tata, 1986) worden kort 
(veelal 500-1000 msec) twee stimuli, een neutrale en een emotionele (zoals 
een bedreigende stimulus), gelijktijdig getoond op een computerscherm. 
Vervolgens verdwijnen de twee stimuli weer en verschijnt er een stip op de 
plaats van hetzij de neutrale, hetzij de emotionele stimulus. Proefperso-
nen krijgen de opdracht zo snel mogelijk de stip te detecteren. Selectieve 
aandacht voor emotioneel materiaal blijkt wanneer proefpersonen sneller 
reageren op de stip wanneer die op de plaats verschijnt waar even ervoor 
de emotionele stimulus stond dan wanneer de stip op de plaats van de neu-
trale stimulus staat. Immers, als proefpersonen sneller de stip detecteren 
wanneer die in de plaats komt van de emotionele stimulus, betekent dit dat 
hun aandacht ervoor op de emotionele eerder dan op de neutrale stimulus 
gericht was.  

   Onderzoek met de stipdetectie-taak heeft, in lijn met de Stroop-taak re-
sultaten, duidelijk aangetoond dat hoog trekangstigen en individuen met 
een angststoornis een aandachtsbias vertonen voor bedreigende stimuli. Zo 
vonden MacLeod e.a. (1986) dat patiënten met een gegeneraliseerde angst-
stoornis sneller reageerden op een stip wanneer die op de plaats verscheen 
waar eerder een bedreigend woord had gestaan (zoals ziekte, geweld) dan 
wanneer de stip in de plaats kwam van een neutraal woord. Dit bleek ook 
het geval voor hoog trekangstige studenten (MacLeod & Mathews, 1988). 
Kortom, het is duidelijk dat er een sterke relatie is tussen angst en selec-
tieve aandacht voor bedreigende informatie   . Zowel personen die lijden aan 
een angststoornis als personen met een angstige persoonlijkheid, richten 
hun aandacht selectief op bedreigende informatie. De vraag rijst welke rol 
selectieve aandacht heeft in de instandhouding en de ontwikkeling van 
angststoornissen. Immers, selectieve aandacht zou slechts een bijverschijn-
sel kunnen zijn van angst, wat zou impliceren dat selectieve aandacht ver-
der niet van belang is in de pathogenese van angststoornissen.  

   De eerste belangrijke studie waarin is nagegaan of selectieve aandacht 
inderdaad een kwetsbaarheidsfactor is, is verricht door MacLeod en Hagan 
(1992). Zij onderzochten of selectieve aandacht resulteert in sterkere nega-
tieve reacties op een stressvolle levensgebeurtenis. Bij 31 gynaecologische 
patiënten werd selectieve aandacht voor bedreigende stimuli vastgesteld. 
Bij vijftien van deze patiënten werd vervolgens een cervicale (baarmoeder) 
pathologie gediagnosticeerd. Acht weken nadat selectieve aandacht was 
vastgesteld, werden de affectieve reacties van deze patiënten op de diag-
nose bepaald. Selectieve aandacht voor de subliminaal (onder de waarne-
mingsdrempel) aangeboden stimuli bleek de beste voorspeller te zijn van 
de emotionele reacties. Selectieve aandacht voorspelde - in tegenstelling tot 
de conventionele zelfrapportagemethoden die angst en depressie meten 
- niet alleen angstsymptomen, maar ook depressieve symptomen als reactie 
op de diagnose.  
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    Hoewel dit een correlationele studie is die het derde variabele probleem 1    
niet omzeilt, was de studie prospectief: het is uitgesloten dat de latere 
klachten de eerder gemeten selectieve aandacht hebben veroorzaakt. Selec-
tieve aandacht is een kwetsbaarheidsfactor in stressvolle situaties. Uit de 
bevinding dat selectieve aandacht een betere voorspeller was dan de con-
ventionele vragenlijsten, kan tevens worden geconcludeerd dat het zinvol 
is om cognitieve stijlen aan de hand van objectieve gedragsmaten vast te 
stellen. Deze bevinding is gerepliceerd (Van den Hout, Tenney, Huygens, 
Merckelbach & Kindt, 1995). Hier werden emotionele reacties niet in een 
stressvolle situatie gemeten, maar werd proefpersonen gevraagd zich in 
vijftien verschillende stressvolle situaties in te leven en aan te geven hoe 
ze zouden reageren. Ook in deze studie bleek selectieve aandacht voor 
subliminale stimuli de beste voorspeller te zijn van de ernst van negatieve 
emotionele reacties. Iets vergelijkbaars is nog een keer geobserveerd bij stu-
denten uit Singapore (MacLeod, 1999). Selectieve aandacht bleek een sterke 
predictor te zijn van negatieve emotionele reacties op een migratie naar 
Australië voor een vervolgopleiding.  

   Hoewel de drie beschreven studies enige ondersteuning bieden voor de 
hypothese dat selectieve aandacht een kwetsbaarheidsfactor is, kan er strikt 
genomen nog steeds geen uitspraak worden gedaan over de causale rol van 
selectieve aandacht in de toename van angstsymptomen. Alle drie de stu-
dies waren correlationeel van aard en sluiten een derde variabele niet uit: 
predictie impliceert geen causaliteit. Inmiddels heeft onderzoek de causale 
relatie tussen selectieve aandacht en verhoging van angstreacties aange-
toond. MacLeod, Rutherford, Campbell, Ebsworthy en Holker (2002) in-
duceerden selectieve aandacht voor bedreigende informatie    via een aange-
paste ‘trainingsversie’       van de stipdetectie-taak. In de experimentele groep 
was het zo dat de stip steeds op de plaats van de bedreigende stimulus 
verscheen; in de controlegroep was dat steeds op de plaats van de neutrale 
stimulus. Zo werd een aandachtsvertekening experimenteel geïnduceerd 
voor hetzij bedreigende hetzij neutrale informatie. Na de inductie volgde 
een stresstaak met erg lastige anagrammen. Alle proefpersonen waren stu-
denten met middelmatige trekangst scores. De proefpersonen bij wie de 
selectieve aandacht voor bedreigende informatie was geïnduceerd bleken 
grotere toenames in angst te vertonen door de stresstaak dan de proefper-
sonen die getraind werden om hun aandacht vooral te richten op neutrale, 
niet-bedreigende informatie. Deze indrukwekkende resultaten geven aan 
dat selectieve aandachtsprocessen angst kunnen induceren of versterken en 
dus wel degelijk een causale rol spelen bij angst.  

   Samenvattend kan geconcludeerd worden dat selectieve aandacht een 
substantiële rol speelt bij angst. Niet alleen blijkt angst gepaard te gaan 
met selectieve aandacht voor bedreiging, selectieve aandacht lijkt tevens 
een (causale) rol te spelen bij het ontstaan en de versterking van angstklach-
ten.  

1      Bij een correlationele studie kan niet uitgesloten worden dat een derde variabele verant-

woordelijk is voor het gevonden verband.     
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    Er is veel minder onderzoek gedaan naar selectieve aandacht bij andere 
vormen van psychopathologie dan bij angststoornissen. Bij depressieve 
patiënten, bijvoorbeeld, werd aanvankelijk vaak geen selectieve aandacht 
geobserveerd voor woorden die voor depressieven relevant zijn (Williams, 
Watts, MacLeod & Mathews, 1997). Echter, meer recent onderzoek geeft aan 
dat wanneer depressierelevante stimuli lang genoeg worden aangeboden 
(langer dan doorgaans het geval is in bijv. studies naar selectieve aandacht 
bij angst), er wél selectieve aandacht wordt geobserveerd bij depressie. Zo 
toont onderzoek met de stipdetectie-taak een selectieve aandacht voor de-
pressierelevante stimuli bij zowel klinisch depressieve patiënten (Gotlib, 
Krasnoperova, Yue & Joormann, 2004) als dysfore proefpersonen (Shane & 
Peterson, 2007) wanneer de stimuli langer dan een seconde worden aange-
boden. Onderzoekers leidden hieruit af dat er bij depressie een probleem is 
met het afwenden van de aandacht van negatief, depressierelevant materi-
aal. Het lijkt erop dat daar waar aandacht zich bij angst selectief richt op be-
dreigende informatie   , de aandacht bij depressie als het ware blijft ‘kleven’ 
aan depressierelevante informatie.  

            1.4.2        Selectief geheugen  

     Onderzoek naar geheugen       en psychopathologie heeft zich vooral gericht 
op stemmingsstoornissen in het algemeen en depressie in het bijzonder. 
Het gaat in dat onderzoek niet om algemene afwijkingen van het geheu-
gen zoals die worden aangetroffen bij somatische aandoeningen, maar om 
afwijkingen van bepaalde emotionele informatie. Die specifi eke ‘geheugen-
vertekeningen’ worden daarom ook wel aangeduid met selectief geheugen.  

   Een van de eerste belangrijke studies naar geheugen van depressieve pa-
tiënten was onderzoek van Lloyd en Lishman (1975). Het onderzoek betrof 
de vraag of de klinische observatie dat depressieven vooral negatieve aspec-
ten uit het verleden lijken te herinneren, gestaafd kon worden onder ge-
controleerde omstandigheden. Zij onderzochten of depressieve patiënten 
zich makkelijker onplezierige gebeurtenissen kunnen herinneren en meer 
moeite hebben met het zich herinneren van plezierige gebeurtenissen. Aan 
de proefpersonen werd een lijst met neutrale ‘cue’-woorden voorgelegd. De 
taak van de proefpersoon was om positieve of negatieve persoonlijke herin-
neringen op te halen, die geassocieerd zijn met de neutrale cue-woorden. 
Gemak van herinneren werd gemeten aan de hand van de tijd die nodig 
was om herinneringen op te halen. Zij vonden dat de ernst van de depressie 
samenhing met de snelheid waarmee onplezierige herinneringen werden 
opgehaald. Hoewel de bevindingen rijmen met de theorie, kwam er kritiek 
op deze studie. Ten eerste is het niet uitgesloten dat de ernstig depres-
sieve patiënten meer nare ervaringen hebben waardoor er meer negatieve 
herinneringen zijn. Een andere mogelijkheid is dat depressieve patiënten 
neutrale of ambigue ervaringen eerder negatief evalueren, waardoor er ook 
meer negatieve herinneringen zijn. Deze kritiek heeft geleid tot een andere 
onderzoeksmethodologie.  
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    Zo onderzochten Teasdale en Fogarty (1979) het effect van stemming op 
het geheugen bij normale proefpersonen. De stemming werd gemanipu-
leerd met de Velten-procedure (1968). Deze bestaat uit het lezen van posi-
tieve of negatieve stemminginducerende stellingen die betrekking hebben 
op de persoon die ze leest (zoals ‘Het leven is zo vol en interessant, dat het 
fi jn is om te leven’ of ‘Terugblikkend op mijn leven vraag ik me af of ik wel 
iets waardevols heb gedaan’). Zij vonden dat herinneringen makkelijker 
werden opgehaald wanneer ze inhoudelijk gezien overeenkwamen met de 
aanwezige stemming. Dit wordt ook wel een stemmingscongruent geheu-
geneffect genoemd. Hoewel moet worden opgemerkt dat er vooral een ver-
traging was voor het herinneren van positieve ervaringen na een inductie 
van een negatieve stemming. Ook op deze studie volgde kritiek. Het lijkt 
bij depressie niet zozeer te gaan om de snelheid waarmee negatieve herin-
neringen worden opgehaald, maar veeleer om de hoeveelheid negatieve 
herinneringen of het gebrek aan positieve herinneringen (Teasdale, Taylor 
& Fogarty, 1980). Iets vergelijkbaars werd gevonden door Gilligan en Bower 
(1984). Zij lieten studenten een week lang een dagboek bijhouden waarin 
zij positieve en negatieve ervaringen noteerden. Vervolgens werden de stu-
denten via hypnose in een vrolijke of in een sombere stemming gebracht. 
De depressief gemaakte studenten konden zich aanmerkelijk meer nare 
gebeurtenissen herinneren dan de vrolijk gemaakte studenten. Kortom, 
stemming blijkt van invloed te zijn op het geheugen. Onder invloed van 
een depressieve stemming zijn nare ervaringen meer toegankelijk en onder 
invloed van een vrolijke stemming zijn positieve ervaringen meer toegan-
kelijk.  

   Hoewel een stemmingscongruent geheugeneffect regelmatig is gevon-
den, zijn er ook studies bekend waarin alleen een congruentie-effect van 
vrolijke stemming is gevonden (Matt, Vazquez & Campbell, 1992). Een 
interessante verklaring voor de bevinding dat een congruentie-effect soms 
uitblijft voor een sombere stemming, was dat normale proefpersonen ge-
motiveerd zijn om de sombere stemming te herstellen door meer positieve 
herinneringen op te roepen (Isen, 1985). Deze herstelfunctie zou bij de-
pressieve patiënten verstoord kunnen zijn. Depressieve patiënten hebben 
immers minder toegang tot positieve herinneringen (Teasdale & Barnard, 
1993). Er zijn inderdaad aanwijzingen gevonden voor de verstoorde-her-
stelhypothese    bij depressieven (Josephson, Singer & Salovey, 1996). Aan 
proefpersonen werd gevraagd om een herinnering op te schrijven die 
tenminste een jaar oud was. Deze herinnering moest hetzij sterk positief 
hetzij sterk negatief zijn. Nadat de proefpersonen een herinnering hadden 
opgeschreven werd ze gevraagd een tweede herinnering te noteren. Aan 
het eind van de procedure werd gevraagd de motivatie voor de keuze van 
positieve dan wel negatieve herinneringen op te schrijven. De proefperso-
nen die in een depressieve stemming waren gebracht schreven als eerste 
herinnering een negatieve ervaring op. De herinnering die daarna werd op-
gehaald betrof bij normale personen meestal een positieve ervaring, terwijl 
dat niet het geval was bij depressieve personen. Als reden voor de tweede 
positieve herinnering werd door de proefpersonen expliciet verwezen naar 
de intentie om de depressieve stemming op te heffen. De personen die ko-
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 zen voor een tweede positieve herinnering rapporteerden inderdaad een 
positievere stemming. Het lijkt er dus op dat het ophalen van een tweede 
positieve ervaring ook effect had op de stemming, te meer omdat deze po-
sitievere stemming nog niet aanwezig was tijdens de geheugentaak. Nor-
male proefpersonen blijken dus geneigd te zijn om te herstellen van een 
sombere stemming door aan positieve ervaringen te denken, terwijl deze 
herstelfunctie bij depressieven verstoord lijkt te zijn.  

   Hoewel bovenbeschreven onderzoeksbevindingen aansluiten bij klini-
sche observaties, moeten er ook kanttekeningen worden geplaatst bij de 
onderzoeksmethoden. Bij persoonlijke of ‘autobiografi sche’ herinneringen       
weet de onderzoeker niet hoe de oorspronkelijke situatie eruitzag die de 
proefpersoon zich in het onderzoek herinnert. Er kunnen dus allerlei ver-
vormingen hebben plaatsgevonden waar de onderzoeker geen weet van 
heeft. Om die reden zijn er talloze experimenten uitgevoerd waarbij de 
onderzoeker wel controle heeft over het stimulusmateriaal. Daarbij wor-
den lijsten van woorden of verhalen aangeboden en later wordt dan een ge-
heugentest afgenomen om te onderzoeken wat er is blijven hangen van het 
aangeboden stimulusmateriaal. Deze proefopzet biedt vele voordelen. Over 
het algemeen wordt er een stemmingscongruent effect gevonden (Williams 
e.a., 1997), dat wil zeggen dat geheugenprestaties beter zijn wanneer de 
stemming tijdens het moment van leren overlapt met de stemming tijdens 
het ophalen van de eerder aangeboden woorden of verhalen.  

   Bij het onderzoeken van stemmingscongruente geheugenprocessen bij 
depressie kwam een andere belangrijke observatie aan het licht, namelijk 
dat depressieven in vergelijking met normale personen meer moeite heb-
ben om zich specifi eke gebeurtenissen te herinneren (Williams e.a., 2007). 
Wanneer hen bij positieve en negatieve cue-woorden wordt gevraagd spe-
cifi eke persoonlijke herinneringen op te halen, dan halen ze vaker dan niet 
depressieve individuen algemene in plaats van specifi eke herinneringen 
op uit hun geheugen. Specifi eke herinneringen zijn herinneringen aan ge-
beurtenissen die eenmalig plaatsvonden en niet langer dan één dag hebben 
geduurd (zoals ‘de laatste vrijdag van onze vakantie in Frankrijk toen we 
met een groep vrienden rond het kampvuur zaten’ bij het woord ‘gelukkig’, 
of ‘toen mijn beste vriendin vorige maand afbelde voor een concert van U2’ 
bij het woord ‘teleurgesteld’). Algemene herinneringen verwijzen naar iets 
wat vaker is voorgevallen zonder dat één bepaalde keer wordt herinnerd 
(‘wanneer ik vrienden om me heen heb’, of ‘wanneer vriendinnen me in de 
steek laten’) of verwijzen naar iets wat langer dan één dag heeft geduurd 
(‘onze vakantie in Frankrijk’, of ‘de laatste maanden van mijn eerste huwe-
lijk’). Depressieve patiënten halen dus vaker herinneringen van die alge-
mene soort op uit hun geheugen.  

   Dit ‘overalgemeen geheugen’ bij depressie blijkt meer dan zo maar een 
bijverschijnsel van depressie. Hoe meer een depressief individu geken-
merkt wordt door een overalgemene geheugenvertekening, des te langer 
het herstel zal duren (Raes e.a., 2006a). Het bemoeilijkt ook het oplossen 
van problemen (Goddard, Dritschel & Burton, 2001), want om problemen 
op te lossen moet je onder andere een beroep kunnen doen op concrete 
informatie uit specifi eke herinneringen aan situaties waarin je eerder 
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 gelijkaardige problemen hebt opgelost. Daarnaast blijken overalgemene 
herinneringen ook het toekomstbeeld meer vaag en algemeen te maken, 
wat gevoelens van hopeloosheid    nog verder kan aanwakkeren (Williams 
e.a., 1996a). Daarnaast is het ook niet uitgesloten dat door een aspecifi eke 
herinneringsstijl, mensen minder informatie oppikken en onthouden uit 
hun behandeling of therapie (zoals psycho-educatie). Bovendien wordt het 
geheugen niet veel specifi eker wanneer depressieve patiënten herstellen; 
het overalgemeen geheugen blijft hen onderscheiden van mensen die nooit 
eerder depressief waren. Het lijkt er dan ook sterk op dat die overalgemene 
geheugenvertekening een kenmerk is van depressie en van de onderlig-
gende kwetsbaarheid om een depressie te ontwikkelen - een kenmerk dat 
het verloop en de terugkeer van depressie overigens negatief beïnvloedt 
(bijv. via de negatieve impact op probleemoplossend vaardigheden en de 
veralgemening van iemands toekomstbeeld).  

   Onderzoek toont aan dat er drie belangrijke oorzaken zijn van dit overal-
gemeen geheugen (Williams e.a., 2007). Het veelvuldig piekeren bij depres-
sie (ook wel ‘rumineren’ genaamd) zou maken dat depressieve patiënten 
veel algemener gaan denken, wat ook de herinneringen die worden opge-
haald algemener zou maken (Watkins & Teasdale, 2001). Daarnaast speelt 
ook het gebrek aan executieve functies een rol (Dalgleish e.a., 2007): de-
pressieve personen hebben een minder goed functionerend werkgeheugen, 
en net dàt heb je nodig om specifi eke herinneringen op te diepen uit je ge-
heugen. Tot slot zijn er aanwijzingen dat een overalgemene herinnerings-
stijl gehanteerd kan worden als een soort (cognitieve) vermijdingsstrategie 
om zo pijnlijke gevoelens te vermijden die samengaan met het ophalen 
van heel concrete (specifi eke) negatieve herinneringen (Raes, Hermans, de 
Decker, Eelen & Williams, 2003). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 
mensen die in hun verleden traumatische ervaringen hebben meegemaakt 
vaak gekenmerkt worden door die overalgemene herinneringsstijl (Wil-
liams e.a., 2007). Depressie is zowat de enige stoornis waar dit overalge-
meen geheugen keer op keer overtuigend wordt vastgesteld. Enkel nog 
bij traumagerelateerde angststoornissen (wat aansluit bij die cognitieve 
vermijdingshypothese    die we eerder bespraken) zoals de posttraumatische 
en acute stressstoornis wordt overalgemeen geheugen vastgesteld (Kleim 
& Ehlers, 2008), onafhankelijk van eventueel aanwezige depressieve gevoe-
lens of een klinische depressie.  

   Er is meer dan alleen correlationele evidentie voor een samengaan van 
depressie met een overalgemene geheugenvertekening. Prospectief onder-
zoek geeft aan dat het een minder gunstig verloop van de depressie voor-
spelt (Raes e.a., 2006a). Hoewel het geciteerde onderzoek ondersteuning 
biedt voor de hypothese dat overalgemeen geheugen een kwetsbaarheids-
factor is, kan er strikt genomen nog steeds geen uitspraak worden gedaan 
over de causale rol van overalgemeen geheugen en emotionele (depressieve) 
reactiviteit. De meeste studies waren correlationeel van aard en sluiten 
een derde variabele niet uit. Zoals we eerder al vermeldden: predictie im-
pliceert geen causaliteit. Echter recent onderzoek heeft de causale relatie 
tussen overalgemeen geheugen en emotionele (depressieve) reactiviteit 
aangetoond. Proefpersonen bij wie een overalgemene herinneringsstijl 



16 Cognitieve therapie: theorie en praktijk

experimenteel werd geïnduceerd, reageerden nadien met meer negatieve 
emoties op een experimentele faaltaak (Raes, Hermans, Williams & Eelen, 
2006b; Philippot, Schaefer & Herbette, 2003).  

   Samenvattend kan er uit het onderzoek naar geheugen bij depressie 
worden geconcludeerd dat depressieve individuen betere toegang hebben 
tot negatieve ervaringen dan ‘normalen’. Dit geheugeneffect is op zich niet 
afwijkend omdat niet depressieve mensen ook meer toegang hebben tot 
negatieve ervaringen wanneer zij somber zijn. Mensen die niet depressief 
zijn plegen echter een negatieve stemming te bevechten door positieve her-
inneringen op te halen. Bij depressieve personen lukt dat niet. Depressieve 
individuen hebben niet alleen de neiging om negatieve ervaringen te her-
inneren, maar hebben ook moeite met het ophalen van specifi eke ervarin-
gen. Dit geheugenfenomeen speelt naar alle waarschijnlijkheid ook een rol 
bij de instandhouding of terugkeer van depressieve klachten. Een overal-
gemene herinneringsstijl beïnvloedt namelijk ook het toekomstperspectief 
en maakt het moeilijk om oplossingen te vinden voor problemen.  

   Zoals eerder aangegeven heeft het meeste geheugenonderzoek zich zon-
der enige twijfel gericht op depressie. Er is veel minder onderzoek gedaan 
naar selectieve geheugenprocessen bij andere stoornissen. Het gaat dan 
niet om een vertekend geheugen voor depressierelevant materiaal, maar 
om herinneringen aan gebeurtenissen of het onthouden van woorden die 
duidelijk relevant zijn in het kader van de stoornis in kwestie (zoals woor-
den als ‘dieet’, ‘dijen’, en ‘gewicht’ bij eetstoornissen, of ‘uitlachen’, ‘pesten’, 
‘stotteren’ bij de sociale-angststoornis). Uit de studies die werden uitge-
voerd bij bijvoorbeeld angststoornissen blijkt maar weinig overtuigende 
steun voor het bestaan van selectieve geheugenprocessen voor angstrele-
vante woorden.  

   Echter, Harvey e.a. (2004) geven aan dat wanneer gekeken wordt naar 
de resultaten van zogenaamd ‘real world’-onderzoek, er vaak wél meer 
aanwijzingen zijn voor selectieve geheugenprocessen bij angststoornissen. 
Mansell en Clark (1999) bijvoorbeeld lieten hoog en laag sociaal angstige in-
dividuen drie reeksen positieve (zoals competent, interessant) en negatieve 
persoonskarakteristieken lezen (zoals onzeker, belachelijk). De deelnemers 
moesten zich daarbij steeds afvragen en aanduiden hoe goed de karak-
teristieken weergeven hoe iemand anders over hen zou denken (publiek 
zelfrelevante woorden), hoe ze over zichzelf denken (privaat zelfrelevante 
woorden) en hoe goed de woorden iemand anders omschrijven (niet zelfre-
levante woorden). Nadien vertelden de onderzoekers de helft van hun deel-
nemers dat zij even later een praatje zouden moeten geven. Dat praatje zou 
opgenomen worden en later aan een aantal expertpsychologen voorgelegd 
worden ter beoordeling. Dit noemden ze, om evidente redenen, de ‘dreig-
conditie’. De andere helft van de deelnemers werd niets gezegd over het ge-
ven van een praatje (de ‘veiligconditie’). Onverwacht werd vervolgens hun 
geheugen getest voor de persoonskarakteristieken. Wat bleek? Hoog en 
laag sociaal angstigen herinnerden ze zich evenveel woorden, met één uit-
zondering: in de ‘dreigconditie’ bleken hoog sociaal angstigen veel minder 
positieve publieke zelfrelevante karakteristieken te herinneren dan laag 
sociaal angstigen. Als hun cruciale angst getriggerd werd, bleek er plots wel 
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 sprake van geheugenvertekening. Harvey e.a. (2004) concluderen dat voor 
andere stoornissen dan depressie (in bijzonderheid angststoornissen) ‘real 
life’-onderzoeken wellicht beter in staat zijn om selectieve geheugenpro-
cessen te observeren dan het klassieke cue-woordparadigma.  

            1.4.3        Selectieve interpretatie  

     Interpretatie    van informatie is misschien wel het meest interessante cog-
nitieve proces wanneer we de relatie tussen cognitieve processen en psy-
chopathologie bestuderen. Veel van de informatie waarmee we dagelijks 
worden geconfronteerd is ambigu. Meestal disambigueren we die informa-
tie door ze te interpreteren. Hoe we die informatie disambigueren, dat wil 
zeggen welke betekenis we eraan geven, is vaak erg bepalend voor hoe we 
ons zullen voelen en gedragen in die situatie en daarmee voor het verdere 
verloop van de situatie. Een bepaalde gelaatsuitdrukking bij een collega, 
bijvoorbeeld, kan door een depressief persoon als teken van afwijzing geïn-
terpreteerd worden, terwijl het voor iemand anders gewoon een zoveelste 
uiting is van het slechte humeur van die collega. Een pijnlijk gevoel in de 
linkerarm kan voor een paniekpatiënt steevast een teken zijn dat er iets 
mis is met zijn of haar hart, terwijl iemand anders eenzelfde sensatie veel 
goedaardiger zal interpreteren (zoals spierpijn na nachtje slecht slapen). 
Bepaalde fenomenen worden met elkaar in verband gebracht (negatieve 
blik  →  ik wordt afgewezen; pijn in arm of op borst  →  hartaanval), terwijl 
ze in feite niet gerelateerd zijn. Deze vervorming wordt in de literatuur ook 
wel aangeduid met selectieve interpretatie.  

   Onderzoek naar selectieve interpretatie bestaat uit een palet aan onder-
zoeksmethoden waarbij niet alleen de interpretatie van experimenteel 
aangeboden stimulusmateriaal wordt onderzocht, maar ook de interpreta-
tie van fysiologische reacties, emoties, cognities en eigen gedrag. Tevens is 
selectieve interpretatie bij zowel angst als depressie veelvuldig onderzocht. 
In het navolgende bespreken we enkele belangrijke studies. Het zal niet 
verbazen dat in onderzoek naar selectieve interpretatie vaak gebruik ge-
maakt wordt van ambigu stimulusmateriaal dat op verschillende wijze ge-
interpreteerd kan worden (angstige vs. neutrale interpretatie, depressieve 
vs. neutrale interpretatie, enz.).  

   Een van de bekendste studies naar angst en selectieve interpretatie be-
treft een onderzoek van Butler en Mathews (1983). Proefpersonen kregen 
ambigue scenario’s te lezen met de opdracht om de waarschijnlijkheid van 
bepaalde interpretaties aan te geven. Een voorbeeld van zo’n ambigu sce-
nario was: ‘Iemand wordt ’s nachts wakker van een hard geluid.’ Angstige 
patiënten bleken bedreigende interpretaties (zoals de aanwezigheid van 
een dief) veel waarschijnlijker te vinden dan niet angstige proefpersonen. 
Angstige individuen zien dus een sterkere samenhang tussen ‘hard geluid’ 
en ‘slechte afl oop’ dan individuen die niet angstig zijn. Dit scenario wordt 
overigens frequent aangehaald door therapeuten wanneer de rationale van 
cognitieve therapie aan patiënten wordt uitgelegd (hoofdstuk 2).  

   De bevinding van Butler en Mathews werd gestaafd door allerlei andere 
bevindingen waarbij de onderzoeksmethodologie minder doorzichtig was 
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 en minder eenvoudig te manipuleren door de proefpersonen. Zo werd aan 
Engelstalige proefpersonen gevraagd om in een zogenaamde spellings-
test woorden op te schrijven die werden aangeboden via de koptelefoon 
(Eysenck, MacLeod & Mathews, 1987). Sommige stimuluswoorden waren 
homofonen (d.w.z. woorden die hetzelfde klinken maar die twee verschil-
lende betekenissen hebben), waarbij afhankelijk van de spelling de ene 
betekenis bedreigend is en de andere betekenis neutraal, zoals ‘dye/die’, 
‘pane/pain’, ‘grown/groan’ en ‘gilt/guilt’. Angstig geneigde proefpersonen 
schreven vaker de bedreigende betekenis op van deze homofonen. Deze be-
vinding werd later gerepliceerd bij angstige patiënten (Mathews, Richards 
& Eysenck, 1989). Interessant is dat bij patiënten die hersteld waren van 
hun angststoornis nog steeds een voorkeur werd gevonden voor de bedrei-
gende interpretatie. Angst als persoonlijkheidstrek bleek dan ook sterker 
samen te hangen met (de voorkeur voor) bedreigende interpretaties dan 
toestandsangst. Dit geeft aan dat selectieve interpretatie niet slechts een 
gevolg is van de angstige toestand waarin de persoon op het moment van 
testen verkeert, maar een kwetsbaarheidsfactor zou kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van angststoornissen.  

   Een nadeel van deze studies is dat het stimulusmateriaal niet representa-
tief is voor het soort interpretaties dat wordt geobserveerd in de klinische 
praktijk. In een recent onderzoek is echter een vergelijkbaar resultaat 
gevonden voor meer valide stimulusmateriaal (Calvo, Eysenck & Castillo, 
1997). Dit keer kregen proefpersonen de opdracht om ambigue zinnen voor 
te lezen. Deze zinnen werden gevolgd door zogenaamde disambiguerende 
zinnen: zinnen die een einde maken aan de ambiguïteit. Deze zinnen be-
vestigden, dan wel ontkrachtten de bedreigende betekenis. Een voorbeeld 
van een ambigue zin is: ‘’s Avonds laat stak een oude vrouw de weg over, 
terwijl een vrachtwagen haar met grote snelheid naderde.’ Een bedreigende 
disambiguerende zin is: ‘De vrachtwagen reed de oude vrouw aan.’ En een 
neutrale disambiguerende zin is: ‘De vrachtwagen stopte op tijd.’ De zin-
nen werden op een computerscherm aangeboden en de snelheid van lezen 
was de afhankelijke variabele. Angstige proefpersonen bleken sneller te le-
zen wanneer de disambiguerende zin de bedreigende betekenis bevestigde. 
Kortom, ook deze bevindingen ondersteunen de veronderstelling dat 
angstigen ambigue informatie    negatief interpreteren. Angstigen plegen 
ambigue stimuli te associëren met dreiging terwijl deze samenhang er in 
werkelijkheid niet is.  

   Hoewel selectieve interpretatie vooral onderzocht werd bij angst, is er 
ook duidelijk evidentie dat depressieve patiënten (Nunn, Mathews & Tro-
wer, 1997), alsook individuen die kwetsbaar zijn voor depressie (zoals kin-
deren met een depressieve moeder na een negatieve stemmingsinductie; 
Dearing & Gotlib, 2009) ambigue informatie veeleer negatief interpreteren. 
Ook voor andere dan emotionele stoornissen (angst en depressie) blijkt er 
evidentie voor een vertekende interpretatie waarbij aan ambigue infor-
matie vooral een betekenis wordt gegeven die duidelijk relevant is voor de 
stoornis in kwestie (voor voorbeelden bij middelenmisbruik en eetstoornis-
sen, zie respectievelijk Stacy, 1995, en Williamson, Perrin, Blouin & Barbin, 
2000).  
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     Onderzoek naar selectieve interpretatie heeft zich niet alleen gericht op 
externe stimuli (zoals ambigue zinnen en scenario’s), maar ook op de se-
lectieve interpretatie van interne stimuli zoals het eigen gedrag, cognities, 
lichamelijke symptomen en emoties. Uit een onderzoek van Wegner en Za-
nakos (1994) bijvoorbeeld blijkt dat mensen die geneigd zijn hun sombere 
stemming negatief te interpreteren gevoeliger zijn voor het ontwikkelen 
van een depressie. Ook in het kader van traumagerelateerde pathologie 
blijkt dat de mate waarin herbelevingen vlak na een verkeersongeluk als 
afschuwwekkend worden geïnterpreteerd, samenhangt met PTSS-sympto-
men een jaar later (Mayou, Bryant & Duthie, 1993).  

   Samenvattend zijn er allerlei aanwijzingen die de hypothese ondersteu-
nen dat psychopathologie gepaard gaat met disfunctionele interpretaties. 
Het betreft hier interpretaties van zowel externe als interne stimuli, zoals 
de eigen cognities, lichamelijke sensaties, emoties en gedrag. Van meer 
belang zijn de observaties dat disfunctionele interpretaties cruciaal zijn ge-
bleken voor het in stand blijven en de ontwikkeling van abnormaal gedrag 
(interpretatiebias             als kwetsbaarheidsfactor). De meest overtuigende aan-
wijzingen voor de pathogene rol van selectieve interpretatie zijn overigens 
geïllustreerd in onderzoek naar angststoornissen. Niet alleen kunnen dis-
functionele interpretaties aanleiding geven tot ongewenste emoties, maar 
de opgewekte emoties kunnen op hun beurt ook weer gezien worden als 
een bewijs voor de juistheid van de disfunctionele interpretatie, een proces 
dat ook wel emotioneel redeneren wordt genoemd en dat in verhoogde 
mate aanwezig is bij mensen met psychopathologie (Arntz, Rauner & van 
den Hout, 1995). Zo kunnen personen in een vicieuze cirkel belanden die 
kenmerkend is voor veel vormen van psychopathologie.  

   Dat selectieve interpretatieprocessen een kwetsbaarheidsfactor zouden 
vormen voor pathologie in het algemeen, en voor angst in het bijzonder, 
brengt ons opnieuw bij de causaliteitsvraag. En net als voor aandachts- en 
geheugenbias is er inmiddels experimentele evidentie voor de causale rol 
van selectieve aandacht       in de toename van (angst)symptomen. Mathews 
en Mackintosh (2000) induceerden op experimentele wijze een negatieve 
dan wel neutrale/positieve interpretatiebias. Ze maakten gebruik van een 
hele reeks ambigue emotionele scenario’s. Het allerlaatste woord van elk 
scenario maakte pas duidelijk of het scenario een negatieve dan wel een 
positieve afl oop kende. Van dat laatste woord werden steeds slechts enkele 
letters gegeven, zodat de deelnemers het zelf dienden aan te vullen, en dus 
zélf het scenario een negatieve dan wel positieve betekenis gaven. Bij die-
genen bij wie een negatieve interpretatiebias werd geïnduceerd (de meeste 
ambigue scenario’s kenden helemaal aan het einde een negatieve afl oop) 
bleken angstgevoelens toe te nemen in vergelijking met de groep waarbij 
een positieve/neutrale interpretatiebias werd geïnduceerd (het merendeel 
van de ambigue scenario’s bleken daar helemaal aan het einde een positieve 
betekenis te hebben). Deze resultaten geven aan dat selectieve interpreta-
tieprocessen angst kunnen induceren of versterken en dus wel degelijk een 
causale rol spelen bij angst.  
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              1.5        Recente ontwikkelingen en toekomst  

        1.5.1        Cognitieve reactiviteit  

     Zoals eerder aangegeven werd er in de cognitief-therapeutisch georiën-
teerde traditie aanvankelijk vooral onderzoek verricht waarbij gebruik 
werd gemaakt van zelfrapportage-instrumenten, zoals de DAS (Weissman 
& Beck, 1978). We gaven al aan dat dit soort onderzoek onder meer heeft 
aangetoond dat depressieve individuen verhoogd scoren op de DAS in ver-
gelijking met niet-depressieven, en dus blijk geven van disfunctionele atti-
tudes (Hamilton & Abramson, 1983; Silverman, Silverman & Eardley, 1984). 
Die observatie ondersteunt de idee, conform Becks cognitieve theorie, dat 
pathologie samengaat met disfunctionele schema’s      , waarvan die disfuncti-
onele attitudes of cognities een refl ectie zijn.  

   Echter, dezelfde studies gaven aan dat het hier niet om een kwetsbaar-
heid zou gaan. De scores op de DAS zijn immers bij voormalig depressieve 
patiënten (die verondersteld worden nog steeds een kwetsbaarheid in zich 
te dragen) niét (langer) verhoogd; deze scores zijn niet langer te onder-
scheiden van individuen die nooit depressief zijn geweest. Maar wat hier 
vooral interessant aan is, is de herhaalde vaststelling in latere studies dat 
na een negatieve stemmingsinductie, voorheen depressieve individuen 
(‘de kwetsbare groep’) opnieuw verhoogde DAS-scores laten zien (Miranda, 
Gross, Persons & Hahn, 1998). Individuen die nooit eerder depressief zijn 
geweest laten geen toename in disfunctionele overtuigingen zien na een 
stemmingsinductie. Deze bevinding lijkt erop te wijzen dat cognitieve 
kwetsbaarheid (voor depressie) niet zozeer zit in de (inhoud) van de dis-
functionele attitudes, maar in de mate waarin een negatieve stemming die 
attitudes kan ‘triggeren’ of ‘re-activeren’. Hierbij wordt dan ook de term 
‘cognitieve reactiviteit’ gebruikt (Scher, Ingram & Segal, 2005). Cognitieve 
reactiviteit wordt hoe langer hoe meer beschouwd als een cruciaal proces 
binnen het hele kwetsbaarheidsdenken bij depressie. Hoe meer herstelde 
depressieve patiënten blijk geven van cognitieve reactiviteit bij een kleine 
stemmingsdaling, des te groter hun kans op depressieve terugval (Segal, 
Kennedy, Gemar, Hood, Pedersen & Buis, 2006).  

   Vaak wordt dit gezien als in tegenspraak met Becks oorspronkelijke the-
orie: als disfunctionele schema’s een refl ectie zouden zijn van kwetsbaar-
heid, zoals Beck veronderstelt, dan zouden ze ook detecteerbaar moeten 
zijn bij kwetsbare individuen wanneer die niet in een acute fase van hun 
stoornis verkeren (zogenaamde voorheen depressieve individuen). Echter, 
Beck heeft duidelijk gesteld dat schema’s gelijk zijn aan een soort latente 
kwetsbaarheid, en dat ze mogelijk pas weer ‘aan de oppervlakte’ verschij-
nen in tijden van stress. Een negatieve stemmingsinductie zou je als zo’n 
trigger kunnen beschouwen. Aldus valt de idee van cognitieve reactiviteit 
zeker ook te rijmen met Becks theorie. Het is echter wel zo dat in het hele 
cognitieve reactiviteitdenken de inhoud van cognities helemaal op de ach-
tergrond komt te staan terwijl het  proces  centraal staat. Daarentegen is bij 
Beck en diens therapie toch meer de  inhoud  van cognities cruciaal.  
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              1.5.2        Emotieregulatie en selectieve informatieverwerking  

     Cognitieve       reactiviteit mag gerust ruimer bekeken worden dan enkel dis-
functionele attitudes. Eigenlijk gaat het om de reactivatie van negatieve, 
automatische cognities of gedachtepatronen. Een belangrijk facet van 
cognitieve reactiviteit dat de laatste tien à vijftien jaar intensief onder-
zocht werd is ruminatie   . Het is een cognitief proces dat verwijst naar het 
herhaaldelijk nadenken op een evaluatief-abstracte manier over negatieve 
(depressieve) gevoelens, alsook over de mogelijke oorzaken en gevolgen 
ervan. Voorbeelden van ruminatieve gedachten zijn: ‘Waar is het toch mis-
gelopen?’, ‘Hoe komt het toch dat ik me steeds zo voel?’, ‘Wat als ik niet snel 
beter wordt?’ enzovoort. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat een 
dergelijke ruminatieve denkstijl in reactie op negatieve, depressieve ge-
voelens een negatieve impact heeft op de stemming: depressieve gevoelens 
blijven langer aanhouden, een klinische depressie herstelt moeizamer en 
de kans op depressieve terugval wordt groter (recente overzichtspublicaties 
bij volwassenen: Nolen-Hoeksema, 2004; Thomsen, 2006; Watkins, 2008; 
specifi ek bij kinderen: Rood, Roelofs, Bögels, Nolen-Hoeksema & Schouten, 
2009).  

   In dat verband is sprake van  cognitieve processen van emotieregulatie : het 
gaat immers om cognitieve strategieën of stijlen die ingezet worden, al dan 
niet bewust, met de bedoeling emoties te reguleren. In het geval van rumi-
natie als cognitief proces, gaat het, gelet op de contraproductieve effecten, 
duidelijk om een maladaptieve vorm van emotieregulatie.  

   Ruminatie vertoont opvallende gelijkenissen met piekeren, een cognitief 
proces dat vooral in het kader van angst werd onderzocht. Net als rumi-
natie bij depressie, is piekeren een cognitieve kwetsbaarheidsfactor voor 
angst, bijvoorbeeld bij de gegeneraliseerde angststoornis (Watkins, 2008). 
Recent richten onderzoekers zich dan ook op dat wat piekeren en rumina-
tie    gemeenschappelijk hebben, namelijk hun repetitieve en onproductieve 
karakter. Meer en meer begint men dit repetitief negatief denken als een 
(transdiagnostisch) cognitief proces te beschouwen dat mogelijk onderlig-
gend is aan tal van stoornissen (Ehring & Watkins, 2008; Harvey e.a., 2004).  

   Een belangrijke uitdaging voor toekomstig onderzoek bestaat erin de 
studie van emotieregulatie (zoals ruminatie en piekeren) te linken aan het 
onderzoek naar selectieve informatieverwerkingsprocessen (aandacht, 
geheugen en interpretatie; 1.4). Joormann en D’Avanzato (2010) merken 
terecht op dat vertekeningen in basale cognitieve processen als aandacht, 
geheugen en interpretatie onderliggend kunnen zijn aan die maladaptieve 
emotieregulatieprocessen. Daar waar selectieve informatieverwerking bij-
zonder veel aandacht heeft gekregen, pleiten ze ervoor om ook te investe-
ren in onderzoek naar emotieregulatie en meer bepaald naar hoe cognitieve 
vertekeningen daarin een rol spelen.  

   Zo zijn er steeds meer aanwijzingen dat selectieve aandachtsprocessen-
      een rol spelen bij ruminatie. Het blijven ‘vastkleven’ van de aandacht aan 
negatieve informatie zou een alternatieve verklaring kunnen bieden voor 
het rumineren (paragraaf 1.4.1). Meer in bijzonderheid zou het gaan om een 
gebrekkige inhibitie, waarbij negatieve informatie die niet (langer) relevant 
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is, niet ‘losgelaten’ of geïnhibeerd kan worden (Joormann & Gotlib, 2008; 
Koster, De Lissnyder, Derakshan & De Raedt, 2011). Ook het onderzoek van 
bijvoorbeeld McLeod e.a. (2002) waarbij het negatieve effect van aandachts-
bias op de emotionele impact van een stresstaak werd aangetoond, is een 
voorbeeld van onderzoek dat nagaat en aantoont hoe selectieve informatie-
verwerkingsprocessen een rol spelen in het reguleren van emoties.  

   Het is belangrijk dat het onderzoek naar selectieve processen (paragraaf 
1.4) niet te veel op een eiland wordt uitgevoerd, maar dat dit ook in relatie 
tot verstoorde emotieregulatie wordt bestudeerd. Een beter begrip van hoe 
selectieve informatieverwerkingsprocessen emotieregulatie beïnvloeden, 
kan onderzoekers en therapeuten immers helpen bestaande interventies te 
optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen (Joormann & D’Avanzato, 2010). 
Vanuit eenzelfde fi losofi e zal het belangrijk zijn om de onderlinge relatie 
tussen selectieve processen na te gaan. Tot nu toe werden processen als se-
lectieve aandacht      , geheugen en interpretatie    te veel apart bestudeerd. Het 
is echter te verwachten dat cognitieve biases betekenisvol gerelateerd zijn. 
Zo lijkt het niet ondenkbaar dat het selectief herinneren van vooral nega-
tieve ervaringen bij depressie deels te maken heeft met een vertekening 
in de aandacht, waarbij depressieve individuen moeite hebben om hun 
aandacht tijdig weg te halen van negatieve informatie (Koster, De Raedt, 
Leyman & De Lissnyder, 2010).  

   Een andere evolutie naar de toekomst - die zich overigens al heeft ingezet 
- bestaat erin de connecties te onderzoeken tussen aan de ene kant cogni-
tieve processen zoals selectieve informatieverwerking (en bijbehorende 
schematheorie), cognitieve reactiviteit en emotieregulatie, en aan de andere 
kant neurobiologische processen (De Raedt & Koster, 2010). Men spreekt in 
dat verband van ‘cognitieve neuroscience’ als overkoepelend onderzoeks-
domein dat zich onder meer richt op het bestuderen van mogelijke linken 
tussen cognitieve en neurobiologische kwetsbaarheden.  

            1.5.3        ‘Nieuwe’ cognitieve therapieën  

     Therapie is niet iets wat ooit ontwikkeld werd en toen ophield verder te 
evolueren. En gelukkig maar. De recente ontwikkelingen waarvan we de 
belangrijkste hiervoor hebben besproken, hebben inderdaad een impact op 
de verdere ontwikkeling van cognitieve therapie. Daar waar de ‘klassieke’ 
cognitieve therapie vooral de (disfunctionele) inhoud van cognities cruciaal 
acht, en dan ook inzet op het modifi ceren van de inhoud van die cognities, 
richten meer recente ontwikkelingen in de cognitieve therapie zich op het 
wijzigen van cognitieve processen, in overeenstemming met het onderzoek 
naar de rol van selectieve cognitieve processen en de bevindingen rond cog-
nitieve reactiviteit.  

   Het onderzoek dat een cruciale rol heeft aangetoond die cognitieve reac-
tiviteit (zoals ruminatie) speelt bij kwetsbaarheid voor depressie, ligt aan 
de basis van de ontwikkeling van bijvoorbeeld de metacognitieve therapie 
van gegeneraliseerde angststoornis en posttraumatische stressstoornis, 
waarbij de focus niet zozeer ligt op de inhoud van angstige gedachten, 
maar op het excessief gebruik maken van piekeren en rumineren als stra-



231   Cognitieve verwerking en psychopathologie: theorie en onderzoek

 tegieën van de patiënt om met die angstige gedachten om te gaan (hoofd-
stukken 6 en 11).  

   Ook het onderzoek naar selectieve informatieverwerking    en cognitieve 
reactiviteit zal een impact kennen op ontwikkelingen binnen de cognitieve 
therapie. Er zijn, zoals we al eerder aangaven, duidelijke aanwijzingen dat 
selectieve aandachts-, geheugen- en interpretatieprocessen een causale rol 
spelen bij emotionele klachten. Bij het experimenteel induceren van de 
‘bias’ was een verhoging van emotionele klachten of reactiviteit te zien. 
Onderzoekers zijn een stap verder gegaan door uit te zoeken of het ‘afl eren’ 
van de ‘bias’ bij klinische of subklinische groepen het omgekeerde effect 
heeft, namelijk een afname van emotionele klachten. Het domein dat zich 
hierop is gaan toeleggen heet ‘Cognitive Bias Modifi cation’    (MacLeod, 
Koster & Fox, 2009). Met de eerder besproken paradigma’s, vaak aan de 
hand van computertaakjes, wordt geprobeerd bij ‘Cognitive Bias Modifi -
cation’ een bias te counteren of te reduceren. Bijvoorbeeld in het domein 
van aandachtsbias is intussen meermaals aangetoond dat, aan de hand van 
de stipdetectietaak, het induceren van een aandachtsbias voor niet-bedrei-
gende of niet-emotionele informatie een positieve invloed heeft op angst-
klachten (Bar-Haim, 2010). Zo induceerden Amir, Beard, Burns en Bomyea 
(2009) met de stipdetectietaak een positieve aandachtsbias bij patiënten 
met een gegeneraliseerde angststoornis (de stip die ze moesten detecteren 
verscheen steeds op de plaats waar het woord met de niet-bedreigende 
betekenis had gestaan). Deze taak voerden ze acht keer uit over een peri-
ode van vier weken. Controlepatiënten, allen eveneens gegeneraliseerde 
angstpatiënten, voerden een gelijkaardige aandachtstaak uit, maar daarbij 
werd geen positieve bias getraind of geïnduceerd. Van de patiënten die de 
biastraining kregen, voldeed na de vier weken nog slechts 17% aan de diag-
nostische criteria voor gegeneraliseerde angststoornis, terwijl dat 58% was 
in de controlegroep. Uit een andere studie blijkt overigens dat de positieve 
effecten van zo’n aandachtsbiastraining op angstklachten minstens behou-
den blijven tot vier maanden na de training, wat suggereert dat de effecten 
relatief duurzaam zijn (Schmidt, Richey, Buckner & Timpano, 2009).  

   Ook op het terrein van de overalgemeen geheugenbias zijn onderzoekers 
gestart met het verkennen van de therapeutische mogelijkheden van het 
reduceren van deze cognitieve (geheugen-)vertekening. Raes, Williams, 
en Hermans (2009) ontwikkelden een groepsinterventie voor depressieve 
patiënten waarin ze getraind worden in een viertal sessies om een meer 
specifi eke in plaats van overalgemene herinneringsstijl te hanteren. De 
eerste bevindingen geven aan dat depressieve individuen door de training 
herinneringen inderdaad in een meer specifi eke en minder algemene vorm 
konden ophalen. Bovendien blijkt dat de mate waarin patiënten specifi eker 
worden samengaat met een overeenkomstige daling in rumineren en cog-
nitieve vermijding en een verbetering van probleemoplossende vaardighe-
den.  

   Tot slot blijkt ook het onderzoek naar selectieve interpretatieproces-
sen    klinische relevantie te hebben. Mathews, Ridgeway, Cook en Yiend 
(2007) trainden hoogangstige individuen om ambigue verhaaltjes op een 
positieve manier te interpreteren (vier trainingssessies verspreid over twee 
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 weken). In vergelijking met een controlegroep van hoogangstigen bleken 
de deelnemers uit de trainingsgroep een signifi cante afname te vertonen 
wat betreft trekangst (Murphy, Hirsch, Mathews, Smith & Clark, 2007). 
Bij gegeneraliseerde angstpatiënten blijkt een positieve interpretatiebias-
training een positieve invloed te hebben op het aantal intrusieve    negatieve 
gedachten (Hayes, Hirsch, Krebs & Mathews, 2010).  

   Er is de laatste tien jaar een enorme weg afgelegd in het domein van de 
‘Cognitive Bias Modifi cation’. Momenteel worden de bovenvermelde proce-
dures nog niet toegepast door hulpverleners zelf. De positieve bevindingen 
met betrekking tot de therapeutische effecten uit het onderzoek zijn echter 
veelbelovend. De toekomst zal uitwijzen of ‘Cognitive Bias Modifi cation’-
achtige procedures op termijn geïntegreerd zullen worden in de standaard 
cognitief-therapeutische behandeling van patiënten met bijvoorbeeld 
angst- en stemmingsstoornissen.  

              1.6        Tot besluit  

     Toen de cognitieve therapie zich ontwikkelde in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw, kwam ook de cognitieve psychologie       als stroming op-
zetten binnen de algemene psychologie. De cognitieve psychologie bestu-
deert cognitieve processen die een rol spelen bij het verwerven, de opslag 
en de reproductie van kennis. In tegenstelling tot wat velen vaak denken, 
was er in die beginjaren weinig overlap en wisselwerking tussen de cog-
nitieve therapie en de cognitieve psychologie (Wills, 2009). De overlap die 
er was, betrof het feit dat beide domeinen elkaar vonden in het ‘schema-
denken’       als (cognitieve) theorie, en de relevantie daarvan voor psychopa-
thologie. De cognitieve theorie van psychopathologie stelt dat psychische 
stoornissen voortkomen uit de wijze waarop informatie wordt verwerkt. 
Een centrale bewering in deze theorie is dat ongewenste emoties, gedach-
ten en gedragingen van mensen met een psychische stoornis voortvloeien 
uit cognitieve schema’s die de informatieverwerking    sturen. Deze schema’s 
sturen de informatieverwerkingsprocessen (zoals aandacht- en geheugen-
processen) waardoor informatie die past bij de schema’s voorrang krijgt, 
terwijl informatie die niet bij de schema’s past genegeerd wordt (selectieve 
cognitieve processen).  

   We gaven aan hoe er grofweg twee tradities ontstonden van onderzoek 
naar verstoorde cognitieve processen en psychopathologie. In de eerder 
therapeutisch georiënteerde stroming, geïnspireerd op Becks ideeën, ging 
(in het begin) vooral de (onderzoeks)aandacht uit naar de  producten  van der-
gelijke cognitieve processen en de  inhoud  van schema’s. In de andere onder-
zoekstraditie, welke haar wortels heeft in het cognitief psychologisch on-
derzoek naar ‘normale’ informatieverwerking, werden vooral de cognitieve 
 processen  zelf onder loep genomen, veelal aan de hand van experimentele 
onderzoeksparadigma’s.  

   Het meeste onderzoek naar afwijkende cognitieve verwerking betreft on-
derzoek waarin werd aangetoond dat een bepaalde stoornis, kwetsbaarheid 
of een emotionele toestand gepaard gaat met een vertekening in aandachts-, 
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geheugen- en interpretatieprocessen. In het laatste decennium heeft onder-
zoek echter ook aangetoond dat selectieve cognitieve processen een causale 
rol spelen bij de ontwikkeling, instandhouding en/of verergering van emo-
tionele klachten. Naast verstoorde informatieverwerkingsprocessen, gingen 
ook andere cognitieve processen zoals rumineren en piekeren (in het kader 
van emotieregulatie) deel uitmaken van intensief onderzoek in de laatste 
tien à vijftien jaar. Cognitieve processen, eerder dan de cognitieve inhouden, 
kwamen meer en meer op de voorgrond te staan. Een treffend voorbeeld 
daarvan is de verschuiving in onderzoek van de  inhoud  van zogenaamde dis-
functionele attitudes bij depressie, naar het  proces  waarbij deze cognities in 
bepaalde omstandigheden gereactiveerd worden. Eenzelfde ‘shift’ is merk-
baar in de cognitieve therapie (Raes & Hermans, 2008). Nieuwe therapeu-
tische ontwikkelingen focussen meer op het remediëren of aanpakken van 
cognitieve  processen  dan op de cognities op zich. Het moge dus duidelijk zijn 
dat daar waar er tussen de cognitieve therapie en onderzoek in de cognitieve 
psychologie in het begin weinig overlap was, er nu duidelijk sprake is van 
een vruchtbare wisselwerking, die we vanuit een evidence-based standpunt 
en de ‘scientist-practioner’-fi losofi e alleen maar toejuichen.  
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