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Nederlandsee samenvatting 

Nederlandsee samenvatting [Dutch summary] 

INLEIDIN G G 

Bowlbyy veronderstelt in zijn gehechtheidstheorie (1973, 1980, 1984) dat een kind op basis 
vann de interacties met haar of zijn opvoeders een mentale representatie (Bowlby gebruikte de 
termm intern werkmodel) van de relatie met de belangrijkste gehechtheidsfiguren opbouwt. 
Zo'nn cognitief model stelt een kind in staat om op het gedrag van de opvoeder te anticiperen, 
hett te interpreteren en het eigen gedrag er op af te stemmen. Ouders/verzorgers die niet 
consequentt sensitief en/of responsief reageren op het gehechtheidsgedrag van het kind, 
dragenn daarmee bij aan de ontwikkeling van een onveilige mentale representatie van 
gehechtheidd bij het kind. 

Inn het empirisch onderzoek dat door de gehechtheidstheorie is geïnspireerd, zijn voor 
jongee kinderen meetmethoden ontwikkeld om het gehechtheidsgedrag (een voorloper van het 
internee werkmodel van gehechtheid) te classificeren met behulp van een laboratorium 
proceduree (Vreemde Situatie; Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Bij deze procedure 
wordtt het kind twee keer kort gescheiden van de ouder. Deze stressvolle gebeurtenis roept 
gehechtheidsgedragg bij het kind op. Er worden vier typisch verschillende reactiepatronen van 
dee kinderen bij de hereniging met de ouder onderscheiden. Veilig gehechte kinderen zijn 
makkelijkk door de ouder te troosten na de separatie en kunnen vervolgens hun aandacht weer 
opp de omgeving richten. Angstig-vermijdend gehechte kinderen lijken het contact met de 
ouderr bij de hereniging te vermijden en hun aandacht alleen op de omgeving te richten. 
Angstig-ambivalentAngstig-ambivalent gehechte kinderen blijven overstuur na de hereniging met de ouder: zij 
tonenn zich passief en ontroostbaar of vertonen in hun gedrag boos verzet tegen contact. De 
vierdee groep wordt gedesorganiseerd genoemd. Deze kinderen blijken geen consistente 
strategiee te hebben om de stress te hanteren die door de separatie is opgeroepen (Main & 
Solomon,, 1990). 

Bijj  volwassenen wordt het type gehechtheid geclassificeerd aan de hand van een 
semi-gestructureerdd interview, het Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI; George, Kaplan 
&&  Main, 1985). Bij dit semi-gestructureerde interview worden vragen gesteld over de 
vroegeree en huidige relatie met de ouders. Daarnaast wordt gevraagd naar specifieke 
gehechtheidsrelevantee gebeurtenissen in de kindertijd, zoals herinneringen aan ziekte, 
overstuurr zijn, afwijzing, separatie, trauma en verlies. Niet de herinnering aan de aard van de 
vroegeree relatie met de ouders, maar de huidige mentale representatie van die relatie vormt de 
basiss voor de vier gehechtheidsclassificaties die met behulp van het GBI worden bepaald. 
AutonoomAutonoom gehechte volwassenen worden in het GBI gekenmerkt doordat zij een hoge mate 
vann coherentie in hun levensverhaal vertonen, open zijn in de exploratie van gedachten en 
gevoelenss met betrekking tot gehechtheidservaringen, gehechtheidsrelaties expliciet 
waarderenn en zich reflectief en objectief tonen ten aanzien van vroegere 
opvoedingservaringen,, ongeacht of die ervaringen als positief of als negatief worden 
beschreven.. Gereserveerd gehechte volwassenen vertonen tijdens het GBI een lage 
coherentiee doordat er veel tegenstrijdigheden in hun verhaal zitten. In het algemeen 
idealiserenn zij hun ouders/opvoeders, maar benadrukken zij tegelijk het onvermogen zich 
specifiekee ervaringen van vroeger te kunnen herinneren. Zij benadrukken vooral hun eigen 
zelfstandigheidd en onafhankelijkheid ten opzichte van hun gehechtheidsfiguren. 

99 9 



Nederlandsee samenvatting 

GepreoccupeerdGepreoccupeerd gehechte volwassenen vertellen bij het GBI ook een incoherent verhaal: zij 
tonenn zich vaak verward en breedsprakig en brengen irrelevante herinneringen naar voren. Zij 
lijkenn sterk gepreoccupeerd met de relatie met hun ouders, in die zin dat zij aanhoudend boos 
zijnn op de ouders of op passieve wijze voortgaande pogingen doen hen te behagen. De vierde 
classificatiee betreft onverwerkt verlies of trauma. Deze classificatie wordt toegekend aan 
respondentenn die tekenen van desorganisatie of desoriëntatie vertonen bij het bespreken van 
potentieell  traumatische ervaringen; daarnaast krijgt deze groep ook een tweede classificatie als 
autonoom,, gereserveerd of gepreoccupeerd. 

Dee concordantie tussen de gehechtheidsclassificaties van kinderen en hun ouders is 
vrijj  groot (ongeveer 75%; van IJzendoorn, 1995). Deze intergenerationele overdracht van 
gehechtheidd wordt deels verklaard uit de mate van sensitiviteit en responsiviteit die een ouder, 
opp grond van haar of zijn eigen gehechtheidsmodel, kan vertonen ten opzichte van haar of 
zijnn kind (van IJzendoorn, 1995). Mentale gehechtheidsrepresentaties blijken relatief stabiel 
tee zijn over langere perioden (Bakermans-Kranenburg & van IJzendoorn, 1993; Sagi et al., 
1994;; Benoit & Parker, 1994) en van generatie op generatie te worden overgedragen (van 
IJzendoorn,, 1992). 

Hett interne werkmodel van gehechtheid wordt beschreven als "een verzameling 
bewustee en/of onbewuste regels voor de organisatie van gehechtheidsrelevante informatie en 
voorr het verkrijgen of het belemmeren van de toegang tot die informatie" (Main, Kaplan & 
Cassidy,, 1985). Onveilige gehechtheidsrepresentaties zouden relatief resistent zijn tegen 
veranderingg en aanleiding geven tot defensieve en selectieve uitsluiting van die 
gehechtheidsrelevantee informatie die in het verleden tot lijden heeft geleid (Bowlby, 1980). 
Vann mentale representaties wordt verondersteld dat zij de informatieverwerking (o.a. 
aandacht,, geheugen, verwachtingen, interpretaties) sturen en daarmee ook het gedrag in 
socialee situaties. De gehechtheidsrepresentatie wordt daarom omschreven als een cognitief 
schema.. In de gehechtheidsliteratuur is het gebruikelijk de drie hoofdtypen van gehechtheid 
ookk als drie verschillende cognitieve schema's te beschrijven en daar ook drie verschillende 
informatieverwerkingsstijlenn aan toe te schrijven. Hiervoor is echter nauwelijks empirisch 
bewijsmateriaall  voorhanden (Rutter & O'Connor, 1999). In de studies die in dit proefschrift 
wordenn beschreven, wordt Bowlby's (1980) veronderstelling getoetst dat de verschillende 
typenn gehechtheid bij volwassenen samengaan met verschillende informatieverwerkings-
stijlen. . 

Eenn tweede onderwerp in de hier beschreven studies is de samenhang tussen gehechtheid en 
angststoornissen.. Sinds enige tijd is er in toenemende mate aandacht voor de rol van 
opvoedings-- en ontwikkelingservaringen bij de etiologie en pathogenese van 
psychopathologie.. Een aantal auteurs heeft gewezen op de noodzaak om in het cognitief-
leertheoretischee verklaringsmodel, met name waar het agorafobie betreft, plaats in te ruimen 
voorr ontwikkelingsantecedenten die mede de bron voor het ontstaan van de symptomatologie 
hebbenn gevormd (o.a. Goldstein, 1982; Kolk, 1989; Shear, 1996). Een deel van het alhier 
beschrevenn onderzoek heeft zich gericht op de vraag of en in hoeverre de cognitieve 
representatiee van gehechtheidservaringen uit de kindertijd een rol speelt bij de 
informatieverwerkingg van patiënten met angststoornissen. 

Binnenn de gehechtheidstheorie is de hypothese geopperd dat agorafobie het gevolg is 
vann onveilige mentale representaties van gehechtheid, opgebouwd in de vroege interactie met 
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dee opvoeders (Liotti, 1991). Bowlby (1973) veronderstelde dat de etiologie van agorafobie 
gezochtt moet worden in een verstoorde opvoeder-kind relatie. In zijn optiek staat niet de 
angstt voor het krijgen van een paniekaanval centraal, maar de angst de veilige thuisbasis 
(huis,, familie, vertrouwde personen) te verlaten. De klinische observatie dat de meeste 
agorafobicii  veel meer durven te ondernemen in gezelschap van vertrouwde anderen strookt 
mett dit idee. Vanuit de empirische literatuur zijn er verscheidene aanwijzingen voor een 
samenhangg tussen gehechtheidservaringen en angststoornissen. Zo worden patiënten met 
agorafobiee onder andere gekenmerkt door een significant significant hogere frequentie van 
separatie-angstt in de jeugd dan angstpatiënten zonder agorafobie en niet-klinische 
controlegroepenn (de Ruiter & van IJzendoorn, 1992). De studies naar de jeugdervaringen van 
angstpatiëntenn kennen echter twee belangrijke bezwaren: zij betreffen indirecte toetsingen van 
eenn uit de gehechtheidstheorie afkomstige hypothese en zij maken gebruik van retrospectieve 
zelfrapportage.. Een kenmerk van mentale representaties is dat zij voor een belangrijk deel op 
eenn automatisch niveau het informatieverwerkingsproces sturen en nauwelijks toegankelijk 
zijnn voor zelfreflectie middels zelfrapportage. 

Hett hier beschreven onderzoek is enerzijds gebaseerd op hypotheses vanuit de 
gehechtheidstheorie,, anderzijds op bevindingen van het cognitief-psychologisch 
experimenteell  onderzoek naar informatieverwerkingsprocessen bij affectieve stoornissen. 
Zeerr kort samengevat kan over dat laatste gezegd worden dat er stevig bewijsmateriaal is voor 
hett bestaan van selectieve informatieverwerking bij affectieve stoornissen. Bij 
angststoornissenn lijk t er met name sprake te zijn van selectieve aandacht voor bedreigende 
informatie,, bij depressie is er vooral bewijsmateriaal gevonden voor een selectief geheugen 
voorr negatieve informatie (Williams, Watts, MacLeod & Mathews, 1997). In het 
onderhavigee onderzoek wordt gebruik gemaakt van informatieverwerkingstests die 
verschillendee fasen van de informatieverwerking betreffen: aandacht, geheugen, 
verwachtingenn en perceptie. 

Hett onderzoek heeft zich gericht op vier vragen: 
1)) Is het experimenteel aantoonbaar dat een autonome gehechtheidsrepresentatie bij 
volwassenenn de informatieverwerking op een andere wijze stuurt dan een onveilige 
gehechtheidsrepresentatie? ? 
2)) Iss er een experimenteel aantoonbaar verschil in informatieverwerking tussen gereserveerd 
enn gepreoccupeerd gehechte volwassenen? 
3)) Zijn verschillen in gehechtheidsgerelateerde informatieverwerking van algemene aard of 
zijnn zij slechts waarneembaar in specifieke cognitieve processen zoals aandacht, geheugen, 
verwachtingenn en perceptie? 
4)) Onderscheiden cognitieve informatieverwerkingsstijlen, gebaseerd op de gehechtheids-
representatie,, agorafobiepatiënten van angstpatiënten zonder agorafobie? 
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MEETMETHODENN EN RESULTATEN 

AandachtAandacht en geheugen 
Eenn veelgebruikt paradigma om vervormingen (bias) in de vroege fasen van 
informatieverwerkingg te bepalen is de emotionele Strooptaak (Stroop, 1935; MacLeod, 
1991).. Bij deze taak krijgen deelnemers woorden te zien op een computerscherm. De 
woordenn worden afwisselend in vier verschillende kleuren afgebeeld. De taak van de 
proefpersoonn is de betekenis van het woord te negeren en zo snel mogelijk de kleur waarin 
hett woord is afgebeeld hardop te benoemen. De reactietijd is een indicatie voor de mate 
waarinn een proefpersoon wordt afgeleid door de betekenis van het woord: hoe meer de 
betekeniss van het woord de aandacht trekt, hoe langer de reactietijd is. Dit wordt omschreven 
alss het interfererend effect van de betekenis van het woord op de reactietijd. Het is veelvuldig 
aangetoondd dat hoog-angstigen op de emotionele Strooptaak een selectieve 
informatieverwerkings&Vww vertonen wanneer zij de kleur moeten benoemen van woorden 
waarvann de betekenis door hen als bedreigend wordt ervaren (Williams, Mathews & 
MacLeod,, 1996). Bij de gecomputeriseerde Strooptaak is het ook mogelijk de aangeboden 
woordenn onder een waarnemingsdrempel te maskeren, door na een zeer korte aanbieding het 
woordd te vervangen door een rijtje kruisjes in dezelfde kleur. Vaak blijkt dan dat de betekenis 
vann het niet bewust waargenomen woord toch interfereert met de kleurbenoemingsreactietijd. 

Inn hoofdstuk 2 worden twee experimenten beschreven waarin met behulp van de 
Stroopp taak werd onderzocht of autonome en onveilig gehechte niet-klinische volwassenen 
verschildenn in de verwerking van bedreigende informatie. Bij 60 mensen uit de gewone 
bevolkingg werden het GBI en de Strooptaak afgenomen. De stimuli bij de Strooptaak waren 
244 positieve, 24 neutrale en 24 algemeen bedreigende woorden die zowel boven als onder de 
waarnemingsdrempell  werden aangeboden. In tegenstelling tot de verwachting werd er geen 
interferentie-effectt van de bedreigende woorden gevonden. Wel was er een hoofdeffect voor 
gehechtheidsclassificatie:: beide onveilig gehechte groepen reageerden significant langzamer 
dann de autonoom gehechte groep, ongeacht de stimuluscategorie en de aanbiedingstijd. Er 
leekk sprake te zijn van een algemene responsinhibitie bij deze onveilig gehechte personen. 
Eenn alternatieve verklaring was echter dat de bedreigende woorden geen interferentie 
veroorzaaktenn omdat zij niet specifiek met gehechtheid te maken hadden. Daarom werd het 
experimentt herhaald met andere stimuli. 

Bijj  42 mensen uit dezelfde steekproef werd de Strooptaak opnieuw afgenomen, 
ditmaall  met 12 separatie-gerelateerde woorden, 12 woorden met betrekking tot negatieve 
socialee beoordeling en 12 neutrale woorden, alle zowel boven als onder de 
waarnemingsdrempell  aangeboden. Ook nu trad er geen interferentie-effect van de 
bedreigendee woorden op. Opnieuw reageerden de onveilig gehechte deelnemers langzamer 
dann de autonome groep, ongeacht de stimuluscategorie en de aanbiedingstijd. Er werd 
geconcludeerdd dat er inderdaad sprake leek te zijn van een algemene responsinhibitie bij 
onveiligg gehechte personen. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een studie beschreven naar de invloed van de kwaliteit van 
gehechtheidd op aandacht en geheugen voor bedreigende informatie bij angstpatiënten. In een 
steekproeff  van 32 poliklinische patiënten met een DSM IV-angststoornis werd, naast het 
GBI,, dezelfde Strooptaak als in het eerste experiment uit hoofdstuk 2 afgenomen. Er werd 
geenn samenhang gevonden tussen het type angststoornis en de gehechtheidsclassificatie. In 
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dezee klinische steekproef werd op de Strooptaak wel een interactie-effect gevonden: beide 
onveiligg gehechte groepen reageerden significant sneller dan de autonoom gehechte groep op 
ongemaskeerdd aangeboden bedreigende woorden. Dit zou kunnen wijzen op een vorm van 
cognitievee afweer tegen bedreigende stimuli bij onveilig gehechte angstpatiënten. 

Naastt de Strooptaak, die op de vroegste fase van de informatieverwerking is gericht, 
iss het mogelijk om met behulp van een geheugentaak de latere verwerkingsfasen van de 
informatieverwerkingg te onderzoeken. De deelnemers in deze studie kregen een woordenlijst 
tee lezen, bestaande uit 12 positieve, 12 neutrale en 12 algemeen bedreigende woorden. Er 
werdd geen suggestie van een geheugentest gedaan. Na een afleidende taak kregen zij de 
opdrachtt zoveel mogelijk woorden die zij gezien hadden op te schrijven (een zgn. free-recall 
test).. Vervolgens kregen zij een herkenningstest waarbij, naast de eerder aangeboden 
woorden,, evenveel nieuwe en qua betekenis vergelijkbare woorden werden aangeboden. Bij 
dee free-recall test bleek er een interactie-effect op te treden: beide groepen onveilig gehechte 
deelnemerss herinnerden zich significant minder bedreigende woorden dan de autonoom 
gehechtee groep. Op de herkenningstest werd geen verschil gevonden tussen de drie 
gehechtheidsgroepen.. Ook uit dit experiment kwamen dus aanwijzingen voor het bestaan van 
eenn vorm van cognitieve afweer tegen bedreigende informatie bij onveilige gehechte 
angstpatiënten,, waarbij er echter, in tegenstelling tot de theoretische verwachtingen, geen 
verschill  werd gevonden tussen gereserveerd en gepreoccupeerd gehechten. 

Verwachtingen Verwachtingen 
Dee lexicale decisietaak (LDT) is een paradigma gericht op het meten van impliciete 
verwachtingen.. Bij deze taak krijgen deelnemers op een computerscherm een rijtje letters te 
zien,, met de opdracht zo snel mogelijk te beslissen of het rijtje letters een juist gespeld woord 
off  een onzinwoord vormt. Van deze taak is bekend dat mensen sneller een juiste beslissing 
nemenn als het woord past bij hun cognitieve schema. De reactietijd wordt ook korter als er 
eerstt een schema-congruente context wordt aangeboden waardoor het cognitieve schema 
geactiveerdd raakt (Neely, 1991). 

Omm de gehechtheidsgerelateerde verwachtingen over de reactie van een partner in een 
relationelee situatie te onderzoeken (Baldwin, Fehr, Keedian, Seidel & Thomson, 1993), 
werdd de LDT als volgt opgezet. Eerst kregen de deelnemers een zinnetje te lezen over een 
situatiee in een relatie (bijv. 'Als ik overstuur ben zal mijn partner...'). Vervolgens kregen zij 
eenn rijtje letters aangeboden waarvan zij moesten beslissen of het een juist woord of een 
onzinwoordd vormde. De taak werd zo geprogrammeerd dat er 3 gehechtheidsrelevante en 3 
neutralee context-zinnen waren, die alle gevolgd konden worden door een veilig woord (bijv. 
'troosten'),, een onveilig woord (bijv. 'weglopen'), een neutraal woord (bv. 'lezen') of een 
onzinwoordd (bijv. 'kangen'). 

Inn hoofdstuk 4 worden twee experimenten beschreven die gericht zijn op de vraag of 
dee verwachtingen over het gedrag van de relatiepartner samenhangen met de 
gehechtheidsrepresentatie.. Bij 34 eerstejaars psychologiestudenten werd, naast het GBI, de 
LDTT op de hierboven beschreven wijze afgenomen. Het bleek dat de gereserveerd gehechte 
deelnemerss significant langere reactietijden hadden, met name op woorden die volgden op 
eenn context-zin die onafhankelijk gedrag in een relatie betrof. Kennelijk activeert deze context 
hunn gehechtheidsrepresentatie en kost dat hen verwerkingssnelheid op de LDT. Uit eerder 
onderzoekk is bekend dat de gereserveerd gehechte groep deactivatie-gedrag vertoont als hun 
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gehechtheidsrepresentatiee geprikkeld wordt (Dozier & Kobak, 1992). Ook komt het resultaat 
overeenn met het feit dat deze mensen bij het GBI gekenmerkt worden door een onrealistische 
nadrukk op hun individuele onafhankelijkheid als hen gevraagd wordt naar negatieve 
gehechtheidservaringenn in het verleden. 

Dee lexicale decisietaak werd vervolgens ook afgenomen in een steekproef van 37 
poliklinischee patiënten met een DSM IV-angststoornis. Er werd geen samenhang gevonden 
tussenn het type angststoornis en de gehechtheidsclassificatie. Uit de resultaten op de LDT 
bleekk wederom dat de gereserveerd gehechte deelnemers significant langere reactietijden 
hadden,, deze keer met name op woorden die volgden op een context-zin die 'overstuur zijn' 
betrof.. Bij het GBI verklaren gereserveerd gehechten vaak dat zij als kind nooit overstuur zijn 
geweest.. Patiënten met angststoornissen zijn als gevolg van hun aandoening vaak overstuur. 
Dee combinatie van een gereserveerde gehechtheidsrepresentatie en een angststoornis maakt 
dezee gehechtheidsgroep mogelijk extra sensitief voor 'overstuur zijn' en dit cognitieve 
conflictt kost hen waarschijnlijk verwerkingssnelheid op de LDT. 

PicturalePicturale informatieverwerking 
Naastt de verbaal georiënteerde Strooptaak en lexicale decisietaak is als derde paradigma de 
Defensee Mechanism Test (DMT; Kragh, 1985) in dit onderzoek toegepast. De DMT bestaat 
uitt 22 aanbiedingen van dezelfde dia met behulp van een tachistoscoop. Een tachistoscoop 
maaktt het mogelijk het plaatje op de dia in eerste instantie zeer kort, namelijk onder de 
waarnemingsdrempel,, te laten zien en de aanbiedingstijd te laten oplopen totdat het plaatje 
goedd te zien is. Er werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee dia's. Enerzijds de 
traditionelee DMT-dia van een kind met een zeer boos kijkende oudere figuur op de 
achtergrond;; anderzijds, om het gehechtheidsrelevante thema 'separatie' te activeren, een dia 
waaropp een ouder-kind separatie wordt afgebeeld (Rubino, Grasso & Pezzarossa, 1990). 
Oorspronkelijkk werden bij de DMT de afweermechanismen gescoord die de deelnemers 
vertoondenn als afweer tegen het waarnemen van de bedreiging in het plaatje (Kragh, 1955). 
Inn het onderhavige onderzoek is alleen gescoord of, en zo ja bij welke aanbiedingsduur, de 
deelnemerr de bedreiging in het plaatje rapporteerde. 

Inn hoofdstuk 5 worden twee studies beschreven die gericht zijn op de vraag of de 
gehechtheidsrepresentatiee van invloed is op picturale informatieverwerking. De DMT en het 
GBII  werden afgenomen in een steekproef van 46 eerstejaars psychologiestudenten. Er bleken 
geenn verschillen te zijn tussen de gehechtheidsgroepen. Er was wel een significant binnen-
groepsverschil:: zowel de gepreoccupeerd gehechte als de gereserveerd gehechte groep 
herkendee de dreiging vaker bij het separatieplaatje en rapporteerde dit ook consistenter. Deze 
bevindingg werd geïnterpreteerd als aanwijzing voor selectieve aandacht voor 
separatiedreigingg bij onveilig gehechte mensen. 

Vervolgenss werden de DMT en het GBI afgenomen in een steekproef van 31 
poliklinischee patiënten met een DSM IV-angststoornis. In deze steekproef bleken de 
gereserveerdd gehechte deelnemers minder goed te zijn dan de autonoom gehechte groep in het 
herkennenn van de separatiedreiging. Binnengroeps-analyses wezen uit dat de gepreoccupeerd 
gehechtee groep de dreiging vaker bij het separatieplaatje herkende en dit ook consistenter 
rapporteerde.. Er werd geconcludeerd dat in deze klinische steekproef gepreoccupeerde 
gehechtheidd samenging met selectieve aandacht voor separatiedreiging en gereserveerde 
gehechtheidd samenging met cognitieve afweer tegen het waarnemen van separatiedreiging. 
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Ookk in deze klinische steekproef werd geen samenhang gevonden tussen de drie 
gehechtheidsclassificatiess en het type angststoornis. Wel bleken de agorafobiepatienten met 
eenn onveilige gehechtheidsrepresentatie de dreiging in het separatieplaatje minder vaak te 
herkennenn dan de niet-agorafobische angstpatiënten; er was hierbij echter geen verschil 
tussenn de gereserveerde en de gepreoccupeerde groep. 

DISCUSSIE E 

Dee eerste onderzoeksvraag luidde of het experimenteel aantoonbaar is dat een autonome 
gehechtheidsrepresentatiee bij volwassenen de informatieverwerking op een andere wijze 
stuurtt dan een onveilige gehechtheidsrepresentatie. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt 
datt onveilig gehechte van autonoom gehechte volwassenen verschillen in aandacht en 
geheugenn voor binnenkomende informatie. Onveilig gehechte niet-klinische deelnemers 
vertoondenn een algemene responsinhibitie bij de Stroop taak. Onveilig gehechte 
angstpatiëntenn vertoonden cognitieve vermijding van bedreigende stimuli, zowel bij de 
Stroopp taak als bij de free reca/Z-geheugentaak 

Dee tweede onderzoeksvraag luidde of er een experimenteel aantoonbaar verschil in 
informatieverwerkingg is tussen gereserveerd en gepreoccupeerd gehechte volwassenen. Op 
dee aandacht- en geheugentaken bleken de twee onveilig gehechte groepen niet van elkaar te 
verschillen.. Op de lexicale decisietaak bleken de gereserveerd gehechte deelnemers 
deactivatiegedragg te vertonen bij voor hen relevante stimuli, wat ten koste ging van hun 
reactiesnelheid.. De reactietijden van de gepreoccupeerd gehechte deelnemers verschilden niet 
vann die van de autonoom gehechte groep. Bij de Defense Mechanism Test vonden wij 
verschillenn tussen gereserveerd en gepreoccupeerd gehechte deelnemers in de klinische 
steekproef:: de gereserveerd gehechte groep rapporteerde minder separatiedreiging, terwijl de 
gepreoccupeerdee groep separatiedreiging beter herkende. 

Dee derde onderzoeksvraag luidde of verschillen in gehechtheidsgerelateerde 
informatieverwerkingg van algemene aard zijn, of dat zij slechts waarneembaar zijn in 
specifiekee cognitieve processen zoals aandacht, geheugen, verwachtingen en perceptie. Uit 
onzee resultaten valt te concluderen dat er mogelijk één onveilige gehechtheidsrepresentatie 
bestaat,, die aandacht en geheugen op een andere manier reguleert dan de autonome 
gehechtheidsrepresentatie.. Op de gebieden van verwachtingen en picturale perceptie, wanneer 
dee taken responsselectie en responsuitvoer betreffen, zijn er aanwijzingen gevonden dat 
gereserveerdd gehechte mensen een deactiverende strategie vertonen, terwijl gepreoccupeerd 
gehechtenn hypervigilantie vertonen voor bedreigendee informatie. 

Uitt de hierboven beschreven resultaten kan worden geconcludeerd dat wij 
aanwijzingenn hebben gevonden voor het bestaan van twee verschillende cognitieve 
gehechtheidsschema's:: een autonome en een onveilige. Het onveilige gehechtheidsschema 
kann tot een gereserveerde of een gepreoccupeerde strategie leiden om bedreigende informatie 
tee hanteren. Om autonome versus onveilige gehechtheidsschema's te onderscheiden van 
gereserveerdee versus gepreoccupeerde gehechtheidsstrategieën, is het zinnig in toekomstig 
onderzoekk naar gehechtheidsgerelateerde informatieverwerking continue in plaats van discrete 
meetinstrumentenn toe te passen die onderscheid maken tussen deze twee dimensies (zie 
Kobak,, Cole, Ferenz-Gillies, Fleming & Gamble, 1993; Fyffe & Waters, 1997). 
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Dee vierde onderzoeksvraag luidde of cognitieve informatieverwerkingsstijlen, 
gebaseerdd op de gehechtheidsrepresentatie, agorafobiepatiënten van angstpatiënten zonder 
agorafobiee onderscheiden. In geen van de klinische steekproeven hebben wij een samenhang 
gevondenn tussen type angststoornis en gehechtheidsclassificatie. Wel is in de klinische 
groepenn een hoger percentage onveilige gehechtheidsrepresentaties aangetroffen dan in de 
niet-klinischee steekproeven, hetgeen met andere studies overeenkomt (van Uzendoorn & 
Bakermans-Kranenburg,, 1996). In eerdere studies is een sterke relatie gevonden tussen 
angststoornissenn en zowel onverwerkt trauma als geproccupeerde gehechtheid (Manassis, 
Bradley,, Goldberg, Hood & Swinson, 1994; Fonagy et al., 1996). In de huidige studies is 
echterr een onverwacht hoog percentage gereserveerde gehechtheidsclassificaties gevonden in 
dee klinische steekproeven. Mogelijk is het in gehechtheidsonderzoek relevanter onderscheid 
tee maken tussen internaliserende versus externaliserende symptomatologie, aangezien er een 
grotee heterogeniteit binnen de angststoornissen bestaat (Dozier, Stovall & Albus, 1999). 

Inn dit proefschrift zijn voorlopige aanwijzingen gepresenteerd voor verschillen in 
informatieverwerkingg tussen autonome en onveilige gehechtheidsgroepen. Tussen de twee 
typenn onveilige gehechtheid zijn verschillen gevonden in responsselectie en responsuitvoer. 
Dee huidige studies zijn exploratief van aard en behoeven replicatie en verder onderzoek onder 
verfijndee experimentele condities. Toekomstige onderzoekers van gehechtheidsgerelateerde 
informatieverwerkingg en de rol van angststoornissen daarbij, wordt aangeraden gebruik te 
makenn van gematchte niet-klinische en klinische steekproeven, aandacht te besteden aan de 
heterogeniteitt binnen de angststoornissen en continue gehechtheidsmeetinstrumenten toe te 
passen. . 
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