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Oratiereeks

De Experimentele Klinische Psychologie draagt bij aan kennis en begrip van 
de emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen 
zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire 
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron RIVM). 
Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is effectief, maar nog 
verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor 
angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact 
blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. 
Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en 
terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen 
worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van angststoornissen. Deze 
veronderstelling is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere 
wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. 
In deze oratie zal ik uiteenzetten dat experimenteel onderzoek naar de 
onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor 
de ontwikkeling van effectievere behandelingen. Het onderzoek zal zich 
niet alleen moeten richten op het versterken van nieuw gedrag, zoals in de 
afgelopen decennia is gebeurd, maar in de eerste plaats op het verzwakken 
van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen 
worden teruggedrongen. 

Merel Kindt (1967) studeerde Psychonomie en Klinische Psychologie, en 
promoveerde op onderzoek naar cognitieve processen en angst. Sinds 1 
oktober 2003 is zij hoogleraar in de Experimentele Klinische Psychologie 
aan de Universiteit van Amsterdam.
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Rede
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hoogleraar in de Experimentele Klinische Psychologie

aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 18 januari 2008

door

Merel Kindt





Wetenschap begint met het stellen van een goede vraag, zoals: ‘Mevrouw Kindt,
waarom houdt u pas vier jaar na uw aantreden als hoogleraar uw oratie?’ Een
bekend fenomeen in de wetenschap is dat de vraag makkelijker is dan het ant-
woord.

Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan,
Geachte aanwezigen,

Ik zou willen beginnen met een gedachte-experiment. Stel u bent een muis –
enigszins moeilijk voorstelbaar misschien, ook al komen onze genen voor 90%
overeen met die van muizen. U heeft uw onderkomen bij professor Sakano in een
laboratorium in Tokyo. Sakano heeft recentelijk ontdekt hoe via genetische mani-
pulatie de geur van een kat niet langer de aangeboren angstreactie van muizen
oproept. Wat een heerlijke gedachte dat u straks nooit meer bang hoeft te zijn
voor die gluiperige rotkatten. Misschien hoeft u dan ook nooit meer mee te doen
aan al die experimenten, waarin u voor de lol van de onderzoekers bang wordt
gemaakt. Plotseling komt die grote hand in uw kooi. U kent die hand goed: soms
komt er eten uit, maar meestal betekent het narigheid. U wordt opgepakt, en als
u de volgende morgen wakker wordt, staat er ineens een kat voor uw neus. U
voelt inderdaad geen angst, u blijft zitten. Even lijkt het een heel prettige ge-
dachte, maar plotseling komt de kat naar u toe. Er is iets vreemds aan de hand. U
bent wat verward en u snapt eigenlijk niet waarom u niet wegloopt voor die kat…
En dat is uw laatste gedachte. Toch niet, want deze speciaal uitgekozen kat bijt niet
door.1

Angsten zijn functioneel, maar niet altijd. Soms zijn angsten ongegrond en onge-
wenst. Wat kunnen we aan deze irrationele angsten doen? En vooral, hebben we
voldoende kennis om irrationele angsten voorgoed te verdrijven?
Ik zal het vandaag met u hebben over wat de experimentele klinische psycho-

logie vermag, en in het bijzonder over mijn onderzoeksplannen die beogen om
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irrationele angsten permanent terug te dringen. Ik zal uiteenzetten dat experimen-
teel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering nood-
zakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen. Wetenschap is een
discussie, maar niet vandaag. Althans, u mag niet meedoen. Maar ik zal wel voor u
illustreren dat ook in de psychologie maar weinig vaststaat. Er is discussie tussen
verschillende theoretische stromingen, therapeutische scholen, de psychologie, de
psychiatrie en de neurobiologie. En bovenal blijkt ook steeds weer dat hypothesen
die gestold waren tot basiskennis en opgenomen in de handboeken psychologie,
zomaar weer op losse schroeven kunnen komen te staan. Soms is dat goed nieuws.
Zo ook wellicht voor de behandeling van angststoornissen. Maar laat ik beginnen
met het schetsen van de historische context van onderzoek naar angst en de op-
komst van de experimentele klinische psychologie.

Terugblik

Tot het eind van de negentiende eeuw behoorde angst tot het vakgebied van de
geneeskunde. Angst had zeker tot het midden van de vorige eeuw een sterk more-
le connotatie. Angst zou duiden op lafheid, terwijl afwezigheid van angst zou ver-
wijzen naar ridderlijk getinte idealen over moed en mannelijkheid.2

Voor 1850 werd er geen onderscheid gemaakt tussen angst en depressie, het-
geen overigens niet betekent dat deze afzonderlijke fenomenen niet werden geob-
serveerd of beschreven. Angst en depressie werden samengevoegd onder de noe-
mer ‘melancholie’. De geneeskunde ging zich pas in de tweede helft van de
negentiende eeuw meer specifiek met angst bezighouden, en met de toename van
kennis trad er steeds meer differentiatie op.2

Gezaghebbend werd een artikel uit 1871 van de Amerikaanse cardioloog Da
Costa,3 dat gaat over een bepaald type klachten in de hartstreek die optraden bij
oververmoeide infanteristen uit de Amerikaanse burgeroorlog. Dit artikel werd
onder psychiaters, neurologen en cardiologen vooral bekend na de Eerste en
Tweede Wereldoorlog, toen tienduizenden soldaten die de frontlinies verlieten
aan een vergelijkbaar syndroom bleken te lijden.2 Tegenwoordig staat dit syn-
droom bekend als een posttraumatische stressstoornis of een paniekstoornis, beide
behorend tot de meest dramatische angststoornissen.

Mere l K indt
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In het begin van de twintigste eeuw begonnen psychologen zich met het onder-
werp te bemoeien. Aanvankelijk kreeg angst geen hoge prioriteit, omdat het door
de psychoanalytici werd beschouwd als een aspecifiek fenomeen. Angst komt im-
mers bij de meeste psychiatrische stoornissen voor en zou derhalve niet onder-
scheidend zijn.
Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen er een invloedrijk artikel van de

hand van ene Wood.4 Hij meende net als Freud dat het uiteindelijk neurotische
mechanismen zijn die het angstsyndroom in stand houden en zelfs verklaren. ‘Het
zou gaan om mensen die in hun jeugd te lang aan hun moeders rokken hebben
gehangen en die, hetzij door ouderlijke overbezorgdheid, hetzij door uitlatingen
van hun arts, hebben geleerd om normale fysiologische veranderingen, zoals een
verhoogde hartslag, te interpreteren als tekenen van fysieke onmacht en zelfs ge-
vaar.’2 Hiermee was Wood zijn tijd ver vooruit. In feite was zijn theorie een voor-
loper van de hedendaagse cognitieve theorie van angststoornissen.
Overigens waren deze ideeën van Wood niet gebaseerd op experimenteel on-

derzoek. Pas enkele decennia later bleek echter uit experimenteel onderzoek dat
zijn ideeën voor een belangrijk deel juist waren. Dat intuïtieve kennis de empirie
soms ver vooruit is, zie je wel vaker in de wetenschap. Maar soms zit die intuïtie
er ook verschrikkelijk naast. Om te weten hoe het echt zit, is experimentele toet-
sing noodzakelijk.

Het belang van het experiment

In de natuurwetenschappen was er sprake van een grote ommezwaai in de zeven-
tiende eeuw. Volgens de hooggeleerde Cohen van de Universiteit Utrecht werd er
rond 1600 een begin gemaakt met de ‘herschepping van de wereld’. Al eeuwen-
lang hadden Grieken, Chinezen, Europeanen en Arabieren nagedacht over hoe de
natuurwereld in elkaar zit. Maar tussen 1600 en 1640 gaven Galilei, Kepler, Des-
cartes, Bacon en vele anderen een nieuwe draai aan al die prachtige overgeleverde
kennis, die vaak heel knap was bedacht maar achteraf toch geen steek hield. De
denkvorm die bij de moderne natuurwetenschap hoort en die toen in aanleg is
ontstaan, is wel ‘denken met de handen’ genoemd, en dat maakte het voor het
eerst in de geschiedenis mogelijk om aannemelijk lijkende beweringen op hun

Morgen van z i j d e en zonder vre e s
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realiteitsgehalte te toetsen. Dat was kortom het begin van de experimentele we-
tenschap.5

Aan het eind van de zeventiende eeuw bestond er geen aarzeling meer om,
waar zich de gelegenheid ook maar voordeed, de waarneming experimenteel te
verrichten. Maar er wordt pas echt vooruitgang geboekt als experimenten aanlei-
ding geven tot abstraheren, tot het achterhalen van wetmatigheden, ook al zitten
daar risico’s aan. Dat laatste werd door Bacon prachtig verwoord:

De menselijke geest is geen gelijkmatig glad gepolijste spiegel die de werkelijk-
heid zonder vertekeningen weergeeft. Hij is een betoverde spiegel, vol bijge-
loof en spoken, en we moeten onophoudelijk op onze hoede zijn voor onze
neiging om in één koene sprong de kloof tussen waarneming en generalisatie
te overbruggen, of om verliefd te blijven op onze eigen conclusies. Maar zon-
der een theoretische leidraad kom je niet verder; juist de theorie kan je van het
ene experiment naar het volgende brengen, zodat een progressieve reeks ont-
staat, en dus kennis.5

En wat een kennis hebben we aan het eind van de zeventiende eeuw, dankzij de
experimentele methode:

Onze aarde draait. Ons bloed loopt om. De lucht die we inademen is zwaar.
Aangetrokken door de aarde vallen appels in eenparige versnelling op de
grond. Mannelijk zaad bestaat uit miljoenen kleine diertjes. Bij de spijsverte-
ring wordt een bijtend zuur geneutraliseerd. Er bestaat elektrische afstoting.5

En die lijst kan honderdvoudig worden aangevuld.

Opkomst van de experimentele klinische psychologie

Voor William James, de grondlegger van de psychologie, was het belang van het
experiment al duidelijk in 1890. Maar in de klinische psychologie drong het belang
van het experiment pas heel laat door. Tot aan de jaren zeventig van de vorige
eeuw werd de klinische psychologie gedomineerd door wat ik oneerbiedig ‘on-
wetenschappelijken’ zou kunnen noemen, want bij hen stond de experimentele

Mere l K indt
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methode niet hoog in het vaandel. De meeste leerstoelen Klinische Psychologie
aan de Nederlandse universiteiten werden in die tijd nog bezet door psychoanaly-
tici of rogerianen, met uitzondering van de Universiteit van Amsterdam, waar de
gedragstherapie al in de jaren zestig zijn intrede had gedaan onder leiding van
Barendregt.
Met de opkomst van de cognitieve theorieën over psychopathologie in de jaren

tachtig kwam de experimentele klinische psychologie echt goed op gang. In de-
zelfde periode begon collega Van den Hout met de leeropdracht Experimentele
Psychopathologie in Maastricht. Samen met enkele anderen heeft hij de klinische
psychologie in Nederland een heel ander karakter gegeven. De afgelopen jaren
hebben alle Nederlandse universiteiten één of meer leerstoelen in de Experimen-
tele Klinische Psychologie gekregen, waarvan die in Maastricht, Rotterdam, Gro-
ningen en Amsterdam bezet worden door hoogleraren die allen door Van den
Hout en zijn groep zijn opgeleid.

De klinische psychologie is in principe een toegepast vakgebied, maar er zit ook
een hele fundamentele kant aan, die psychiatrische stoornissen probeert te verkla-
ren: hoe ze ontstaan, hoe ze in stand blijven en hoe ze teruggedrongen kunnen
worden. Hiervoor is de experimentele methode noodzakelijk – het domein van
de experimentele klinische psychologie. We stellen hypothesen op over bepaalde
processen waarvan we vermoeden dat ze ten grondslag liggen aan een stoornis, en
vervolgens manipuleren we die processen en testen we of dat inderdaad zo is.
Bij de programmagroep Klinische Psychologie aan de UvA richt het experimen-

tele onderzoek zich vooral op angst en angststoornissen, en in iets mindere mate
op depressie en onverklaarde lichamelijke klachten.

Waarom angst?

Angststoornissen komen vaak voor en veroorzaken veel leed. Zoals Barlow, een
beroemde angstonderzoeker, zegt: ‘Mensen gaan niet dood aan angst, maar velen
zouden dat wel wensen.’6 Er zijn angststoornissen in allerlei soorten en maten. De
meest bekende en invaliderende stoornissen zijn de paniekstoornis, de posttrauma-
tische stressstoornis, de sociale fobie en de obsessief-compulsieve stoornis; denk in
het laatste geval bijvoorbeeld aan mensen met smetvrees. Verder bestaan er speci-

Morgen van z i j d e en zonder vre e s
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fieke fobieën, zoals een fobie voor honden of vliegangst, hetgeen overigens ook
heel invaliderend kan zijn als je de wereld over moet voor belangrijke voetbalwed-
strijden. En dan zijn er nog wat onschuldige fobieën zoals de muizenfobie, waar
volgens Gerard Reve alleen vrouwen en olifanten last van hebben.
De Wereldgezondheidsorganisatie onderkent tegenwoordig de grote lijdensdruk

en ziektelast van angststoornissen. Vroeger werd als maat voor ziektelast louter
uitgegaan van verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte. Tegenwoordig wordt
de ziektelast mede bepaald door het aantal jaren dat er geleefd is met gezondheids-
problemen, gewogen voor de ernst hiervan. Met andere woorden: ‘Je kan dan wel
oud worden met angst, maar vele jaren worden vergald door allesoverheersende
angsten.’ In de top 10 van ziektelast, gepubliceerd door het RIVM, staan angst-
stoornissen na coronaire hartziekten op de tweede plaats.7 Dat betekent dus boven
beroerte, longkanker, borstkanker, diabetes en depressie. Angststoornissen hebben
dus een grote maatschappelijke en humanitaire relevantie.

Als het goed is, bent u allemaal wel eens bang, soms zelfs behoorlijk bang: bang
voor de dood, bang voor lelijke ziektes, bang voor het verlies van dierbaren, bang
voor het ophalen van vreselijke herinneringen aan oorlog, geweld of andere gru-
welijkheden die u zo goed mogelijk heeft opgeborgen in de diepste krochten van
uw brein. Misschien bent u bang om te blunderen bij uw schoonfamilie of op uw
werk. Maar meestal zijn die angsten van korte duur. We spreken dan over normale
angsten. Angsten zijn buitengewoon functioneel. Ze helpen ons gevaar te voorko-
men of, indien het gevaar toch op uw pad komt, het gevaar op adequate wijze af te
wenden.
Maar soms gaat het mis. Stel u heeft het erg druk op uw werk, u bent de laatste

tijd behoorlijk gespannen, in de familie is ook allerlei gedoe, u zit in de auto en
bent op weg naar een belangrijke bespreking die u niet goed heeft voorbereid. U
bent heel onrustig en uw hart gaat ongewoon tekeer. U telt uw hartslag en die is
opvallend hoog, zeker voor iemand die rustig zit. U probeert aan iets anders te
denken, maar dat lukt niet. Misschien is er wel iets mis met uw hart. U heeft wel
eens gehoord dat ritmestoornissen een voorbode zijn van een hartaanval. En u
voelt ook al wat steken op de borst. En hartaanvallen komen best vaak voor.
Straks krijgt u een hartaanval. Uw vader is er tenslotte ook op jonge leeftijd aan
overleden. Het koude zweet breekt u aan alle kanten uit, uw hart klopt zo onstui-
mig als een hart maar kloppen kan; u voelt op uw borst een loodzware beklem-
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ming, alsof de laatste ademtocht aanstaande is. De angst giert door uw lichaam, u
kunt niet meer rijden en u besluit uw auto stil te zetten langs de kant van de weg.
Na verloop van tijd wordt u weer rustig. Maar sindsdien gaat u steeds meer op uw
hart letten, en u bent er steeds meer van overtuigd dat er iets mis is met uw hart.
En hoe meer u erop let, hoe angstiger u wordt. Een hartfilm bij de cardioloog stelt
u niet gerust. Zo kan het gebeuren dat u een volwaardige angststoornis, in dit
specifieke voorbeeld een paniekstoornis, ontwikkelt.
Dit proces wordt ook wel de paniekcyclus genoemd.8 Deze paniekcyclus is uit-

gebreid experimenteel onderzocht. Hoe gaat dat zoal? De lichamelijke symptomen
van angst, zoals verhoogde hartslag en ademhaling, kunnen experimenteel worden
opgewekt door mensen bijvoorbeeld te laten hyperventileren of verhoogde CO2-
concentratie te laten inademen. In de jaren tachtig was de vigerende hypothese dat
deze lichamelijke symptomen zelf de oorzaak zouden zijn van paniekaanvallen. Dat
bleek niet het geval te zijn. De catastrofale interpretatie van die lichamelijke symp-
tomen is de boosdoener. Alleen als verhoogde hartslag wordt geïnterpreteerd als
een voorbode van een hartaanval, treedt er angst op. Ook de neiging om de aan-
dacht vervolgens te richten op al het mogelijke gevaar, versterkt de angst. Dit zijn
voorbeelden van selectieve informatieverwerkingsprocessen, waarvan we weten
dat ze angst in stand houden en zelfs versterken. Onderzoek naar de causale relatie
tussen selectieve informatieverwerking en angst wordt momenteel op een aantal
plekken in de wereld gedaan, onder andere in Utrecht door promovenda Elske
Salemink, die ik samen met collega Van den Hout begeleid.
Angst en angststoornissen behoren inmiddels tot de favoriete onderwerpen in

de psychologie waarnaar veel baanbrekend onderzoek op vele niveaus wordt ge-
daan, van genetisch onderzoek bij dieren tot klinische behandelstudies bij mensen.
Er verschijnen per jaar duizenden artikelen over angst in de internationale vakpers.
Wat levert al dat onderzoek op, behalve lekker scoren op de wetenschappelijke
apenrots?

De cognitieve theorie

De cognitieve theorie over psychopathologie veronderstelt dat mensen vervormde
ideeën hebben over bepaalde aspecten van de wereld, het eigen functioneren en de
sociale interacties. Deze vervormde ideeën zijn vastgelegd in ons brein, in wat wij
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noemen ‘het emotionele geheugen’. Mensen met een sociale fobie hebben bijvoor-
beeld een verstoord beeld van hoe zij op anderen overkomen en wat anderen al
niet voor negatiefs over hen denken. Bij angststoornissen bestaat het emotionele
geheugen uit associaties tussen bepaalde situaties en negatieve gevolgen, die dus
géén juiste afspiegeling zijn van de realiteit. Zo wordt de kans op het gevaar en de
ernst van het gevaar zwaar overschat. Het gevaar kan ook de angstreactie zelf zijn.
Dat angststoornissen ongegrond zijn, is zoals ik eerder vermeldde al heel lang

bekend en gaat zelfs terug tot Seneca die twintig eeuwen geleden schreef: ‘Er is
veel meer dat ons angst aanjaagt dan ons bedreigt.’ Dat is kortom de basis van de
cognitieve theorie. Maar wat lange tijd niet bekend was, is waar die ongegrond-
heid nou precies in zat. De bijdrage van de cognitieve theorieën en het experimen-
tele onderzoek is dat de cognitieve vervormingen heel precies in kaart zijn ge-
bracht voor de verschillende angststoornissen. Op grond van die cognitieve
vervormingen zijn per stoornis gerichte behandelprotocollen ontwikkeld. En wat
is het resultaat?

Traditioneel behandelonderzoek

Na een langdurige scholenstrijd tussen de verschillende therapeutische tradities en
tussen psychologen en psychiaters is momenteel de voorgeschreven behandeling
voor angststoornissen cognitieve gedragstherapie. U moet zich realiseren dat de
paniekstoornis zo’n 25 jaar geleden nog als min of meer onbehandelbaar werd be-
schouwd, terwijl een grote groep patiënten met een paniekstoornis tegenwoordig
na tien à vijftien sessies cognitieve gedragstherapie vrij is van paniekaanvallen. De
behandeling is geïnspireerd op het onderzoek naar de paniekcyclus, zoals ik eerder
heb aangehaald. Ook voor de andere angststoornissen geldt dat ze in gemiddeld
tien à vijftien sessies redelijk tot goed te behandelen zijn. De experimentele klini-
sche psychologie heeft er aldus toe bijgedragen dat we nu behoorlijk effectieve
behandelingen hebben voor angststoornissen.
Toch zijn de beschikbare behandelingen nog verre van optimaal, want er zijn

nog steeds grote groepen patiënten die er niet of nauwelijks baat bij hebben. En
misschien wel de belangrijkste tekortkoming: bij veel patiënten komt de angst
weer terug, ook na een aanvankelijk succesvolle behandeling. Terugvalpercentages
kunnen oplopen tot maar liefst 60%.9 Zodoende worden er nog steeds vele kost-
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bare en tijdrovende behandelstudies uitgevoerd met als doel de bestaande behan-
delingen voor angststoornissen te verbeteren. Nieuwe technieken of nieuwe psy-
chofarmaca worden gelanceerd met de belofte dat ze het beter zullen doen. Ik ben
van mening dat dergelijk onderzoek niet langer vruchtbaar is, althans als we het
hebben over angststoornissen. De effectiviteit is de laatste tien jaar maar matig
toegenomen en mijn analyse is dat dit in belangrijke mate komt doordat we nog
maar heel weinig begrijpen van wat er precies gebeurt in therapie. Therapie-
effectonderzoek, waarbij verschillende behandeltechnieken met elkaar worden
vergeleken, geeft weliswaar inzicht in wat er werkt en wat niet, maar niet in hoe
het precies werkt.
De experimentele klinische psychologie heeft zich tot nu toe vooral gericht op

het begrijpen van processen die cruciaal zijn voor het ontstaan en in stand houden
van angststoornissen, en niet op de processen die een rol spelen bij het afleren van
irrationele angst. Reden hiervoor is dat er wordt aangenomen dat er een symme-
trie bestaat tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen
zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van angst-
stoornissen, want zo wordt er geredeneerd: als factor X leidt tot stoornis Y, dan
halen we factor X weg, en daarmee verdwijnt stoornis Y. Alhoewel deze redene-
ring niet onlogisch is, gaat hij toch mank, omdat het afleren van angst andere
wetmatigheden kent dan het ontstaan van angststoornissen. En van die wetmatig-
heden begrijpen we nog maar heel weinig.
Is het mogelijk om angst permanent terug te dringen? Naar mijn mening wordt

deze vraag niet beantwoord als we doorgaan met het lanceren van nieuwe thera-
peutische technieken, zonder dat we begrijpen wat er precies gebeurt in therapie.
Ik denk dat er nog veel te winnen valt. Wellicht wordt het ooit mogelijk onge-
wenste angsten permanent terug te dringen, maar dan moet er wel een nieuwe
golf van behandelonderzoek komen die gebaseerd is op fundamenteel onderzoek
naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering. En met die doelstel-
ling ben ik vier jaar geleden naar Amsterdam gekomen.

Angst, een onuitwisbare indruk

Angst en de daarbij behorende neurobiologische reactiepatronen zorgen ervoor dat
wij belangrijke gebeurtenissen in ons leven niet licht vergeten, en dat niet alleen:
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heftige angsten laten een onuitwisbare indruk achter in ons brein. Dan is ons ge-
heugen, dat ons ook wel eens in de steek laat, opeens superieur. Dit is een buiten-
gewoon verstandig mechanisme, want stelt u zich voor dat het niet zo zou zijn.
Het leven zou een stuk lichter, maar stellig ook een stuk korter zijn. Maar hoe zit
het met irrationele angsten, met angsten die ongegrond zijn? Staan irrationele
angsten ook gegrift in ons geheugen?
Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat irrationele angsten inderdaad

gegrift staan in ons geheugen en dat het geheugen voor angst onveranderbaar lijkt.
U vraagt zich misschien af, hoe onderzoek je dat nou? Maken we mensen dan
bang? Inderdaad, dat doen we, en vervolgens leren we die angst weer af.
Een van de beste paradigma’s voor experimenteel onderzoek naar het afleren

van angst is angstconditionering. Dit is een paradigma dat ten onrechte al bijna
geheel was verlaten en verdrongen door de cognitieve psychologie. Maar sommige
onderzoeksgroepen hebben het conditioneringsparadigma in leven gehouden,
waaronder de excellente onderzoeksgroep in Leuven. En dat is terecht, want in-
middels is het duidelijk geworden dat ook angstconditionering gaat over aange-
leerde associaties en alles met informatieverwerking en emotionele representaties
te maken heeft. Dit paradigma leent zich goed voor zuiver experimenteel onder-
zoek. Bij gezonde mensen wordt een angst aangeleerd voor een neutrale stimulus,
bijvoorbeeld een geometrische figuur of een onbekend neutraal gezicht. Dat klinkt
wat artificieel, en dat is het ook. Maar belangrijk is dat we een angst aanleren voor
een stimulus die in zichzelf niet angstwekkend is en waarmee de proefpersonen
nog geen emotionele associatie hebben op het moment dat ze ons laboratorium
binnenkomen.
Dit is een optimale methode voor onderzoek naar de basismechanismen van het

afleren van angst. Pas in een later stadium is het interessant om te onderzoeken
hoe diezelfde processen zich gedragen bij patiënten met een angststoornis. In het
laboratorium implementeren we dus een emotioneel geheugen. Dit doen we door
een bepaalde stimulus, dus bijvoorbeeld een afbeelding van een gezicht, conse-
quent te laten volgen door een lichte en kortdurende pijnprikkel, die uiteraard
wel vervelend genoeg is om een angstreactie uit te lokken. Hierdoor wordt een
associatie aangeleerd tussen het gezicht en de pijnprikkel. Het gezicht roept ver-
volgens angst op, ook als de pijnprikkel niet meer aanwezig is. Dan spreek je van
angstconditionering. Vervolgens onderzoeken we het afleren van deze angst. Im-
mers, als de gevreesde stimulus, in dit geval het gezicht, herhaaldelijk wordt aan-
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geboden zonder dat de pijnprikkel volgt, dan leren mensen na verloop van tijd dat
het gezicht niet langer een voorspeller is van de pijn, en daarmee neemt de angst
geleidelijk af. En na voldoende aanbiedingen is de angst zelfs helemaal weg. Al-
thans, zo lijkt het.
Herhaaldelijk aanbieden van de gevreesde stimulus zonder het negatieve gevolg

wordt ‘extinctie’ genoemd. Dit is een experimenteel model voor exposure ofwel
blootstelling, een van de basiselementen van cognitieve gedragstherapie. Blootstel-
ling aan de gevreesde situatie zonder dat de gevreesde consequentie optreedt, leert
mensen dat hun angst ongegrond is. Het interessante is nu dat wat uitgedoofd
lijkt, blijft smeulen. In een aantal laboratoria, waaronder ons eigen laboratorium,
is namelijk aangetoond dat verandering van omgeving, nadat angst met succes is
uitgedoofd, de angstrespons spontaan weer doet oplaaien.10 Dit is ook veelvuldig
aangetoond in dierexperimenteel onderzoek. De klinische parallel is dat na succes-
volle behandeling in een therapeutische context, de angst weer simpelweg terug-
komt in een andere omgeving.
Het belang van deze observaties is tweeledig. Het toont aan dat het angstgeheu-

gen intact blijft, ook na een ogenschijnlijke uitdoving van de angst. Het geeft ook
aan dat het afleren van angst afhankelijk is van de context waarin dat plaatsvindt en
dat verandering van omgeving voldoende kan zijn voor de terugkeer van angst.
Eerder meldde ik al dat het aanleren van angst andere wetmatigheden kent dan
het afleren ervan en dat we daarom die wetmatigheden van aan- en afleren afzon-
derlijk moeten onderzoeken. Het aanleren van angst gaat bijvoorbeeld veel sneller
dan het afleren van angst: voor de uitdoving van angst zijn veel meer leerervarin-
gen nodig. Een ander verschil is dat bij het aanleren van angst een algemene regel
wordt geleerd. Er wordt dus meteen gegeneraliseerd, bijvoorbeeld ‘honden zijn
bloedlink’, terwijl bij het afleren de context bepalend is: ‘honden aan de lijn kun-
nen niks doen’.
Kortom, emotionele, significante gebeurtenissen worden heel goed vastgelegd

in ons brein, en dat niet alleen: angst zorgt ervoor dat een algemene regel wordt
geleerd die niet zomaar wordt afgeleerd. Heel ingenieus en functioneel allemaal.
Maar bij irrationele angsten is het ineens niet zo ingenieus en functioneel meer.
Ons brein maakt geen onderscheid tussen reëel en irreëel gevaar. Ook al betreft
het ingebeelde gevaren, dezelfde mechanismen treden in werking. Ook irrationele
angsten staan gegrift in ons geheugen. Het is een evolutionair gezien oud en ro-
buust overlevingsmechanisme: sensitief maar weinig specifiek.
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Als mensen hun angst afleren in therapie, wordt het emotionele geheugen niet
gewist. Er wordt dan iets nieuws bijgeleerd, namelijk een nieuwe associatie en daar-
mee nieuw gedrag. Er komen als het ware twee geheugensporen naast elkaar te
staan die met elkaar wedijveren. De nieuw geleerde associatie onderdrukt het
angstgeheugen. Als de angst weg is, heeft het nieuw geleerde het tijdelijk gewon-
nen van het emotionele geheugen. Maar het emotionele geheugen verdwijnt niet.
Het verstrijken van de tijd, angstige of sombere gemoedstoestanden, het verande-
ren van omgeving of andere bedreigende gebeurtenissen kunnen allemaal de terug-
keer van angst veroorzaken.11 Voor patiënten met emotionele stoornissen ziet het
er dus niet zo rooskleurig uit. Waar het op lijkt is: eenmaal angstig, altijd angstig.
Dit wordt over het algemeen beschouwd als een vaststaand gegeven, en dus

richt het traditionele behandelonderzoek zich op het aanleren en versterken van
nieuw gedrag. Zo wordt cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld gecombineerd
met nieuw ontwikkelde psychofarmaca – zogenaamde ‘cognitieve versterkers’ –
zoals D-cycloserine. Het doel hiervan is om het geheugen voor het nieuw aange-
leerde gedrag te versterken zodat het beter kan wedijveren met het emotionele
geheugen. Maar mijn hypothese is dat dit niet afdoende is om terugkeer van angst
te voorkomen. Immers, het emotionele geheugen blijft intact en ligt altijd op de
loer. Het angstgeheugen is bijzonder taai.
Toch is er reden tot optimisme. Dit optimisme ontleen ik aan heel recente

bevindingen uit neurobiologisch dieronderzoek. Die bevindingen laten zien dat
emotioneel geheugen veel ‘plastischer’ is dan lange tijd werd aangenomen. De
praktisch klinische implicaties daarvan kunnen spectaculair zijn.

Angst, een uitwisbare indruk?

De laatste jaren zijn de inzichten over ons langetermijngeheugen rigoureus gewij-
zigd. Er werd lang gedacht dat het geheugen voor informatie en ervaringen die
eenmaal zijn ‘weggeschreven’ naar het langetermijngeheugen nooit meer kan wor-
den veranderd. Maar er zijn nu steeds meer aanwijzingen die deze hypothese
weerleggen. Als herinneringen worden opgehaald uit het langetermijngeheugen,
blijken ze tijdelijk gevoelig te zijn voor verandering. Deze labiele fase houdt ruw-
weg 24 uur aan, waarna de herinnering weer wordt weggeschreven in het lange-
termijngeheugen.12 Recentelijk is dit ook aangetoond voor het emotionele geheu-
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gen van ratten.13,14 Dit inzicht over die labiele fase voor opgehaalde herinneringen
opent allerlei nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van emotionele stoornis-
sen. De implicatie is dat het emotionele geheugen van mensen met een angststoor-
nis wel degelijk kan worden verzwakt, ook al is het allang weggeschreven naar het
langetermijngeheugen. Als dit lukt, zou dat kunnen betekenen dat we angst perma-
nent kunnen terugdringen.
Mijn onderzoek zal de komende jaren gericht zijn op het achterhalen van me-

chanismen die cruciaal zijn voor het verzwakken van emotioneel geheugen en het
versterken van het nieuw geleerde. Zowel cognitieve processen alsook neurobiolo-
gische processen zullen worden gemanipuleerd, processen waarvan we vermoeden
dat ze een rol spelen bij emotioneel leren en bij het geheugen. Momenteel werken
we met een onderzoeksparadigma waarin we mensen leren om het angstgeheugen
in te perken en afhankelijk te maken van een bepaalde context. Alhoewel de eerste
resultaten veelbelovend zijn, realiseren we ons maar al te goed dat er nog vele
experimenten nodig zullen zijn voordat we dit kunnen toepassen op patiënten met
een angststoornis. We hebben dit nu slechts aangetoond voor de meest simpele
vorm van een aangeleerde aversieve associatie. En bij angstpatiënten is het emoti-
onele geheugen complex, en bestaan hun associaties uit diep ingesleten, sterk ge-
automatiseerde geheugensporen.
Een andere manier om de terugkeer van angst tegen te gaan, is om het emotio-

nele geheugenspoor te verzwakken door het minder emotioneel te maken. Dat is
bijvoorbeeld mogelijk door mensen een farmacologische stof toe te dienen die de
lichamelijke opwinding verlaagt tijdens het ophalen van het emotionele geheugen,
waardoor de emotionele intensiteit afneemt en het angstgeheugen als minder emo-
tioneel kan worden weggeschreven. De eerste resultaten van dit experiment zagen
er veelbelovend uit en met spanning wachten we op de uitkomst van het volwaar-
dige experiment.
Het onderzoek zal niet alleen gericht zijn op het verzwakken van het emotionele

geheugen, maar ook op het versterken van het nieuw geleerde. Door de onderlig-
gende processen te manipuleren, willen we het nieuw geleerde versterken. Dat
kan bijvoorbeeld door er een emotioneel geheugenspoor van te maken, onafhanke-
lijk van de context, met als gevolg dat het nieuw geleerde extra goed wordt opge-
slagen en onthouden. Kortom, de eigenschappen van het emotionele geheugen
worden aan het nieuw geleerde gegeven, en andersom. Zo proberen we ons brein
als het ware voor de gek te houden.
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Het klinkt misschien simpel, maar het is behoorlijk ingewikkeld. Het oprakelen
van het emotionele geheugen is riskant. Iedere keer dat je het geheugenspoor op-
rakelt, kan het worden verzwakt maar ook worden versterkt. Tijdens therapie
wordt er iets nieuws geleerd over datgene wat de patiënt vreest, maar daarbij
wordt automatisch het angstgeheugen opgeroepen. Onbedoeld kan dus tijdens
therapie ook het angstgeheugen worden versterkt, hetgeen juist de terugkeer van
angst in de hand werkt. Immers, hoe sterker het angstgeheugen, hoe groter de
kans op terugkeer van angst. Beide geheugensporen, het emotionele geheugen en
het nieuw geleerde, concurreren met elkaar. Alhoewel de onderliggende neuro-
biologie van beide geheugensporen overlappend is, zijn er ook aanwijzingen dat ze
niet identiek zijn. Juist van die verschillen willen we gebruikmaken, maar hoe het
precies zit, daar weten we nog zo goed als niets vanaf. Kortom, er is alle reden tot
veel en zorgvuldig onderzoek.

Biologie en psychologie

Het voorgestelde onderzoek is fundamenteel en combineert kennis uit heel basaal
neurobiologisch onderzoek bij dieren met kennis over leren en afleren bij mensen.
Enerzijds lijkt het vreemd om ons te laten inspireren door fundamenteel dierexpe-
rimenteel onderzoek bij muizen of ratten. Anderzijds is dat niet zo vreemd, want
als wij bevangen worden door angst, neemt het zogenaamde ‘primitieve brein’ het
van ons over en dan zijn de basale biologische processen tussen mens en dier
behoorlijk vergelijkbaar. Bij angststoornissen gaat het niet om biologisch veran-
kerde angsten, maar om ongegronde aangeleerde angsten. Dat betekent niet dat
onderzoek naar angststoornissen biologische processen kan negeren, want voor
irrationele angsten gelden dezelfde biologische principes. Maar het betekent zeker
ook niet dat de biologie de psychologie kan vervangen.
Experimentele klinische psychologie tracht mechanismen van psychopathologie

te ontrafelen. Een veelvoorkomende denkfout is dat biologische mechanismen,
zoals stresshormonen, hersenactiviteit of genetische informatie, meer kunnen ver-
klaren dan psychologische processen. Veel van wat de hersenwetenschappen of
neurobiologen doen is beschrijven, terwijl ze pretenderen dat het om verklaren
gaat. Als bepaalde hersengebieden oplichten tijdens het bekijken van emotionele
stimuli en aldus meer hersenactiviteit indiceren in die betreffende gebieden, dan is
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dat géén verklaring, maar een beschrijving van een proces op een ander niveau.
Complexe menselijke gedragingen, zoals ook het gedrag bij angststoornissen, kan
echter niet simpelweg worden verklaard door te verwijzen naar moleculen, genen
of hersenactiviteit. Natuurlijk ligt alles wat we zijn ergens vast in onze fysieke
constitutie. Waar anders? Natuurlijk komt in laatste instantie alles daaruit voort.
Maar bij dat alles hoort ook alle opgedane kennis van en ervaring met de wereld.15

Daarmee wil ik niet beweren dat biologisch onderzoek niet kan bijdragen aan ver-
klaringen, maar of dat zo is, hangt sterk af van de onderzoeksvraag en het daarbij
gekozen onderzoeksdesign. Onderzoek naar die biologische processen kan zelfs
een prachtige aanvulling zijn op de psychologische processen en andersom. Ze
hebben alles met elkaar te maken, ze werken voortdurend op elkaar in en de
kennis van beide vakgebieden op het terrein van angst is ver genoeg gevorderd om
elkaar te kunnen ontmoeten.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat genetische manipulatie het emotionele

geheugen bij muizen kan beïnvloeden.16 Het ging hierbij niet om aangeboren
angst, zoals muizen die bang zijn voor katten, maar om experimenteel aangeleerde
angst. Wellicht opent dit perspectieven voor genetisch onderzoek bij mensen.
Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan nog hebben we grondige kennis van psycho-
logische processen nodig, omdat we inzicht moeten hebben in de inhoud van het
emotionele geheugen, in de inhoud van de geleerde associaties. Bij de meeste angst-
stoornissen willen we namelijk bepaalde betekenisassociaties veranderen en niet het
hele angstsysteem platleggen.

Academisch Ambulatorium

Een van mijn belangrijke doelstellingen voor de komende jaren is om bij de pro-
grammagroep Klinische Psychologie aan de UvA een Academisch Ambulatorium
op te richten dat gespecialiseerd is in gedragsverandering. Traditioneel is onder-
zoek op het terrein van gedragsverandering onderverdeeld in twee gescheiden do-
meinen: fundamenteel onderzoek en therapie-effectonderzoek. De reden voor
deze scheiding is dat het fundamentele onderzoek zich niet gemakkelijk laat ver-
talen naar de klinische praktijk.
Het onderzoeksprogramma dat we bij Klinische Psychologie gaan opzetten,

kent drie niveaus. Allereerst onderzoek op het meest fundamentele niveau. Met
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de recent verworven subsidie zal deze onderzoekslijn in onze groep een enorme
impuls krijgen. Samen met mijn huidige onderzoeksgroep en met de nieuw aan te
stellen onderzoekers zullen we proberen om de komende jaren mechanismen in
kaart te brengen die een rol spelen bij het afleren van ongewenste emoties en het
aanleren van nieuw gedrag.
Om de grote stap tussen laboratorium en de huidige klinische praktijk te kun-

nen overbruggen, is een schakel nodig waar we onze laboratoriumbevindingen
modelleren naar de klinische praktijk. Hiervoor zullen we een Academisch Ambu-
latorium oprichten waarin therapeuten en onderzoekers samenwerken.
Als derde fase zullen de nieuw ontwikkelde therapieën getoetst worden in be-

handelstudies bij de GGZ-instellingen waarmee we momenteel samenwerken.
Ons voorgenomen Academisch Ambulatorium zal dus fungeren als een schakel
tussen laboratorium en klinische praktijk. Een Academisch Ambulatorium kan te-
vens een prachtige stimulans zijn voor het onderwijs. Zo kunnen studenten alles
leren over de weg die bewandeld wordt van laboratorium naar praktijk en weer
terug.
De huidige richtlijnen voor behandeling van emotionele stoornissen zijn direct

gekoppeld aan een diagnose. Verwacht wordt dat in de nabije toekomst steeds
meer gewerkt zal worden met diagnose-behandelcombinaties en dat dit de kwali-
teit van de GGZ ten goede zal komen. Er kleven vermoedelijk ook forse proble-
men en tekortkomingen aan deze stoornisspecifieke benadering. Zo wordt er geen
rekening gehouden met het feit dat een deel van de patiënten meer emotionele
stoornissen tegelijk heeft. De vraag is of dit soort patiënten wel baat kunnen heb-
ben bij een stoornisspecifieke aanpak en of het verzwakken van een specifiek emo-
tioneel geheugen generaliseert naar andere emotionele geheugenassociaties. Wel-
licht is deze groep meer gebaat bij een behandeling die gericht is op
stoornisoverkoepelende processen. Ook dat zal in ons ambulatorium een speer-
punt van onderzoek worden.
Het doel van dit alles is om op de lange termijn een grote bijdrage te kunnen

leveren aan de verbetering van de behandeling van emotionele stoornissen. Ik ben
van mening dat dit het beste gerealiseerd kan worden door heel fundamenteel te
beginnen. Dat wordt een lange weg, waarop talloze experimenten bij gezonde
mensen en patiënten met angststoornissen moeten worden uitgevoerd en waarbij
we steeds een factor manipuleren, zodat we het effect daarvan op minutieuze
wijze kunnen bestuderen. De stappen zijn klein, maar de antwoorden kunnen heel
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duidelijk zijn. We zullen steeds beginnen met laboratoriumonderzoek onder nor-
male mensen en kwetsbare groepen. Dan gaan we naar kleinschalige klinische trials
en vervolgens zal de opgedane kennis worden geïntegreerd in grootschalige klini-
sche trials. Als we succes hebben, kan een nieuwe behandeling worden ingevoerd,
zo niet, dan wordt teruggekeerd naar het laboratorium of ambulatorium.
De experimentele klinische psychologie wordt wel eens verweten dat zij louter

gericht is op het bedrijven van leuke wetenschap, en minder relevant is voor mens
en maatschappij. Maar experimenteel onderzoek heeft al geleid tot behoorlijk ef-
fectieve behandelingen voor psychiatrische stoornissen. En naar mijn mening is
fundamenteel onderzoek naar de wetmatigheden van het afleren van ongewenste
emoties de enige weg tot een substantiële verbetering van bestaande therapieën.
Met de geschetste driefasenaanpak gaan we angststoornissen te lijf, en als dat suc-
ces heeft, is het niet onlogisch om deze aanpak ook op andere psychiatrische stoor-
nissen toe te passen.

Tot slot, ons onderzoek beoogt mechanismen te ontrafelen die cruciaal zijn voor
het terugdringen van pathologische angst. Wat wordt er nou eigenlijk precies ge-
leerd in therapie en hoe kunnen we dat verbeteren? Het onderzoek zal zich niet
alleen richten op het versterken van het nieuwe gedrag, zoals dat het geval was in
de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het emoti-
onele geheugen. Alleen dan zal angst mogelijk permanent kunnen worden terug-
gedrongen. Wellicht gebeurt dit bij tijd en wijle al in bestaande therapieën, maar
zolang dit slechts tot het rijk van de intuïtieve kennis behoort, kan de kennis niet
worden overgedragen.
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