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Dissociatiee kan gedefinieerd worden als een scheiding van mentale processen die 
normaliterr geïntegreerd zijn. Iemand kan bijvoorbeeld zo opgaan in het kijken naar een 
film,, dat hij niet opmerkt dat er iemand de kamer inkomt. Blijkbaar dringen prikkels uit de 
omgevingg niet door: de gewaarwording van de omgeving is tijdelijk gedissocieerd van het 
bewustzijn.. Een ander voorbeeld van dissociatie is dagdromen. Ook hier dringen externe 
prikkelss tijdelijk niet door tot het bewustzijn, hoewel iemand door bijvoorbeeld het horen 
vann zijn eigen naam weer snel tot de orde van de dag komt. Weer een ander bekend 
fenomeenn dat onder de noemer dissociatie valt, vindt soms plaats tijdens autorijden. De 
bestuurderr is in een gesprek verwikkeld met een passagier, en realiseert zich op een 
gegevenn moment dat hij de straat inrijdt waar hij woont. Blijkbaar hebben de handelingen 
diee met het autorijden te maken hebben zich min of meer gedissocieerd van het bewustzijn 
vann de bestuurder afgespeeld. Hij is 'op de automatische piloot' naar huis gereden. Aan de 
handd van deze alledaagse voorbeelden kan dissociatie gezien worden als een mentale 
capaciteit,, die verband houdt met basale cognitieve processen als aandacht en 
werkgeheugen.. Dat is de hoofdhypothese van dit proefschrift. 

Bekenderr dan deze milde verschijningsvormen is de pathologische variant van 
dissociatie.. In de klinische psychologie wordt het gezien als een psychologisch 
verdedigingsmechanismee dat iemand aanwendt om met traumatische ervaringen om te 
gaan.. Door herinneringen aan bijvoorbeeld seksueel misbruik te dissociëren van het 
bewustzijnn wordt iemand niet telkens geconfronteerd met deze traumatische ervaringen. 
Hett vergeten van vooral traumatische gebeurtenissen wordt dissociatieve amnesie (ook wel 
psychogenee amnesie) genoemd. Een nog exotischer en meer omstreden fenomeen is de 
Dissociatievee Identiteitsstoornis (beter bekend als Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis), 
waarbijj  het idee is, dat een traumaslachtoffer min of meer los van elkaar staande 
persoonlijkhedenn ontwikkelt als reactie op ernstige traumatische ervaringen. Hoewel deze 
fenomenenn even genoemd moeten worden, is de focus van deze dissertatie uitsluitend niet-
pathologischee dissociatie in een niet-klinische populatie. Dat wil zeggen, dat individuen aan 
hett onderzoek meedoen die niet onder behandeling zijn van een psycholoog of psychiater 
enn aangeven gezond te zijn. 

Err zijn verschillende zelfrapportage instrumenten in omloop waarop respondenten 
kunnenn invullen in welke mate ze dissociatieve ervaringen hebben. Hoewel deze 
vragenlijstenn oorspronkelijk zijn ontwikkeld om een indruk te krijgen van de mate waarin 
psychiatrischee patiënten een dissociatieve psychopathologie hebben, kunnen ze ook 
gebruiktt worden om een indruk te krijgen van de mate van dissociatieve ervaringen van 
psychischh gezonde individuen. In de huidige dissertatie is een in de Nederlandse taal 
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ontwikkeldee dissociatie-vragenlijst, de DIS-Q, gebruikt om psychologie-studenten in te 
delenn in groepen, die verschillen in de mate waarin ze dissociatieve ervaringen hebben. 

Zoalss gezegd, is de hoofdhypothese van dit proefschrift, dat dissociatie een mentale 
capaciteitt is, die verband houdt met basale cognitieve processen als aandacht en 
werkgeheugen.. Daarom was de verwachting, dat individuen die relatief veel dissociatieve 
ervaringenn hebben, gekenmerkt worden door betere prestatie op computertaakjes, die 
ontwikkeldd zijn om deze cognitieve vaardigheden te meten. Naast het vastleggen van de 
prestatiee hebben we twee meetmethoden toegepast om de hersenactiviteit in kaart te 
brengenn die gepaard ging met het uitvoeren van de taakjes: het ElectroEncefaloGram 
(EEG)) en functionele Magnetische Resonantie Imaging (fMRI). Deze technieken geven 
complementairee informatie over het functioneren van de hersenen tijdens het uitvoeren van 
dee verschillende computertests. Het EEG wordt gemeten met behulp van elektroden die, 
gemonteerdd in een soort badmuts, contact maken met de schedel en zo het microvoltage aan 
elektrischee spanning die wordt opgewekt door het brein kunnen oppikken. Door EEG 
signalenn te middelen tot zogenaamde Event-Related Potentials (ERP's) wordt vooral 
informatiee verkregen over het tijdsverloop van cognitieve processen op een zeer fijne 
tijdsschaall  in de orde van milliseconden. De verdeling op de schedel van het ERP-signaal, 
geeftt bovendien een indicatie welk deel van het brein betrokken is bij de cognitieve functie 
diee wordt onderzocht. Naast EEG is ook fMRI toegepast als meetmethode. Bij deze 
techniekk wordt de proefpersoon in een MRI scanner geschoven, waarin zich een zeer sterk 
magnetischh veld bevindt. Gebaseerd op het gegeven, dat zuurstofrijk bloed andere 
magnetischee eigenschappen heeft dan zuurstofarm bloed, kan met behulp van fMRI worden 
weergegevenn waar in de hersenen relatief meer zuurstofrijk bloed aanwezig is dan in andere 
gebieden,, en waar dus relatief meer activiteit gaande is. 

Inn de empirische hoofdstukken van dit proefschrift komen verschillende cognitieve tests 
aann bod, die samen met EEG of fMRI een indruk geven van de invloed van dissociatieve 
vaardighedenn op basaal cognitief functioneren. In hoofdstuk 2 is de werkgeheugenspanne 
gemetenn met de verbale test van Daneman en Carpenter, die uitgevoerd is door drie 
verschillendee groepen studenten met een lage, gemiddelde en hoge score op de 
dissociatiee vragenlijst DIS-Q. Het bleek dat de groep met de hoogste dissociatiescore een 
groteree werkgeheugenspanne had dan de twee andere groepen. 

Inn hoofdstuk 3 zijn twee andere tests, die beiden verschillende aspecten van 
werkgeheugenn meten, afgenomen, namelijk de n-letter terug taak en de Sternberg taak. Het 
bleekk dat hoog-dissociatieve proefpersonen op beide taken wat beter presteerden. 
Tegelijkertijdd vertoonden ze ook meer activiteit in een hersengebied dat specifiek in 
verbandd wordt gebracht met werkgeheugen, namelijk de dorsolateral prefrontale cortex. 

Inn hoofdstuk 4 werd de basale cognitieve vaardigheid aandacht onderzocht. 
Proefpersonenn werd onder andere gevraagd de letter 'A' te detecteren in op het 
computerschermm vertoonde woorden. Hoog-dissociatieve deelnemers reageerden sneller op 
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woordenn waar een 'A' in voorkwam, wat gepaard ging met een veel grotere 
hersenpotentiaalhersenpotentiaal (ERP). Het tonen van woorden met een negatieve emotionele lading 
versterktee dit effect, waarschijnlijk vanwege de intrinsieke aandacht trekkende 
eigenschappenn van emotionele stimuli. 

Inn hoofdstuk 5 wordt de geheugenprestatie voor de in hoofdstuk 4 getoonde woorden 
beschreven.. Het bleek dat hoog dissociatieve proefpersonen de neiging hadden, vaker aan 
tee geven dat ze een woord al eens eerder hadden gezien tijdens het experiment, of dit nu 
well  of niet het geval was. ERP's wezen bovendien uit, dat hoog-dissociatieven sterkere 
geheugensporenn vertoonden op woorden die zij hadden onthouden. Echter, een later in de 
tijdd voorkomende ERP component duidde aan, dat hoog-dissociatieve proefpersonen tevens 
minderr goed controleerden of ze het vertoonde woord daadwerkelijk hadden gezien. Dit 
kann verklaren waarom zij voor zowel eerder als niet eerder vertoonde stimuli aangaven, het 
woordd al eerder gezien te hebben. 

Inn hoofdstuk zes tenslotte, werd met behulp van fMRI aangetoond, dat hoog-
dissociatievee proefpersonen een sterkere mate van semantische elaboratie vertonen van 
aangebodenn woorden. Zij lieten meer activiteit zien in een prefrontaal hersengebied dat met 
dezee vaardigheid in verband wordt gebracht, namelijk de linker inferiore frontale gyrus. 
Dezee verhoogde activiteit ging gepaard met een verhoogde activatie in de hippocampus, 
eenn sleutel structuur in de werking van ons geheugen. Bovendien was de amygdala, het 
emotionelee regelcentrum van het brein, meer actief bij hoog- dan laag-dissociatieve 
proefpersonen.. Tijdens de daarop volgende geheugentaak bleken hoog-dissociatieve 
deelnemerss een betere geheugenprestatie te vertonen op woorden met een negatieve 
emotionelee lading. fMRI metingen duidden verder op een grotere betrokkenheid van de 
hippocampuss en posterieure pariëtale gebieden, die eveneens in verband worden gebracht 
mett het functioneren van het geheugen. 

All  met al suggereren de bevindingen die tezamen dit proefschrift vormen, dat 
dissociatiee een mentale capaciteit is die ons in het dagelijks leven kan helpen functioneren. 
Tragischh genoeg zijn individuen die in hoge mate dissociatieve ervaringen hebben tevens 
vatbaarderr voor het ontwikkelen van dissociatieve stoornissen. 
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