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English summary

Every day we encounter many threats to survival: a car speeding on a small
street or an angry neighbor carrying an axe. Mostly, people go through their
days not worrying that their chance of survival might be small. They avoid many
dangers without even thinking about them (e.g., looking at both sides of the
street before crossing; adaptive avoidance). However, there are people who are so
afraid that they avoid many activities in order to reduce the chance of something
bad happening. For example, a person with a spider phobia might never go to
his basement, because there might be spiders. He might also never read the
book Charlotte’s Web (White & DiCamillo, 1952) for his children. Such excessive
avoidance behavior can have a negative e�ect on the functioning of the individual.
Research on threat avoidance can help us understand how adaptive avoidance
becomes maladaptive. Then, we could use this information for improving current
treatments for clinically severe anxiety and maladaptive avoidance.

In this doctoral dissertation: “Avoidance: From threat encounter to ac-

tion execution”, we introduce a new model for threat avoidance response selec-
tion and execution (TeARS, Chapter 2). Afterwards, we present a number of
empirical studies, in which we test specific hypotheses deducted from the TeARS
model (Chapters 3 to 6). Lastly, we explore how the TeARS model can be used
to improve treatments for anxiety and avoidance (Chapter 7). In this summary,
we discuss the most important ideas of this dissertation.

7.6 TeARS - a new model for the selection and
execution of threat avoidance responses

Avoidance can take many di�erent forms: from fleeing a house on fire to not
making eye contact with strangers during a party. We use the term avoidance
for any action that functions to increase the distance between the threat and the
organism. The new TeARS model (Chapter 2) focuses on psychological and situ-
ational factors and processes that play a role in the selection of the type (response
selection) and the execution of avoidance (the model is depicted schematically on
page 44).

The response selection process begins as an individual encounters a threat.
This threat can be real (e.g., a barking dog) or imagined (e.g., Armageddon). We
propose that conscious awareness of the threat is not a necessary factor for the
initiation of the response selection process. Research has shown that threats per-
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ceived subconsciously can elicit defensive reactions in an individual (e.g., Öhman
& Soares, 1993). In the TeARS model, we also suggest that such subliminal
threats can activate avoidance tendencies in a similar way as supraliminal threats
do. Avoidance tendencies refer to the automatic preference to react with a re-
sponse that increases the distance between something negative (e.g., a venomous
snake) and the organism rather than react with a response that decreases this
distance (approach tendencies) (Phaf et al., 2014).

We examine the e�ect of subliminal threats on avoidance tendencies in Chap-
ter 3 utilizing an experimental model to induce fear in the laboratory. First,
during di�erential cue-conditioning, participants were repeatedly presented with
a neutral stimulus (e.g., a neutral face; conditioned stimulus, CS+), which was
always followed by an aversive consequence (e.g., shock; unconditioned stimulus,
US). Another neutral stimulus was never presented followed by the US (CS-). As
a result, participants showed increased fear responses to the CS+ as compared to
the CS-. Afterwards, participants performed an approach-avoidance task (AAT).
In the AAT, participants could move a small manikin either towards a stimulus
(approach) or away from it (avoidance) (De Houwer et al., 2001). By measuring
the reaction time between the moment the stimulus appeared on screen and the
response, we can deduce what the automatic action tendency of an individual is.
Previous research has shown that consciously processed fear-conditioned stimuli
result in the activation of avoidance tendencies (Krypotos et al., 2014). During
the AAT in the experiment reported in Chapter 3, both the CS+ and CS- were
presented for such a short duration and immediately replaced by a new neutral
stimulus (a mask; Olsson & Phelps, 2004), that participants were not aware of
the CSs. Participants responded to the orientation (horizontal or vertical) of the
frame of the mask. The results did not fully support our hypothesis of avoidance
tendencies towards subliminally presented threat cues. Subliminal conditioned
threats a�ected action tendencies, but not in the expected direction. Approach
tendencies for the CS+ and avoidance tendencies for the CS- were observed. A
possible explanation for the findings is that the mask might have been perceived
as a threat stimulus when it replaced the conditioned safety stimulus (CS-) and
as a safety signal when it replaced the conditioned threat stimulus (CS+) (for
further discussion, see Chapter 3).

It is important to understand what elicits strong avoidance tendencies, because
people with phobias show increased avoidance tendencies towards objects in the
center of their pathology (e.g., spiders in spider phobia) compared to healthy indi-
viduals (e.g., Klein et al., 2011). We propose that such strong avoidance tendencies
serve as a predisposing factor for anxiety pathology and there are individual dif-
ferences in the strength of these avoidance tendencies even in healthy individuals.
We examine the di�erences between individuals high and low in neuroticism, a
known vulnerability factor for clinically severe anxiety (e.g., D. Watson et al.,
2005) in Chapter 4. We found only small di�erences between the groups in their
avoidance tendencies towards conditioned stimuli and objects perceptually simi-
lar to them. These results are in need of replication and future research should
examine the e�ects of neuroticism on avoidance tendencies in a larger sample, but
at present the findings suggest that for certain individuals, avoidance tendencies
can generalize to stimuli perceptually similar to known threats.

In the TeARS model, avoidance tendencies are seen as being guided by the
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reflexive response system. Similarly to other theoretical models of behavior (e.g.,
Strack & Deutsch, 2004), we distinguish between a fast automatic reflexive re-
sponse system and a slower controlled reflective response system, which guides all
controlled behavior. Overt avoidance behavior is thus the product of either one
of these systems (reflexive or reflective avoidance) or the cooperation between the
two. Reflexive avoidance takes the form of automatic withdrawal or flight from
the threat. On the other hand, reflective avoidance can have many di�erent forms
depending on a number of factors (e.g., situational a�ordances). For example,
an individual with public speaking anxiety can take long pauses during a speech,
because she thinks that if she says something wrong, people from the audience
would laugh at her. Or a person would not make a doctor’s appointment on any
Friday, 13th, because he believes that something bad is going to happen on that
date. We use the term safety behaviors for this kind of reflective avoidance be-
havior. Last but not least, it is possible that the person decides not to take any
further action, but to remain in the presence of the threat and endure it.

According to the TeARS model, whether the reflective or the reflexive system
would guide behavior depends on individuals’ appraisal of the threat imminence.
There are many factors that a�ect the appraisal of threat imminence. Research
has shown that both the physical and psychological (e.g., movement direction)
distance between the threat (a predator) and the animal determines the current
threat imminence (Fanselow & Lester, 1988). This threat imminence has a direct
e�ect on the behavior of the animal (Fanselow & Lester, 1988). We propose, as
well, that threat imminence appraisal is important during the response selection
process in humans. When threat imminence is high, it is crucial for survival
that the reaction is fast (reflexive). When threat imminence is not as high, we
propose that the reflective system becomes activated so that the most appropriate
avoidance behavior can be chosen for the current level of threat imminence out
of the many alternative avoidance behaviors available (see Chapter 2 for more
detail).

Individual di�erences should a�ect this threat imminence appraisal. Even
though there is a lot of research done on the topic, it still unclear which trait
characteristics are particularly important for modulating this threat imminence
appraisal. One possible explanation for the existing varying results is that the
research paradigm used (di�erential cue-conditioning) are too simplistic for indi-
viduals to react di�erently to the stimuli presented (Beckers et al., 2013; Lissek
et al., 2006).

In Chapter 4 and Chapter 5, we test exactly individual di�erences in threat
imminence appraisal in two di�erent and more complex experimental paradigms.
In these experiments, participants could report how strong they expected an elec-
trical stimulus (US) depending on the stimulus they were seeing (i.e., threat im-
minence appraisal reported as US expectancies). In Chapter 4, the test stimuli
were novel stimuli (e.g., gray circles) perceptually similar to the conditioned stim-
uli (black and white circles). Therefore, these gray circles were more ambiguous
than the white and black circles. However, we did not find any robust individual
di�erences in self-reported US expectancies and other fear responses to the test
and conditioned stimuli between individuals with di�erent levels of neuroticism.

In Chapter 5, we used another experimental paradigm. There, the test stim-
uli were first presented in combination with already conditioned stimuli. These
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compound stimuli were followed by an electric stimulus. During the test phase,
the test stimuli were presented alone for the first time. Thus, the relation be-
tween the test stimuli themselves and the electrical stimulus remained unclear,
but participants had to deduce it from their experience about the conditioned
and compound stimuli. In this experiment, we found individual di�erences in
threat imminence appraisal and avoidance, based on general levels of stress. The
studies from Chapter 4 and Chapter 5 add to the discrepant results of previ-
ous research. Thus, the uncovering of individual di�erences in threat imminence
appraisal remains a challenge for future research.

In the TeARS model, we suggest that threat imminence appraisal has an
important role during the process of response selection. Therefore, people need to
pay attention to any changes in the current threat imminence. We tested whether
this was the case in Chapter 3. The results showed that participants pay closer
attention to increases rather than decreases of threat imminence.

Threats a�ect not only attention, but also appetitive behavior (behaviors re-
lated to the attainment of rewards such as food and sex). In Chapter 6, we
investigated the e�ect of negative mood on appetitive behavior towards stimuli
associated with the consumption of chocolate or alcohol. The findings showed that
negative mood increased approach tendencies towards these stimuli. In these ex-
periments, we used rewards, which have a direct positive e�ect on negative mood
(Macht & Mueller, 2007). It is possible that this increase in approach tendencies
is a sort of safety behavior, since the rewards could improve the negative mood.

In Chapter 7, we discuss in more detail how the results of the research pre-
sented in this doctoral dissertation relate to the TeARS model.

7.7 Avoidance in clinically severe anxiety

The TeARS model can also advance the understanding of maladaptive avoid-
ance in clinically severe anxiety. Similarly to other models of behavior (Strack &
Deutsch, 2004), we propose that pathology occurs when one behavioral systems
(e.g., the reflexive or the reflective) overpowers the other. In the TeARS model,
we discuss the di�erent pathways through which avoidance behavior can become
maladaptive in detail in Chapter 2.

In this doctoral dissertation, we have discussed mainly observable behavior.
However, there are covert avoidance behaviors that occur in clinically severe anxi-
ety, such as worry (Borkovec et al., 1998; Roemer et al., 2005). In Chapter 7, we
evaluate the phenomenon of worry through the lens of the TeARS model and we
propose that individuals su�ering from pathological worry have di�culty making
behavioral decisions.

In Chapter 7, we also analyze current treatments for clinically severe anxiety
(e.g., Craske et al., 2014) through the lens of the TeARS model. It becomes
clear from that discussion that particular interventions target di�erent processes
during response selection (e.g., reducing threat imminence appraisal) and not
all pathological processes are addressed. In Chapter 7, we suggest how these
treatments could be improved.
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7.8 Conclusion
This doctoral dissertation points out the importance of avoidance behavior and
suggests a focus on avoidance in treatment for clinically severe anxiety. The
TeARS model and the research presented here opens avenues towards a better
understanding of avoidance behavior. Hopefully, this doctoral dissertation will
inspire more interest in avoidance response selection and execution.
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Elke dag zit vol met kleine en grotere gevaren, zoals een auto die te snel door een
klein straatje rijdt of een boze buurman met een bijl. Meestal komen mensen de
dag door zonder bang te zijn dat ze niet zullen overleven. Ze vermijden gevaren
zonder erbij na te denken (bijv. door naar links en rechts te kijken voor ze de straat
oversteken; adaptief vermijdingsgedrag). Maar er zijn ook mensen die extreem
angstig zijn en die een veel grotere reeks activiteiten vermijden om de kans op
gevaar te verminderen. Een persoon met spinnenfobie zal bijvoorbeeld nooit naar
de kelder van zijn huis willen, omdat er mogelijk spinnen zijn, maar misschien
ook nooit het boek Charlotte’s Web (White & DiCamillo, 1952) aan zijn kind
voorlezen. Dit buitensporige vermijdingsgedrag kan een negatieve invloed hebben
op het functioneren van het individu. Onderzoek naar vermijden van gevaar kan
helpen om een idee te krijgen hoe adaptief vermijdingsgedrag pathologisch kan
worden. Deze informatie kan dan gebruikt worden om behandelprotocollen voor
pathologische angst en vermijdingsgedrag te verbeteren.

In dit proefschrift “Avoidance: From threat encounter to action execu-

tion” stellen we een nieuw model voor de selectie en uitvoering van vermijdings-
gedrag (TeARS) voor. Daarna presenteren we een aantal empirische studies die
specifieke hypothesen van het TeARS model testen. Ten slotte bespreken we hoe
het TeARS model als inspiratie kan dienen om de behandeling van pathologisch
angst en vermijdingsgedrag te verbeteren. In deze samenvatting zullen we kort de
belangrijkste punten van het proefschrift beschrijven.

7.9 TeARS - een nieuw model voor de selectie
en uitvoering van vermijdingsgedrag

Vermijdingsgedrag kan verschillende vormen aannemen, van weglopen uit een
brandend huis tot het niet maken van oogcontact met onbekenden tijdens een
borrel. We noemen alle gedragingen die de afstand tussen een bedreiging en het
individu kunnen vergroten vermijdingsgedrag. Het TeARS model (Chapter 2)
integreert psychologische en situationele factoren en processen die een rol spelen
tijdens de selectie en uitvoering van een specifiek vermijdingsgedrag (een schema-
tische voorstelling van het model is te vinden op pagina 44).

Het proces van responsselectie begint als er een gevaar dreigt voor een per-
soon. Dit gevaar kan echt zijn (bijv. een bla�ende hond) of imaginair (bijv.
armageddon). Bewuste waarneming van gevaar is geen voorwaarde voor respons-
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selectie. Het is aangetoond dat bedreigingen defensieve reacties kunnen uitlokken,
ook als ze niet bewust worden waargenomen (bijv. Öhman & Soares, 1993). In
het TeARS model beargumenteren we dat onbewust waargenomen gevaren ook
vermijdingsneigingen kunnen activeren. Onder vermijdingsneiging verstaan we
de tendens om de afstand tussen iets negatiefs (bijv. een slang) en het zelf te
vergroten in plaats van deze afstand te verkleinen (toenaderingsneigingen) (Phaf
et al., 2014).

In Chapter 3 wordt onderzocht in hoeverre gevaren die niet bewust worden
waargenomen vermijdingsneigingen kunnen uitlokken. In een di�erentiële condi-
tioneringsprocedure werd een neutrale stimulus (een neutraal gezicht; gecondition-
eerde stimulus, CS+) eerst herhaaldelijk gevolgd door een aversieve gebeurtenis
(een elektrische prikkel; ongeconditioneerde stimulus, US), terwijl een andere neu-
trale stimulus nooit gevolgd werd door de US (CS-). Normaal leidt een dergelijke
procedure tot het ontstaan van angstreacties op de CS+ maar niet op de CS-.
Daarna voerden proefpersonen een approach-avoidance taak (AAT) uit. In de
AAT moesten ze een mannetje op het scherm naar een stimulus toe (benaderen)
of ervan weg (vermijden) laten lopen (De Houwer et al., 2001). Door de reactietijd
te meten tussen het verschijnen van de stimulus en de respons, kunnen we aflei-
den wat de automatische gedragsneiging van het individu is. Eerder onderzoek
had aangetoond dat geconditioneerde angststimuli vermijdingsneigingen kunnen
uitlokken wanneer ze bewust worden waargenomen (Krypotos et al., 2014). In het
experiment beschreven in Chapter 3 werden de geconditioneerde stimuli tijdens
de AAT erg kort aangeboden en meteen gevolgd door een maskeringsstimulus,
zodat proefpersonen de CSen niet bewust konden waarnemen (a mask; Olsson &
Phelps, 2004). De resultaten van het experiment ondersteunden de hypothese dat
vermijdingsneigingen ook door niet bewust waargenomen dreiging kunnen wor-
den opgewekt niet volledig. Onbewust waargenomen CSen activeerden weliswaar
gedragsneigingen, maar de richting was tegengesteld aan onze verwachting. Dat
wil zeggen, we observeerden een relatieve toenaderingstendens wanneer een gemas-
keerde dreiging (CS+) werd aangeboden en een vermijdingsneiging wanneer een
gemaskeerd veiligheidssignaal (CS-) werd aangeboden. Een mogelijke verklaring
is dat het masker zelf een signaal voor gevaar werd als het een geconditioneerd
veiligheidssignaal (de CS-) maskeerde, en een veiligheidssignaal als het een gecon-
ditioneerd signaal voor gevaar (de CS+) maskeerde (voor verdere discussie, zie
Chapter 3).

Waar vermijdingsneigingen door worden geactiveerd, is een belangrijke onder-
zoeksvraag, omdat mensen met fobieën sterkere vermijdingsneigingen hebben dan
niet-angstige mensen, met name voor die specifieke objecten waarvoor ze bang
zijn (bijv. spinnen bij spinnenangst; zie Klein et al. 2011). De veronderstelling is
dat vermijdingsneigingen mensen meer kwetsbaar maken voor de ontwikkeling van
pathologische angst en dat bepaalde persoonlijkheidstrekken een e�ect hebben op
de sterkte van vermijdingsneigingen ook bij niet-angstige mensen. In Chapter 4
werd onderzocht of neuroticisme - een bekende kwetsbaarheidsfactor voor de on-
twikkeling van pathologische angst (bijv. D. Watson et al., 2005) - geassocieerd
was met de sterke van vermijdingsneigingen. We vonden slechts zeer beperkte
e�ecten van neuroticisme op vermijdingsneigingen ten opzichte van gecondition-
eerde angststimuli en daarop gelijkende stimuli (zogeheten generalisatiestimuli).
Gegeven de beperkte grootte van de proefgroep is replicatie van de bevindingen
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nodig, maar onze resultaten suggereren dat vermijdingsneigingen kunnen gener-
aliseren naar stimuli die op aangeleerde angststimuli lijken.

Volgens het TeARS model moeten vermijdingsneigingen worden gezien als een
deel van het reflexieve responssysteem. In lijn met andere theoretische modellen
van gedrag (bijv. Strack & Deutsch, 2004) wordt er in het TeARS model een
onderscheid gemaakt tussen het snelle, automatische reflexieve systeem en een
langzamer, gecontroleerd reflectief systeem, dat vrijwillig gedrag stuurt. Vermi-
jdingsgedrag wordt dus gezien als het product van hetzij een van beide systemen
(reflexief of reflectief vermijdingsgedrag), hetzij de interactie tussen beide. Re-
flexief vermijdingsgedrag bestaat uit automatische terugtrekking of vlucht voor
het gevaar. Reflectief vermijdingsgedrag kan uiteenlopende vormen aannemen,
afhankelijk van een reeks factoren (bijv. situationele mogelijkheden). Een per-
soon kan bijvoorbeeld lange pauzes nemen tijdens een toespraak omdat zij denkt
dat haar toehoorders gaan lachen als ze iets verkeerds zegt. Of iemand kan telkens
een doktersconsult inplannen op vrijdag de 13e omdat hij gelooft dat er iets ergs
kan gebeuren en hij medische zorg nodig zou kunnen hebben. Deze meer gecon-
troleerde vermijdingsgedragingen noemen we veiligheidsgedragingen. Het kan ook
dat iemand kiest om niks te doen, in de gevaarlijke situatie te blijven en het gevaar
te verduren.

Volgens het TeARS model hangt het van de inschatting van de onmiddellijk-
heid van het gevaar, dus de mate waarin het gevaar nakend of imminent is, af welk
systeem de overhand heeft over het uiteindelijke gedrag. Verschillende factoren
spelen een rol bij de inschatting van hoe imminent het gevaar is. Dieronderzoek
heeft aangetoond dat die inschatting afhankelijk is van zowel de fysieke als de psy-
chologische (bijv. richting van beweging) afstand tussen een dier en een mogelijk
gevaar (zoals een predator) (Fanselow & Lester, 1988). Hoe imminent het gevaar
is, heeft een directe invloed op het gedrag van het dier (Fanselow & Lester, 1988).
Onze hypothese is dat ook bij mensen de inschatting van hoe imminent een gevaar
is een belangrijke factor is in de selectie van vermijdingsgedrag. Als het gevaar
als erg imminent wordt ingeschat, is het nodig om snel (reflexief) te reageren om
te overleven. Als het gevaar minder imminent is, is de veronderstelling dat het
reflectieve systeem geactiveerd zal worden om het beste gedrag uit verschillende
mogelijkheden te kiezen en het vermijdingsgedrag vorm te geven (zie Chapter 2).

Individuele verschillen hebben ook een invloed op de inschatting van de mate
waarin gevaar imminent is. Hoewel er veel onderzoek naar is gedaan, blijft het on-
duidelijk welke persoonlijkheidskenmerken deze inschatting bëınvloeden, omdat er
eerder tegenstrijdige resultaten werden gevonden. Een mogelijke verklaring hier-
voor is dat de gebruikte onderzoeksparadigma’s (di�erentiële cue-conditionering)
te eenvoudig zijn om voldoende ruimte te laten voor individuele verschillen (Beck-
ers et al., 2013; Lissek et al., 2006).

In Chapter 4 en Chapter 5, hebben we individuele verschillen in het in-
schatten van de mate waarin gevaar imminent is onderzocht met twee verschillende
complexere experimentele paradigma’s. In deze experimenten konden mensen rap-
porteren hoe sterk ze een elektrische prikkel (US) verwachten als ze verschillende
plaatjes zagen (inschatting van de dreiging van gevaar gerapporteerd als verwacht-
ing dat de US zou optreden). In Chapter 4 leken de aangeboden test stimuli
(grijze cirkels) op de eerder geconditioneerde stimuli (zwarte en witte cirkels). De
grijze cirkels waren dus meer ambigue dan de witte en zwarte cirkels. Er wer-
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den in Chapter 4 geen verschillen gevonden tussen mensen met uiteenlopende
niveaus van neuroticisme in het inschatten van de dreiging van gevaar - gemeten
als zelf-gerapporteerde US verwachtingen - noch in andere angstresponsen.

In Chapter 5 gebruikten we een ander onderzoeksparadigma. In dit experi-
ment waren de stimuli die in de test werden aangeboden wel al eerder gezien, maar
nooit alleen. Mensen zagen deze stimuli tijdens de leerfase enkel in combinatie
met eerder geconditioneerde stimuli. Hierdoor bleef de relatie tussen de teststim-
uli en de US onduidelijk. In Chapter 5 vonden we wel individuele verschillen in
het inschatten van gevaar en in vermijdingsgedrag, gerelateerd aan het gerappor-
teerde niveau van chronische stress van het individu. De studies uit Chapter 4 en
Chapter 5 zijn in overeenstemming met de tegenstrijdige resultaten van eerder
onderzoek. De precieze aard van individuele verschillen in de inschatting van
dreiging van gevaar blijft een uitdaging voor toekomstig onderzoek.

Volgens het TeARS model heeft de inschatting van de mate waarin het gevaar
imminent is een cruciale invloed op het proces van responsselectie. Derhalve
zouden mensen gericht moeten zijn op het detecteren van veranderingen in de
mate waarin gevaar imminent is. Of dat zo is, hebben we onderzocht we in
Chapter 3. Onze resultaten daar tonen inderdaad aan dat proefpersonen hun
aandacht preferentieel richten op stimuli die signaleren dat gevaar meer immanent
wordt.

Gevaren bëınvloeden niet alleen aandacht, maar ook appetitief gedrag (gedrag
dat te maken heeft met het verkrijgen van een beloning, zoals voedsel of seks). In
Chapter 6 hebben we het e�ect onderzocht van negatieve stemming op appetitief
gedrag in reactie op stimuli geassocieerd met de consumptie van chocolade of alco-
hol. De bevindingen van onze experimenten laten zien dat negatieve stemming de
neiging tot het benaderen van dergelijke stimuli versterkt. In deze experimenten
hebben we beloningen gebruikt (chocolade of alcohol) die een direct positief e�ect
hebben op negatieve stemming (Macht & Mueller, 2007). Het is mogelijk dat de
versterkte neiging tot benaderen van signalen voor dergelijke beloningen te maken
heeft met het feit dat het gebruik van deze beloningen een veiligheidsgedrag is,
dat de stemming kan verbeteren.

In Chapter 7 gaan we in meer detail in op de resultaten van het onderzoek
gerapporteerd in dit proefschrift en de implicaties die ze hebben voor het TeARS
model.

7.10 Vermijding bij pathologische angst
Het TeARS model kan ook helpen om pathologische vermijding bij patiënten met
angst te begrijpen. Volgens dubbele-procesmodellen (Strack & Deutsch, 2004)
ontstaat pathologie door een disbalans, waarbij een van de responssystemen dom-
ineert over het andere (bijvoorbeeld het reflexieve over het reflectieve). Op basis
van dit uitgangspunt leggen we in Chapter 2 uit op welke verschillende manieren
vermijding pathologisch kan worden volgens het TeARS model.

Het TeARS model zoals beschreven in Chapter 2 handelt over waarneem-
baar vermijdingsgedrag. Bij pathologische angst kan er echter ook sprake zijn
van verborgen vermijdingsgedragingen. Een mogelijk voorbeeld van een dergelijk
vermijdingsgedrag is piekeren (Borkovec et al., 1998; Roemer et al., 2005). In
Chapter 7 bespreken we piekeren vanuit het perspectief van het TeARS model
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en verdedigen we de stelling dat mensen die excessief piekeren geen gedragskeuzes
kunnen maken.

In Chapter 7 analyseren we voorts uiteenlopende behandelprotocollen die
gebruikt worden in de behandeling van pathologische angst (bijv. Craske et al.,
2014). Het blijkt dat verschillende interventies zich richten op verschillende sta-
dia van responsselectie (bijv. verminderen van de inschatting van de mate waarin
gevaar imminent is) en dat geen van de bestaande protocollen zich richt op alle
mogelijke pathologische responsselectieprocessen. We eindigen dan ook met aan-
wijzingen voor de optimalisatie van deze behandelprotocollen.

7.11 Conclusions
Dit proefschrift vraagt meer aandacht voor vermijdingsgedrag en de behandeling
van vermijdingsgedrag bij pathologische angst. Het TeARS model en het onder-
zoek beschreven in dit proefschrift zijn slechts een beginpunt op weg naar een
betere begrip van vermijdingsgedrag. We hopen dat dit proefschrift zal bijdragen
tot een vernieuwde interesse in vermijdingsgedrag en de factoren en processen die
de selectie en uitvoering van vermijdingsresponsen sturen.
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