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Sinds het ontstaan van de psychologie aan het einde van de 19e eeuw hebben 

psychologen en psychiaters middels talloze therapieën getracht om angsten terug 

te dringen. Hoewel een zekere progressie is geboekt, laat zelfs een succesvolle 

behandeling als ‘exposure therapie’ het angstgeheugen volledig intact. Ondanks 

een aanvankelijk succesvolle behandeling keert hierdoor bij een groot deel van de 

patiënten de angst terug. Wanneer een angst eenmaal is aangeleerd, is daar dus 

moeilijk van af te komen. Vanuit een evolutionair opzicht is het dan ook 

buitengewoon functioneel om belangrijke gebeurtenissen nooit te vergeten. Maar 

de ‘onuitwisbaarheid’ van angst kan ook heel schadelijk zijn, zoals bij patiënten 

met een posttraumatische stress stoornis. Wanneer wij in staat zouden zijn het 

angstgeheugen te verzwakken of mogelijk zelfs te wissen, dan zouden in de 

toekomst vele psychiatrische stoornissen - zoals de posttraumatische stress 

stoornis - bij hun oorsprong kunnen worden aangepakt.  

Recent werd in ratten ontdekt dat het angstgeheugen niet noodzakelijkerwijs 

permanent is. Het ophalen van een oude herinnering zorgt er namelijk voor dat 

het geheugenspoor in een labiele - eiwitsynthese afhankelijke - toestand belandt, 

waarin het vatbaar is voor verandering. Dit proces, genaamd ‘reconsolidatie’, 

biedt dus de mogelijkheid om het angstgeheugen te veranderen nadat het zich 

heeft gevormd en kan daarom wijzen op een veelbelovende behandeling voor 

angststoornissen. Het reconsolidatie-proces kan worden beïnvloed door 

neurobiologische manipulaties tijdens of kort na het ophalen van het 

angstgeheugen. Propranolol HCl - een noradrenerge -blokker - belemmert de 

eiwitsynthese die nodig is voor het reconsolidatie-proces. Het verstoren van het 

reconsolidatie-proces door de toediening van propranolol HCl voor of na het 

ophalen van een herinnering zou dus ook bij mensen permanente veranderingen 

in de expressie van angst teweeg kunnen brengen.  

Angstconditionering is een goed experimenteel model om inzicht te krijgen in 

de onderliggende mechanismen van angst. In een doorsnee 

conditioneringsonderzoek verwerft een neutrale dan wel ambigue stimulus (i.e., 

CS; e.g., toon) de capaciteit om een angstrespons te ontlokken nadat deze 

herhaaldelijk gepaard is met een intrinsiek aversieve gebeurtenis (i.e., US; e.g., 

elektrische schok). Hoewel angstconditionering niet perse de basis vormt voor het 

ontstaan van angst, is het een uitstekend model voor ‘associatief leren’, hetgeen 

een centrale rol speelt in de ontwikkeling van angst. Het uitdoven van 
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geconditioneerde angst door het herhaaldelijk presenteren van de CS zonder de 

aversieve gebeurtenis (i.e., US) (i.e., extinctie-leren) wordt beschouwd als het 

experimentele model voor ‘exposure therapie’. In plaats van het wissen van het 

angstgeheugen veronderstelt men dat tijdens extinctie slechts een nieuwe 

associatie wordt geleerd welke het originele angstgeheugen onderdrukt. 

Onderzoek laat inderdaad zien dat na extinctie-leren verscheidene processen het 

originele angstgeheugen kunnen opwekken, zoals het onaangekondigd 

presenteren van de US (i.e., reinstatement), een verandering van de context (i.e., 

renewal), het simpelweg laten verstrijken van de tijd (i.e., spontaan hertstel), of 

het opnieuw aanleren van angst (i.e., reacquisitie). Vanuit een klinisch perspectief 

kunnen deze processen de terugkeer van angst na succesvolle exposure therapie 

verklaren. Tegelijkertijd bieden deze technieken de mogelijkheid om het originele 

angstgeheugen op te wekken in de experimentele setting. Vandaar dat het 

angstconditioneringsparadigma bij uitstek geschikt is om te onderzoeken of het 

verstoren van het reconsolidatie-proces resulteert in een permanente 

vermindering van angst.  

Met behulp van een dergelijk angstconditioneringsparadigma werd in 

Hoofdstuk 2 onderzocht of het verstoren van het reconsolidatie-proces middels de 

toediening van propranolol HCl (1) de angstrespons verminderde en (2) de 

terugkeer van angst deed voorkomen. Het testen van proefpersonen vond plaats 

op drie achtereenvolgende dagen die elk met 24 uur van elkaar gescheiden waren. 

Op dag 1 van het onderzoek werd één afbeelding van een spin (i.e., CS1+) 

herhaaldelijk gevolgd door een aversieve elektrische stimulus (i.e., US) op de pols 

van de niet-dominante hand, terwijl een andere afbeelding van een spin nooit 

werd gevolgd door de elektrische stimulus (i.e., CS2-). Op dag 2 ontvingen 

proefpersonen 40 mg propranolol HCl - dan wel een placebo pil - 90 minuten 

voorafgaand aan het ophalen van de herinnering. Om te bepalen of het effect van 

propranolol HCl het actief reactiveren van het angstgeheugen vereist, werd 

propranolol HCl ook toegediend aan een controle groep waarbij het geheugen niet 

werd gereactiveerd. De effecten werden 24 uur later getest (i.e., dag 3). De mate 

van angst werd gemeten met de startle reflex, een soort schrikreactie. Kennis 

omtrent de angstassociaties werd bepaald middels schokverwachtingsmetingen. 

De resultaten lieten zien dat het verstoren van het reconsolidatie-proces met 

propranolol HCl de angstrespons 24 uur later volledig deed verdwijnen (i.e., startle 

reflex). Deze vermindering van angst was in beslissende mate afhankelijk van het 
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actief ophalen van het angstgeheugen daar in de controle groep de toediening van 

propranolol HCl resulteerde in een ‘normale’ angstrespons. Opmerkelijk was 

verder dat de proefpersonen nog wel een schok verwachtten (i.e., 

schokverwachtingsmetingen), maar deze kennis resulteerde niet langer in een 

angstrespons. De propranolol HCl manipulatie voorafgaand aan het ophalen van 

het angstgeheugen beïnvloedde dus enkel de emotionele expressie van het 

geheugen (i.e., startle reflex), hetgeen wijst op het bestaan van verschillende 

geheugensystemen. 

Aangezien het verstoren van het reconsolidatie-proces de terugkeer van angst 

deed voorkomen, zouden de resultaten van Hoofdstuk 2 wel eens belangrijke 

klinische implicaties kunnen hebben. Vandaar dat wij om te beginnen deze 

effecten wilden repliceren. Daarnaast zou - gezien het herstellende karakter van 

het geheugen - de intacte kennis omtrent de angstassociaties (i.e., 

schokverwachting) kunnen leiden tot ‘spontaan herstel’ van de angstrespons. Wil 

het verstoren van het reconsolidatie-proces echter van enige waarde voor de 

klinische praktijk zijn, dan zijn lange-termijn effecten gewenst. In Hoofdstuk 3 

repliceerden wij onze eerdere bevindingen door wederom aan te tonen dat de 

toediening van propranolol HCl voorafgaand aan het ophalen van het geheugen de 

angstrespons 24 uur later volledig deed verdwijnen (i.e., startle reflex). Maar nog 

veel belangrijker, dit effect was er een maand later nog steeds. Bijzonder was 

tevens dat propranolol HCl niet alleen de schokverwachtingsmetingen intact liet, 

maar ook de huidgeleidingsrespons. Bovendien waren schokverwachting en 

huidgeleidingsrespons sterk aan elkaar gerelateerd. Onze bevindingen 

ondersteunen het idee dat de huidgeleidingsrespons voornamelijk 

schokverwachtingsleren reflecteert (i.e., declaratief geheugen), terwijl de startle 

respons een specifieke maat voor angst is. Verder wijzen de bevindingen erop dat 

er geen causaal verband is tussen de verwachting van iets naars en een 

angstrespons, ook al gaan deze vaak hand in hand. Al met al laten onze resultaten 

zien dat het reconsolidatie-proces op één niveau van het angstgeheugen kan 

plaatsvinden (i.e., amygdalar angstgeheugen), terwijl de hippocampus-afhankelijke 

kennis (i.e., schokverwachtingsmetingen) intact blijft.   

Hoewel de bevindingen uit Hoofdstuk 2 en 3 zouden kunnen leiden tot 

veelbelovende behandelingen voor angststoornissen, stond het gebruikte 

angstconditioneringsparadigma (i.e., CS1+ vs. CS2-) niet toe een uitspraak te doen 

over de aard van de verdwijning van de angstrespons. Als gevolg van de 
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‘systemische’ toediening van de -blokker zou de vermindering van de startle 

respons namelijk ook het resultaat kunnen zijn van een meer algemeen effect van 

de propranolol HCl manipulatie op de angstopwekkende aspecten van de 

aversieve stimulus zelf (i.e., US). Wanneer de klinische implicaties in ogenschouw 

worden genomen, dan zou het verstoren van het reconsolidatie-proces niet de 

functionele reacties op gevaarlijke situaties (e.g., US) moeten wegnemen, maar 

‘selectief’ de onderliggende angstassociatie moeten verzwakken (i.e., CS1-US). 

Tegelijkertijd zouden de angstreducerende effecten niet beperkt moeten blijven 

tot de ‘angstige cue’ (i.e., CS1) aangezien de generalisatie van angst kenmerkend is 

voor angststoornissen. In Hoofdstuk 4, Experiment I  en Experiment Ib, stelden we 

deze kwesties aan de orde door gebruik te maken van een 

angstconditioneringsparadigma wat toestond om (1) ‘selectief’ één van twee 

verschillende angstassociaties met dezelfde aversieve consequentie (i.e., US) op te 

halen en (2) te testen voor de generalisatie van angst. In Experiment II testten we 

of een gedragsmatige aanpak welke het reconsolidatie-proces verstoort middels 

extinctie-leren ook effectief was in het verzwakken van het originele 

angstgeheugen. Een dergelijke gedragsmatige procedure is zeker te prefereren 

boven een behandeling met medicijnen indien dezelfde effecten worden behaald. 

De resultaten lieten echter zien dat extinctie-leren volgend op het reactiveren van 

het geheugen de angstrespons (i.e., startle reflex) niet deed verdwijnen. Daar 

tegenover stond dat de propranolol HCl manipulatie tijdens het reconsolidatie-

proces niet alleen ‘selectief’ de angstopwekkende aspecten van het geheugen (i.e., 

startle reflex) neutraliseerde, maar ook die van de aan het geheugen gerelateerde 

informatie. De bevindingen van Hoofdstuk 4 lieten dus zien dat het verstoren van 

het reconsolidatie-proces middels de toediening van propranolol HCl - zij het 

selectief - de generalisatie van de angstrespons onderdrukt.  

Wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de generalisatie van angst een 

hoofdkenmerk is van angststoornissen, zouden ook de bevindingen uit Hoofdstuk 

4 wel eens belangrijke klinische implicaties kunnen hebben. Er zijn echter een 

aantal experimentele omstandigheden (i.e., grenscondities) die het verstoren van 

het reconsolidatie-proces zouden kunnen voorkomen - zoals de ‘sterkte’ van een 

geheugen. Als we in de toekomst bijvoorbeeld het reconsolidatie-proces bij 

patiënten met een posttraumatische stressstoornis willen verstoren, dan moet de 

sterkte van het angstgeheugen natuurlijk geen beperking vormen. Hoewel er bij 

zowel mens als dier veel bewijs is gevonden voor de rol die ‘noradrenaline’ speelt 
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bij de vorming van emotioneel geheugen, was bij mensen het effect van 

stresshormonen op het associatieve angstgeheugen nog onbekend. Vandaar dat 

wij in Hoofdstuk 5 eerst hebben getest of - tijdens de vorming van geheugen - het 

stimuleren van het noradrenerge systeem middels toediening van yohimbine HCl 

resulteert in een versterkt angstgeheugen. De toediening van yohimbine HCl ten 

opzichte van placebo pil bleek niet alleen het proces van extinctie-leren ernstig te 

vertragen, maar ook te resulteren in een versterkte terugkeer van angst. Overigens 

had de yohimbine HCl manipulatie geen invloed op de huidgeleidingsrespons en 

de schokverwachtingsmetingen, wat wederom wijst op het bestaan van 

verschillende geheugensystemen. Tezamen lieten deze resultaten zien dat een 

verhoogde noradrenaline afgifte tijdens of kort na een stressvolle gebeurtenis het 

associatieve angstgeheugen bij mensen versterkt. Verder suggereren onze 

bevindingen dat noradrenaline een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan en 

in stand houden van angststoornissen.  

In Hoofdstuk 6 hebben wij vervolgens getest of een sterk angstgeheugen een 

beperking vormt voor het verstoren van het reconsolidatie-proces. Hiervoor 

gebruikten wij opnieuw een angstconditioneringsparadigma wat toestond om 

‘selectief’ één van twee angstassociaties op te halen. In Experiment I kregen de 

proefpersonen dubbelblind 20 mg yohimbine HCl of placebo pil voorafgaand aan 

het aanleren van angst toegediend (i.e., dag 1). Het reconsolidatie-proces van één 

van de twee angstassociaties werd gemanipuleerd door de toediening van 40 mg 

propranolol HCl 90 minuten voor het selectief reactiveren van het geheugen (i.e., 

dag 2). Om de effecten van propranolol HCl op de geheugenreactivatie zelf uit te 

sluiten, dienden we in Experiment II de -blokker na afloop van het ophalen van 

het geheugen toe. Uit de resultaten bleek wederom dat de overmatige afgifte van 

noradrenaline tijdens de vorming van geheugen het proces van extinctie-leren 

sterk vertraagde en er verder ook voor zorgde dat de angst meer generaliseerde. 

Desalniettemin bleek dat de propranolol HCl manipulatie tijdens het 

reconsolidatie-proces ‘selectief’ de angstopwekkende aspecten van het 

noradrenerg versterkte geheugen neutraliseerde en de generalisatie van de 

angstrespons onderdrukte. Dezelfde effecten werden waargenomen wanneer 

propranolol HCl werd toegediend na het ophalen van het geheugen. Tezamen 

toonden deze resultaten de invloed van noradrenaline op zowel het aanleren als 

de generalisatie van angst aan. Gegeven dat het versterken van het angstgeheugen 

het proces van extinctie-leren verhinderde maar tegelijkertijd het verstoren van 
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het reconsolidatie-proces met rust liet, zouden de resultaten van Hoofdstuk 6 

belangrijke implicaties kunnen hebben voor de behandeling van angststoornissen. 

In de bovengenoemde hoofdstukken over reconsolidatie (i.e., Hoofdstukken 

2, 3, 4, and 6) werd veel ondersteuning gevonden voor de hypothese dat het 

verstoren van het reconsolidatie-proces de emotionele expressie van het 

angstgeheugen vermindert (i.e., startle reflex). Voor een effectieve toepassing 

binnen de psychotherapie zou het verstoren van het reconsolidatie-proces ook de 

subjectieve gevoelens van angst moeten doen verminderen. In Hoofdstuk 7 

stelden wij deze kwestie aan de orde door gebruik te maken van een 

angstconditioneringsparadigma waarbij een aversieve gebeurtenis (i.e., elektrische 

schok) werd verwacht maar nooit daadwerkelijk werd ervaren. Uit dit onderzoek 

bleek dat propranolol HCl tijdens reconsolidatie zowel de emotionele expressie 

van het angstgeheugen (i.e., startle reflex) als de subjectieve gevoelens van angst 

sterk deed verminderen. Aan de andere kant bleef de anticipatie op de dreiging 

intact (i.e., huidgeleidingsrespons, schokverwachtingsmetingen). Deze bevindingen 

suggereren dat de verschillende geheugenexpressies van één en dezelfde 

angstassociatie niet tegelijkertijd het reconsolidatie-proces ondergaan. Indien in 

ogenschouw wordt genomen dat patiënten met angststoornissen vaak bang zijn 

voor objecten en situaties die ze nooit daadwerkelijk hebben gezien of ervaren, en 

daarnaast vooral lijden onder de subjectieve gevoelens van angst, lijkt de klinische 

toepassing van reconsolidatie binnen handbereik.  

In de algemene discussie, Hoofdstuk 8, worden de belangrijkste bevindingen 

van dit proefschrift besproken. We concluderen dat het verstoren van het 

reconsolidatie-proces de onderliggende angstassociatie kan doorbreken, wat niet 

alleen resulteert in een permanente vermindering van angst maar ook de 

generalisatie van angst - hetgeen een belangrijk kenmerk van angststoornissen is - 

voorkomt. Tevens komt in dit proefschrift naar voren dat de toediening van 

propranolol HCl tijdens het reconsolidatie-proces zowel de emotionele expressie 

(i.e., startle respons) als de subjectieve gevoelens van angst doet verminderen, 

maar daarentegen de anticipatie op de dreiging intact laat (i.e., 

huidgeleidingsrespons, schokverwachtingsmetingen). Deze dissociatie wijst 

allereerst op de aanwezigheid van meerdere geheugensystemen. Daarnaast geeft 

het aan dat de condities voor het plaatsvinden van het reconsolidatie-proces 

verschillen voor de verscheidene aspecten van één en hetzelfde angstgeheugen. 

Hoewel wij erkennen dat het verstoren van het reconsolidatie-proces slechts een 
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‘proof of principle’ is, kunnen we ten minste concluderen dat het effectiever is dan 

het traditionele proces van extinctie-leren. Derhalve zou het verstoren van het 

reconsolidatie-proces in de toekomst wel eens kunnen leiden tot een nieuwe 

strategie voor de behandeling van patiënten die lijden aan angststoornissen.  

 

 

 

 




