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Samenvatting

Achtergrond
Herinneringen bepalen wie je bent. Een gewaagde uitspraak. Maar laten we onze 
gedachten en gedrag niet maar al te vaak leiden door vroegere ervaringen, of het 
nu bewust of onbewust is? De melodie van een liedje kan ons pardoes jaren terug 
voeren naar een ogenschijnlijk vergeten vakantie, waarvan dat liedje de soundtrack 
was. Voor diegenen die hun klassieken kennen, kan het geluid van dissonant 
schreeuwende violen een levendige herinnering aan een maar al te illustere douche-
scène teweegbrengen, in de film Psycho. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om 
het belang van herinneringen te waarderen voor ons mens zijn. Marcel Proust over-
peinsde dit fenomeen wanneer hij een hapje uit een madeleine neemt, een ervaring 
die  hem vervult met  een “essence précieuse”, alvorens hij zich realiseert dat het de 
madeleine was, de smaak van zijn jeugd, die hem deze herinneringen en gevoelens 
deden herbeleven.

De hiervoor beschreven voorbeelden laten duidelijk zien dat herinneringen ge-
makkelijk opgehaald kunnen worden door bepaalde cues in onze omgeving. Herin-
neringen zijn inderdaad sterk context gebonden, blijkt ook uit experimenteel onder-
zoek. Het ophalen van een herinnering is gemakkelijker wanneer de omgeving van 
de aanvankelijke ervaring gelijkend is aan de omgeving waarin de herinnering later 
wordt opgehaald. Op deze manier bekeken speelt de omgeving een zeer belangrijke 
rol in het interpreteren van  ambigue cues. Dan is het ook gemakkelijk voor te stel-
len dat tekortkomingen in het vermogen context te gebruiken bij betekenisgeving, 
kan samenhangen met rigide en ongepaste responsen en  gedragingen in bepaalde 
contexten. Het vermogen om bepaalde herinneringen context afhankelijk op te 
slaan (‘contextualiseren’) is dus een adaptief mechanisme, dat het indringen van 
ongewenste herinneringen in het bewustzijn helpt tegengaan. Dit mechanisme lijkt 
verstoord bij mensen die lijden aan een angststoornis, met name post traumatische 
stress stoornis (PTSS). Een kenmerkende klacht van PTSS is korte en zeer leven-
dige flashbacks aan een specifieke traumatische gebeurtenis, die op onverwachte 
en ongepaste momenten zomaar het bewustzijn kunnen binnendringen. Daarom 
wordt vaak gesteld dat een onvermogen bepaalde ervaringen gecontextualiseerd 
in het geheugen op te slaan een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van PTSS 
symptomen.

Verscheidene onafhankelijke onderzoekslijnen tonen aan dat de hippocampus, 
een structuur in de temporaalkwab van de hersenen, een belangrijke rol speelt bij 
het aaneenbinden van losse elementen, zoals objecten in een bepaalde omgeving, 
welke samen een specifieke gebeurtenis vormen. Door deze eigenschap is de hip-
pocampus dus hoogstwaarschijnlijk van groot belang voor het context afhankelijk 
opslaan van een herinnering. Daar de hippocampus een grote dichtheid aan recepto-
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ren voor stresshormonen zoals het welbekende hormoon cortisol bevat, is juist deze 
structuur erg gevoelig voor de effecten van stress. Daarbij komt dat veel modellen 
van de etiologie van PTSS, stress en stresshormonen als belangrijke spelers in de 
ontwikkeling van PTSS na een traumatische gebeurtenis beschrijven. Een veelheid 
aan zowel dier- als mensstudies heeft aangetoond dat stress inderdaad allerlei ge-
heugenprocessen kan beïnvloeden. Maar hoewel er met name veel dieronderzoek is 
uitgevoerd naar de relatie tussen stress, de hippocampus, en angstsymptomen, was 
het bij aanvang van het werk in deze these nog vrijwel onbekend of stress en/of cor-
tisol in gezonde mensen überhaupt een invloed kan uitoefen op het contextualiseren 
van herinneringen.

Doel en aanpak
Het overkoepelende doel van dit proefschrift was het beantwoorden van de vraag 
hoe cortisol de context afhankelijkheid van herinneringen kan beïnvloeden. In ver-
scheidene studies in dit proefschrift manipuleerden we daartoe allereerst endogene 
cortisol niveaus bij onze proefpersonen, door hen bijvoorbeeld te onderwerpen 
aan een stresstaak,  of we gaven hen een pil welke een synthetische versie van het 
hormoon bevat. Daarna vond het encoderingsdeel van een speciale voor onze on-
derzoeksdoeleinden aangepaste taak plaats. Deze taak is gebaseerd op een bestaand 
geheugenparadigma dat in eerder onderzoek al sterke context effecten op geheugen 
aantoonde. Tijdens de encoderingsfase van deze taak kregen proefpersonen telkens 
een centrale neutrale of emotionele stimulus (zoals bijvoorbeeld een plaatje van een 
neutraal uitziend persoon of een negatief woord) te zien tegen een unieke achter-
grondafbeelding (zoals bijvoorbeeld een bepaalde huiskamer). De volgende dag test-
ten we het geheugen van de proefpersonen voor de centrale stimuli. Cruciaal in deze 
testfase was dat de helft van de stimuli in de originele cue-context combinatie werd 
aangeboden, terwijl de andere helft in nieuwe, ‘geshuffelde’, cue-context combina-
ties werd aangeboden.  Wanneer geheugen voor de intacte conditie beter is dan in 
de geshuffelde conditie is dat een belangrijke indicatie dat herinneringen inderdaad 
in zekere mate context afhankelijk zijn opgeslagen. Naast mogelijke veranderingen 
in context afhankelijkheid van declaratieve herinneringen ten gevolge van cortisol 
waren we ook geïnteresseerd in de vraag of cortisol wellicht ook de emotionele 
expressie van herinneringen kan beïnvloeden. Daarom bewerkten we de hierboven 
beschreven contexttaak voor gebruik in een angstconditioneringsparadigma. Ook 
gebruikten we nog een ander type angstconditionering (‘trace’ conditionering) dat 
eveneens wordt verondersteld hippocampus-afhankelijk te zijn.
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Bevindingen
Een eerste belangrijke stap in dit proefschrift was om te onderzoeken of cortisol de 
relatie tussen stress en veranderingen in contextafhankelijkheid van het geheugen 
kan verklaren (hoofdstuk 2). Door middel van een stress manipulatie alvorens 
het encoderen van woord-context combinaties toonden we hier aan dat stress ge-
induceerde toenames in cortisolniveaus inderdaad samenhingen met toegenomen 
context afhankelijkheid van zowel neutrale als negatieve herinneringen. Deze 
bevinding suggereert dat cortisol helpt bij het aaneenbinden van een stimulus in de 
bijbehorende unieke context. Meer algemeen lijkt deze bevinding te suggereren dat 
cortisol een beschermende functie heeft tegen generalisatie van herinneringen. 

Nadat we een mediërende rol voor de relatie tussen stress en geheugencon-
textualisatie hadden aangetoond, was een volgende sleutelvraag onder wat voor 
omstandigheden cortisol nu juist beschermende versus schadelijke  effecten kan uit-
oefenen op geheugencontextualisatie (hoofdstuk 3). We onderzochten de hypothese 
dat cortisol tijdsafhankelijke effecten kan uitoefenen op geheugencontextualisatie. 
Daartoe manipuleerden we cortisol niveaus ofwel direct voor encodering, ofwel 
enkele uren daarvoor. De bevindingen toonden aan dat acute effecten van cortisol 
contextualisatie van emotionele herinneringen verminderden, maar dat trage ef-
fecten van cortisol deze juist versterkten. In tegenstelling tot de emotionele stimuli 
werd de contextafhankelijkheid van neutrale stimuli niet beïnvloed door cortisol. 
Kortom, cortisol kan tegengestelde effecten uitoefenen, afhankelijk van de timing 
ten opzichte van encodering.

Een volgende openstaande vraag betrof of veranderingen in geheugencontex-
tualisatie samenhangen met enkele bekende kwetsbaarheden voor de ontwikke-
ling van PTSS. De sterkste bevinding van hoofdstuk 4 was dat diegenen die hoog 
scoorden op de karaktertrek angst zowel negatieve als neutrale stimuli verminderd 
context afhankelijk opsloegen, maar juist wel gevoeliger waren voor non-specifieke 
context effecten op geheugen. In dit hoofdstuk concludeerden we dat zowel angst, 
depressieve symptomen, en de ervaring van chronische stress, belangrijke maar 
soms tegengestelde effecten uitoefenen op de manier waarop centrale herinneringen 
worden opgeslagen in hun oorspronkelijke encoderingscontext.  Deze bevindingen 
ondersteunen theorieën die stellen dat bepaalde veranderingen in geheugencontex-
tualistie samenhangen met verminderd psychologisch functioneren.

Veranderingen in declaratieve herinneringen ten gevolge van cortisol hoeven 
niet per definitie samen te gaan met veranderingen in de affectieve (m.a.w., psy-
chofysiologische) expressie  van herinneringen. Daarom testten we in hoofdstuk 5 
of cortisol contextuele controle over de expressie van angst kan beïnvloeden, met 
behulp van een ‘occasion setting’ angstconditioneringsparadigma. De resultaten 
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toonden aan dat cortisol bij vrouwen de context afhankelijkheid van angstexpressie 
verminderde, wat uitmondde in toegenomen generalisatie van angst, niet alleen naar 
een onveilige cue gepresenteerd in een veilige context, maar ook naar een veilige cue 
gepresenteerd in een onveilige context. Een tegengesteld patroon observeerden we 
bij de mannelijke proefpersonen; zij vertoonden een toegenomen contextualisatie 
van angst ten gevolge van cortisol. Deze bevindingen stroken met modellen welke 
een toegenomen sensitiviteit bij vrouwen om een angststoornis te ontwikkelen 
veronderstellen, ten gevolge van stress. Echter, om een meer valide model voor de 
ontwikkeling van angst te construeren, is het van belang om dergelijke effecten van 
cortisol ook op lange termijn te testen. Daarom voerden we een andere studie uit 
waarin we testten hoe tijdsafhankelijke effecten van cortisol tijdens acquisitie van 
‘trace- en delay’ conditionering de volgende dag angstexpressie tijdens deze gecon-
ditioneerde stimuli kan beïnvloeden. Hoewel we hier niet direct contextualisatie 
testten, wordt, evenals geheugencontextualisatie, met name trace conditionering 
verondersteld hippocampus afhankelijk te zijn. De  data toonden aan dat de trage 
effecten van cortisol (dus wanneer cortisol enkele uren voor acquisitie was aange-
boden) uitsluitend geheugen voor de trace geconditioneerde cue versterkten, maar 
niet voor de delay geconditioneerde cue. In deze studie leek acute cortisol (wanneer 
cortisol direct voor conditionering was aangeboden), geen effect uit te oefenen. Deze 
bevinding suggereert dat trage effecten van cortisol, wellicht gemedieerd door on-
derliggende genomische processen op cel niveau, hippocampaal functioneren kan 
versterken.

Tot slot sloten we de experimentele hoofdstukken af met een klein overzicht. 
Onze intentie was om de aandacht te vestigen op modulerende effecten van cortisol 
op geheugen encodering die niet veel aandacht hebben gekregen in de bestaande 
literatuur, maar wellicht wel ogenschijnlijk tegengestelde bevindingen kunnen ver-
klaren. Zo bespraken we dat epigenetische veranderingen in de expressie van genen 
gerelateerd aan cortisol, ten gevolge van stress in de vroege levensjaren,  effecten 
van cortisol op herinneringen later in het leven kunnen moduleren. Ook beschreven 
we bijvoorbeeld dat bepaalde situationele factoren zoals de timing van cortisol ten 
opzichte van encodering, of de context waarin encodering en vervolgens herinnering 
plaatsvindt, een belangrijke determinerende rol spelen in de manier waarop cortisol 
geheugen processen beïnvloedt, zoals eerder ook al beschreven in hoofdstuk 2 en 
3.  We concludeerden dat het erkennen en meenemen van dergelijke variabelen in 
toekomstige studies wellicht de heterogeniteit van experimentele bevindingen kan 
verminderen, om daarmee een genuanceerder beeld te verkrijgen van de manier 
waarop cortisol geheugenprocessen kan beïnvloeden.  
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Proefschrift in context: concluderende opmerkingen
We vingen deze these aan met de observatie dat herinneringen aan voorbije tijden 
onze huidige gedachten en gedragingen op aanzienlijke wijze kunnen sturen, en dat 
het al dan niet herinneren van deze voorbije tijden in sterke mate wordt bepaald door 
de omgeving waarin we ons bevinden. Het vermogen om bepaalde herinneringen 
contextafhankelijk op te slaan is dus een adaptief mechanisme, dat het doordringen 
van ongewenste herinneringen in het bewustzijn helpt tegengaan. Dit mechanisme 
lijkt verstoord bij mensen die lijden aan angststoornissen, met name PTSS. Verschil-
lende onderzoekslijnen duiden erop dat stress en bijbehorende stresshormonen 
ten grondslag kunnen liggen aan veranderingen in de contextualisatie van herin-
neringen, en op die manier kunnen bijdragen aan de etiologie van PTSS, maar of dit 
daadwerkelijk het geval is zelfs bij gezonde mensen was bij aanvang van de studies 
in dit proefschrift nog onduidelijk. Het overkoepelende doel van dit proefschrift was 
dan ook het beantwoorden van de vraag hoe cortisol de contextafhankelijkheid van 
herinneringen kan beïnvloeden. De bevindingen in dit proefschrift onderschrijven 
ten eerste de observatie dat herinneringen in belangrijke mate context afhankelijk 
zijn. Belangrijker nog is dat we met deze these hebben aangetoond dat cortisol een 
cruciale rol speelt bij het effectief integreren van losse elementen van een herinnering, 
of dat nu in context was, of soms juist daarbuiten. De experimentele modellen welke 
zijn toegepast in de huidige verzameling studies zijn een simplificatie van de com-
plexiteit van (traumatische) herinneringen in ‘real-life’. Desalniettemin dragen de 
bevindingen in dit proefschrift bij aan ons inzicht in mechanismen die ten grondslag 
liggen aan de etiologie, en mogelijke behandeling, van bepaalde psychopathologie 
welke gekenmerkt wordt door verstoringen in geheugencontextualisatie.

        




