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De geboorte van je kind, je trouwdag, maar ook het verlies van een geliefde en fysieke 

mishandeling zijn enkele voorbeelden van emotionele ervaringen die iedereen in zijn leven 

kan tegenkomen. Deze emotionele gebeurtenissen worden doorgaans zeer goed onthouden, 

terwijl we veelal onze dagelijkse ervaringen vergeten. Het feit dat emotionele ervaringen zo 

sterk gegrift staan in ons geheugen is niet voor niets. Vanuit een evolutionair oogpunt is het 

essentieel om voorspellers van beloning en dreiging te onthouden, zodat we in staat zijn om 

adaptief te reageren op toekomstige situaties. De kracht van emotionele herinneringen kan 

echter ook schadelijk zijn op het moment dat het iemands dagelijks leven (volledig) belemmert, 

zoals het geval is bij patiënten met een angststoornis of een post-traumatische stressstoornis 

(PTSS).  

Na het opdoen van een ervaring of het verkrijgen van bepaalde informatie wordt deze 

kennis geconsolideerd en opgeslagen in het lange termijn geheugen. Tot voor kort werd 

verondersteld dat deze herinnering op dat moment in een permanente en dus onveranderbare 

staat was opgeslagen in het brein. Een stabiel geheugensysteem is cruciaal voor het behouden 

van noodzakelijke kennis om te overleven. Er is echter geen enkele (contextuele) stimulus 

die toekomstig gevaar of beloning voor altijd zal voorspellen en enige mate van flexibiliteit 

lijkt dan ook noodzakelijk om ons geheugen actueel te houden. Recent is aangetoond dat 

wanneer een oude, geconsolideerde herinnering wordt opgehaald, oftewel gereactiveerd, 

deze herinnering in een labiele toestand kan komen waarin deze gevoelig is voor verandering. 

Het restabiliseren van deze herinnering berust op nieuwe eiwitsynthese in het brein (Nader, 

Schafé, & Ledoux, 2000). Het proces van destabilisatie en restabilisatie van geheugen wordt 

ook wel reconsolidatie genoemd (Nader, 2003). Dieronderzoek heeft veelvuldig laten zien dat 

op het moment dat de eiwitsynthese tijdens het reconsolidatieproces wordt geblokkeerd, de 

herinnering niet kan restabiliseren, wat leidt tot het verzwakken van deze herinnering (e.g., 

Dębiec, Nader, & Ledoux, 2002; Nader et al., 2000). 

In een serie van experimenten uit ons lab is gebleken dat het verstoren van reconsolidatie 

ook mogelijk is bij mensen door het toedienen van de noradrenerge ß-blocker propranolol HCl 

voorafgaande aan het reactiveren van een geconsolideerde angstherinnering (Kindt, Soeter, & 

Vervliet, 2009; Sevenster, Beckers, & Kindt, 2012b, 2013; Soeter & Kindt, 2010, 2011a, 2012a, 

2012b). Deze procedure resulteerde in het wissen van de emotionele expressie van angst 24 

uur later, terwijl de feitelijke herinnering – ook wel declaratief geheugen genoemd – intact bleef.

De plasticiteit van emotioneel geheugen was een belangrijk uitgangspunt voor dit proefschrift. 

In dit proefschrift zijn de condities waaronder emotionele herinneringen aangepast kunnen 

worden bestudeerd. We hebben dit onderzocht bij gezonde proefpersonen met behulp van 

verschillende experimentele paradigma’s. Eén van de modellen die veelvuldig gebruikt 

wordt om reconsolidatie te onderzoeken is klassiek conditioneren. In dit model wordt angst 
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aangeleerd door het koppelen van een oorspronkelijk neutrale stimulus (geconditioneerde 

stimulus (CS), bijvoorbeeld een plaatje of een toon) aan een natuurlijk aversieve stimulus 

(ongeconditioneerde stimulus (US), bijvoorbeeld een elektrische prikkel). Uiteindelijk leidt de 

geleerde associatie tussen de CS en US ertoe dat de CS op zichzelf al een angstrespons 

uitlokt. De klassieke manier om deze angstrespons af te leren is extinctieleren, waarbij de CS 

herhaaldelijk wordt aangeboden zonder de US. Extinctieleren leidt tot de vorming van een 

nieuw inhibitoir geheugenspoor (CS-geen US). Het oude angstgeheugen (CS-US associatie) 

blijft echter intact en kan onder bepaalde omstandigheden terugkeren. Extinctieleren is het 

experimentele model voor exposuretherapie; een belangrijke component van cognitieve 

gedragstherapie. Een andere manier om de angstrespons te reduceren is het aanpakken 

van de originele angstherinnering zelf door middel van het verstoren van reconsolidatie. 

Zoals hierboven beschreven, is het reactiveren van de herinnering noodzakelijk om het 

reconsolidatie proces te activeren. In een typisch reconsolidatie experiment wordt, minimaal 

24 uur na het aanleren van de CS-US associatie, de angstherinnering gereactiveerd door het 

eenmalig aanbieden van de CS zonder de US. Om het reconsolidatie proces te verstoren wordt 

voorafgaande of direct na de reactivatie van de angstherinnering een manipulatie toegepast 

(bijvoorbeeld het toedienen van propranolol HCl, waardoor indirect de eiwitsynthese deels 

wordt geblokkeerd). 

Opvallend is dat de reactivatieprocedure gelijk is aan de eerste extinctie trial, namelijk 

het aanbieden van de CS zonder de US. Een belangrijke vraag is dan ook hoe de overgang 

van reconsolidatie naar extinctieleren verloopt tijdens een reactivatieprocedure. Er wordt 

verondersteld dat farmacologische manipulaties toegediend voorafgaande of direct na het 

ophalen van een herinnering inspelen op het meest dominante geheugenproces op dat 

moment. Gezien het feit dat reconsolidatie en extinctie beide afhankelijk zijn van meerdere 

dezelfde moleculaire mechanismes, zoals noradrenerge transmissie, is het belangrijk om 

te weten of farmacologische middelen die gebruikt worden om het reconsolidatieproces te 

verstoren ook extinctieleren kunnen beïnvloeden. Deze vraag is ook van klinisch belang, 

omdat de reactivatie van een herinnering in de praktijk veel minder controleerbaar is dan in 

een experimenteel onderzoek. Men zou zich zo kunnen voorstellen dat een patiënt na een 

eenmalige reactivatieprocedure deze ervaring in zijn hoofd herhaalt en daarmee imaginaire 

exposure toepast. 

Het eerste doel van dit proefschrift was de transitie van reconsolidatie naar extinctie 

te bestuderen. Hiertoe zijn eerst deze twee processen, reconsolidatie en extinctieleren, 

afzonderlijk onderzocht. In hoofdstuk 2 werden de eerdere resultaten uit ons lab getoetst: 

verstoring van reconsolidatie door het toedienen van propranolol HCl voorafgaande aan het 

reactiveren van een angstherinngering (Kindt, Soeter, & Vervliet, 2009; Sevenster, Beckers, 
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& Kindt, 2012b, 2013; Soeter & Kindt, 2010, 2011a, 2012a, 2012b). In tegenstelling tot 

onze eerdere bevindingen had het toedienen van de propaonlol HCl voorafgaande aan de 

reactivatie sessie geen effect op de emotionele expressie van angst, zoals gemeten met de 

startle reflex. De resultaten toonden daarentegen aan dat de emotionele expressie van angst 

tijdens de test nog intact was. In hoofdstuk 3 hebben we vervolgens gekeken wat het effect 

van propranolol HCl was op extinctieleren. De resultaten lieten zien dat in vergelijking met 

een placebo pil, propranolol HCl geen effect had op de fysiologische expressie van angst 

(startle reflex en huidgeleidingsrespons), maar wel op de cognitieve verwachting van de 

aversieve stimulus (de US-verwachting). De verwachting dat de US na de CS zou optreden 

doofde minder snel uit in de propranolol conditie dan in de placebo conditie. De resultaten van 

hoofdstuk 2 en 3 geven aan dat er bepaalde grenzen zijn aan het verstoren van reconsolidatie. 

Het ophalen van een herinnering is niet voldoende om het reconsolidatie proces te activeren 

en het herhaald reactiveren van een herinnering kan leiden tot de vorming van een nieuw 

inhibitoir geheugenspoor. De bevindingen uit hoofdstuk 2 en 3 suggereren dat wanneer 

het farmacologisch verstoren van reconsolidatie ingezet wordt als een klinische interventie 

voor de behandeling van psychiatrische condities, het essentieel is om de tijdparameters 

van de reactivatieprocedure goed te kiezen, zodat in ieder geval de vorming van een nieuw 

extinctiegeheugenspoor wordt vermeden.   

De resultaten uit hoofdstuk 3 laten zien dat propranolol HCl voorafgaande aan herhaalde 

reactivatie leidt tot enkel het verstoren van de cognitieve expressie van angst, maar niet 

de fysiologische expressie van angst. Dit resultaat is in lijn met eerdere bevindingen uit 

ons lab en andere labs (Hamm & Vaitl, 1996; Sevenster et al., 2013; Sevenster et al., 2012; 

Soeter & Kindt, 2010, 2011b, 2012b; Weike, Schupp, & Hamm, 2007), en laat zien dat de 

verschillende maten (startle reflex, huidgeleiding en US-verwachtingsmaat) verschillende 

onderliggende mechanismen representeren. Het meest opmerkelijke was de dissociatie 

tussen de fysiologische maten, startle reflex en huidgeleiding, die geobserveerd werden in 

eerdere reconsoldiatie studies uit ons lab (e.g., Soeter & Kindt, 2010). Deze bevindingen 

hebben ertoe geleid dat we in hoofdstuk 4 de mechanismen onderliggend aan de startle 

reflex en huidgeleiding hebben onderzocht. In deze studie hebben proefpersonen positieve, 

neutrale en negatieve filmfragmenten bekeken. In deze studie is expliciet gekozen om emoties 

(variërend in valentie) te induceren door middel van filmfragmenten in plaats van gebruik 

te maken van een klassiek conditioneringsparadigma. Het voordeel van dit paradigma is 

dat filmfragmenten zowel negatieve als positieve emoties kunnen opwekken. De resultaten 

uit hoofdstuk 4 laten zien dat alleen de startle reflex een verschil laat zien tussen positieve, 

neutrale en negatieve filmfragmenten. Er is sprake van een verhoging in startle respons tijdens 

negatieve filmfragmenten en een verlaging in respons tijdens positieve filmfragmenten. De 
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startle reflex kan daarmee gezien worden als een betrouwbare index voor negatieve emoties, 

waaronder angst. Huidgeleiding, daarentegen, reageerde op zowel negatieve als positieve 

filmfragmenten en is daardoor meer een maat voor arousal dan een specifieke maat voor 

negatieve valentie. Deze bevinding komt ook overeen met de neurobiologische basis van beide 

responssystemen. De amygdala, een gebied in het brein dat gezien wordt als het emotionele 

centrum van het brein, is cruciaal betrokken bij het neurale circuit van de startle reflex (Davis, 

Falls, Campeau, & Kim, 1993; Davis, 2006). De neurobiologische basis van huidgeleiding is 

daarentegen veel wijdverspreider (Critchley, 2002). 

Het tweede doel van dit proefschrift was het bestuderen van het effect van stress op het 

reconsolidatieproces van emotioneel declaratief geheugen (hoofdstuk 5 en 6). De functie van 

reconsolidatie is om ons geheugen actueel te houden. Dit zou verklaren waarom sommige 

herinneringen behouden blijven, terwijl we de meeste ervaringen vergeten (Hardt, Einarsson, 

& Nader, 2010; Lee, 2009). Een mogelijke natuurlijke modulator van het reconsolidatie proces 

is stress.

In hoofdstuk 5 werd gebruik gemaakt van een declaratieve geheugentaak. Proefpersonen 

werden de eerste dag gevraagd om een aantal positieve, negatieve en neutrale woorden 

te leren. Een dag later kwamen de proefpersonen terug in het lab en werden kort aan de 

woorden van dag 1 herinnerd (reactivatie). Na de reactivatieprocedure werden proefpersonen 

blootgesteld aan een stressmanipulatie of een controletaak. Een extra controlegroep werd alleen 

blootgesteld aan de stressmanipulatie, zonder de reactivatieprocedure. Het eerste experiment 

uit hoofdstuk 5 toonde aan dat blootstelling aan stress na geheugenreactivatie leidt tot betere 

prestaties op de free recall taak in vergelijking met de controle condities. Daarnaast bleek dat 

stress tijdens het reconsolidatie proces ervoor zorgde dat er meer fouten werden gemaakt in de 

herkenningstaak. Deze proefpersonen gaven vaker aan dat ze nieuwe woorden reeds geleerd 

hadden dan proefpersonen uit de controlegroepen. Deze effecten werden voor alle woorden 

gevonden ongeacht de valentie van de woorden. In het tweede experiment repliceerden 

we de verbeteringen op het gebied van free recall prestatie, maar niet op het gebied van 

foutieve herkenning. De resultaten ondersteunen het idee dat reconsolidatie een adaptieve 

functie vervult en laten zien dat stress een belangrijke modulator is voor het versterken van 

geheugen. Het resultaat dat stress het foutief herkennen van woorden faciliteert, zou kunnen 

impliceren dat blootstelling aan stress tijdens het reconsolidatieproces tot generalisatie van 

het geheugen kan leiden. Wanneer herinneringen té makkelijk generaliseren naar andere 

stimuli en situaties, kan dit mogelijk resulteren in een disproportionele angst, zoals het geval 

is bij patiënten met PTSS. In hoofdstuk 6 werd onderzocht of stress na het ophalen van een 

herinnering ook de contextualisatie van een herinnering beïnvloedt. In een aangepaste versie 

van de taak uit hoofdstuk 5 leerden proefpersonen een associatie aan tussen emotioneel 
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negatieve woorden en een gerelateerde context (achtergrondfoto). Voorts hebben we de 

tijd tussen geheugenreactivatie en free recall test met 5 dagen verlengd. De resultaten laten 

zien dat woorden makkelijker opgehaald worden in de gerelateerde context, dan in een niet-

gerelateerde context. Hoewel er geen direct effect was van stress op de contextualisatie van 

herinneringen, bleek cortisol dit effect wel te mediëren. Hogere niveaus van cortisol waren 

gerelateerd aan meer contextualisatie (i.e., het verschil tussen de hoeveelheid woorden 

opgehaald in de gerelateerde context versus de hoeveelheid woorden opgehaald in de niet-

gerelateerde context). Dit geeft aan dat cortisol mogelijk het generaliseren van herinneringen 

kan voorkomen.

Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting en discussie van de belangrijkste bevindingen uit dit 

proefschrift. De resultaten uit dit proefschrift laten zien dat blootstelling aan stress tijdens het 

reconsolidatieproces zowel de gereactiveerde herinnering als de contextuele inbedding van 

deze herinnering kan versterken. Dit suggereert dat een belangrijke functie van reconsolidatie 

is om herinneringen in stand te houden. Tevens lijkt het proces van reconsolidatie een 

mogelijke oplossing te zijn voor excessieve emotionele herinneringen, die het leven van een 

persoon volledig kunnen ontwrichten. Meerdere studies uit ons lab laten zien dat reconsolidatie 

verstoord kan worden door het toedienen van propranolol HCl voor of na het reactiveren van 

een herinnering, hetgeen leidt tot het verzwakken van emotionele herinneringen (Kindt, Soeter, 

& Vervliet, 2009; Sevenster, Beckers, & Kindt, 2012b, 2013; Soeter & Kindt, 2010, 2011a, 

2012a, 2012b). Een belangrijk resultaat uit dit proefschrift is dat er ook grenzen zijn aan de 

mogelijkheid om reconsolidatie te verstoren. Eén van deze condities waaronder reconsolidatie 

niet plaatsvindt is extinctieleren. Concluderend lijkt reconsolidatie zowel de verklaring als de 

oplossing te zijn van de persistentie van emotionele herinneringen. Een grote uitdaging voor 

de toekomst is om de factoren die invloed uitoefenen op dit proces te controleren. 


