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Samenvatting 
 

Angststoornissen zijn een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Hoewel de 

meest gangbare therapieën, zoals exposure therapie, angst succesvol weten terug te 

dringen, keert de angst bij een groot deel van de patiënten terug. Deze terugkeer van angst 

kan verklaard worden met behulp van experimentele modellen voor het aan- en afleren van 

angst. Tijdens de herhaalde blootstelling aan een gevreesd object of situatie wordt er een 

nieuw geheugen gevormd dat de oude angst onderdrukt. Omdat het oude angstgeheugen 

niet wordt gewist maar nog steeds aanwezig is, kan de angst terugkeren op het moment dat 

deze niet langer succesvol geïnhibeerd wordt.  

Consolidatie processen zorgen ervoor dat wanneer een individu wordt blootgesteld 

aan een gebeurtenis of informatie die angst opwekt dit wordt opgeslagen in het brein. Tot 

voor kort werd verondersteld dat wanneer consolidatie eenmaal had plaatsgevonden, het 

angstgeheugen permanent in het brein zou blijven. Spectaculaire bevindingen hebben 

deze kijk doen veranderen door aan te tonen dat geheugen niet per se permanent is. Door 

een geconsolideerd geheugen op te halen, ook wel reactiveren, kan het in een labiele staat 

komen. Om behouden te blijven moet het geheugen vanuit deze labiele staat opnieuw 

worden opgeslagen waardoor het geheugenspoor tijdelijk ontvankelijk is voor manipulatie. 

Dit proces van reconsolidatie berust op nieuwe proteïne synthese in het brein. Bij dieren is 

veelvuldig aangetoond dat het belemmeren van proteïne synthese na reactivatie van een 

angstgeheugen resulteert in amnesie voor de eerder aangeleerde angst. De eerste reeks 

studies in ons lab naar het blokkeren van reconsolidatie bij mensen liet op overtuigende wijze 
zien dat de noradrenerge β-blocker propranolol de aangeleerde angst kan elimineren. 

Opvallend was dat terwijl de angstrespons volledig gewist leek, de herinnering, of het 

declaratieve geheugen, aan het angstleren nog intact was. Veel gebruikte procedures om 

de angst te doen terugkeren slaagden hier niet in, hetgeen wijst op een meer permanente 

angstreductie dan conventionele therapieën kunnen bereiken. In tegenstelling tot de 

huidige therapieën, zou het verstoren van reconsolidatie de unieke mogelijkheid kunnen 

bieden om excessief emotioneel geheugen bij de wortels aan te pakken.  

 Sinds de herontdekking van reactivatie-geïnduceerde plasticiteit van geheugen in 

2000 heeft het onderzoek naar reconsolidatie een vlucht genomen. Zo is het bekend dat 

geheugenreactivatie niet altijd tot reconsolidatie leidt. De condities waaronder 

reconsolidatie wel en niet optreedt moeten nog worden blootgelegd. De mogelijke functie 

van reconsolidatie kan hier meer inzicht in verschaffen. Reconsolidatie zou zorgen voor het 

bijstellen van een eerder gevormd geheugen met nieuwe informatie. Hoewel vaak 

verondersteld, is er slechts spaarzaam bewijs voor deze hypothese in de dierliteratuur en is 

bewijs afwezig in de humane literatuur. Met het oog op de eventuele toepassing van 

reconsolidatie-verstoring in de klinische praktijk, is het van groot belang om de 

omstandigheden waaronder reconsolidatie optreedt te doorgronden. Het doel van het 



onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de condities bloot te leggen waaronder 

geheugen reactivatie juist wel of niet het eerder gevormde geheugen spoor gevoelig maakt 

voor verandering. 

 De onderliggende mechanismen van angstleren werden onderzocht met behulp van 

het experimentele model voor angst conditioneren. Tijdens een typische 

conditioneringssessie, zoals in de studies hier beschreven, leerden de deelnemers een plaatje 

(geconditioneerde stimulus; CS) associëren met een aversieve gebeurtenis zoals een 

elektrische prikkel (ongeconditioneerde stimulus; US). Een tweede plaatje, de veilige stimulus, 

werd nooit gevolgd door de elektrische prikkel. Zodoende lieten deelnemers aan het eind 

van de conditioneringsfase zowel een hogere verwachting van de schok als een hogere 

fysiologische angstrespons (startle respons) zien voor het plaatje dat gepaard ging met de 

elektrische prikkel vergeleken met de veilige stimulus. Een dag later werd het geheugen 

opgehaald door het plaatje dat eerder door de elektrische prikkel werd gevolgd opnieuw te 

presenteren en kregen deelnemers een propranolol of placebo pil toegediend. Op de 

derde dag werd het effect van de pil op het opgehaalde geheugen getest. Deelnemers 

ondergingen eerst een extinctieprocedure, waarbij de plaatjes herhaaldelijk werden 

aangeboden zonder de aversieve gebeurtenis. Extinctie wordt beschouwd als het 

experimentele model voor angstreductie verkregen door blootstelling aan een gevreesd 

object of situatie (bijv. exposure therapie) zonder dat de gevreesde catastrofe (elektrische 

prikkel) plaatsvindt. Als propranolol de reconsolidatie van het angstgeheugen succesvol 

verstoort, zou deze extinctieprocedure dus niet langer nodig zijn omdat het oude 

angstgeheugen veranderd is en de angstrespons volledig  afwezig zal zijn. Wanneer 

deelnemers echter placebo hebben gekregen of reactivatie niet tot reconsolidatie leidt, zal 

de angst gewoon nog intact zijn en pas uitdoven met behulp van de extinctie procedure. 

Na extinctie werden er drie onaangekondigde elektrische prikkels gegeven, een bekende 

procedure om uitgedoofde angst terug te doen keren. Wanneer de reconsolidatie 

belemmerd is en geheugenopslag daardoor niet opnieuw plaats heeft kunnen vinden, zou 

deze procedure juist niet tot terugkeer van angst moeten leiden. 

 Alvorens in te gaan op de condities waaronder reconsolidatie optreedt, werd eerst in 

Hoofdstuk 2 en 3 de dissociatie tussen schok verwachting en fysiologische angst respons 

onderzocht. Gezien eerdere studies uit ons lab aantoonden dat propranolol alleen effect 

had op de fysiologische angstexpressie en niet op het declaratieve geheugen (de 

schokverwachting), is het van belang de verschillende respons systemen die betrokken zijn 

bij angstleren beter te begrijpen. In Hoofdstuk 2 werd bewustzijn van de relatie tussen het 

plaatje en de elektrische prikkel (CS-US contingentie) gemanipuleerd. Dit deden we door 

twee plaatjes aan te bieden die makkelijk of moeilijk van elkaar te onderscheiden waren. 

Deelnemers die hierdoor niet in staat waren te leren welk van de twee plaatjes gepaard 

ging met de elektrische prikkel (geen differentiële schokverwachting), lieten alsnog een 

geconditioneerde angstrespons zien. Vervolgens onderzochten we in Hoofdstuk 3 het effect 

van een expliciete instructie dat het plaatje niet langer gevolgd zal worden door de schok 



voorafgaand aan een extinctie procedure. Deze simpele verbale instructie elimineerde de 

schokverwachting. Ondanks de kennis dat het plaatje niet langer bekrachtigd zou worden, 

was er wel fysiologische expressie van angst. Daarnaast resulteerden onverwachte prikkels 

na extinctie niet in terugkeer van schokverwachting bij de plaatjes maar wel in een 

terugkeer van de angstrespons. Samenvattend liet zowel het niet bewust zijn van de relatie 

tussen de plaatjes en de prikkel als het geven van een veiligheidsinstructie een dissociatie 

tussen de schokverwachting en de angstrespons zien. Deze bevindingen benadrukken dat 

schokverwachting en fysiologische angstexpressie voortkomen uit verschillende brein 

systemen en los van elkaar gemanipuleerd kunnen worden. 

 De mogelijke adaptieve rol van reconsolidatie werd behandeld in een reeks 

experimenten beschreven in Hoofdstuk 4, 5, en 6. Theoretische leermodellen gaan er van uit 

dat associatief leren berust op een predictie error (PE) – een discrepantie tussen dat wat 

verwacht wordt, uitgaand van eerdere ervaringen, en wat er daadwerkelijk gebeurt. Als 

reconsolidatie fungeert als een mechanisme dat het geheugen bijstelt wanneer er nieuwe 

relevante informatie wordt aangeboden, zou het in gang zetten van reconsolidatie 

afhankelijk moeten zijn van PE-geïnduceerd  nieuw leren. Dat wil zeggen dat alleen wanneer 

er iets geleerd kan worden tijdens het ophalen van het geheugen, het geheugen labiel 

wordt zodat de nieuwe informatie opgenomen kan worden in het oude geheugenspoor. In 

Hoofdstuk 4 lieten we zien dat propranolol geen effect kon hebben op het moment dat 

deelnemers, door het weglaten van de schokelektrodes, niets konden leren tijdens 

geheugenreactivatie. Wanneer deelnemers zeker wisten dat het plaatje niet gevolgd werd 

door een schok viel er niets te leren en vond reconsolidatie niet plaats. Hoewel we hiermee 

demonstreerden dat bij afwezigheid van nieuw leren reconsolidatie niet optreedt, is dit nog 

geen direct bewijs dat PE essentieel is voor het proces van reconsolidatie. In Hoofdstuk 5 
werd een index van PE-geïnduceerd  nieuw leren ontwikkeld. Eerdere studies hadden al 

aangetoond dat propranolol wel van invloed is op de angstexpressie maar het declaratieve 

geheugen intact laat. Daarbij lieten we in Hoofdstuk 2 en 3 zien dat schokverwachting en de 

angstrespons voortkomen uit verschillende onderliggende respons systemen. Dit stelde ons in 

staat om het leren over schokaanbieding tijdens geheugenreactivatie te gebruiken als een 

maat voor PE. Propranolol deed de angst expressie compleet verdwijnen, maar alleen 

wanneer geheugenreactivatie zorgde voor een verandering van schokverwachting van het 

eind van conditioneren naar het begin van extinctie. Propranolol had daarentegen geen 

effect wanneer de schokverwachting stabiel bleef. PE-geïnduceerd nieuw leren tijdens 

reactivatie, gemeten aan de hand van een verandering in schokverwachting, bleek dus 

essentieel voor reconsolidatie van het angstgeheugen. Hoewel dit demonstreerde dat PE 

een noodzakelijke voorwaarde is voor reconsolidatie, wil dit niet zeggen dat PE ook 

voldoende is voor het optreden van reconsolidatie. Als PE ook voldoende zou zijn, zou 

reactivatie altijd tot reconsolidatie leiden zolang PE plaatsvindt. Het is echter bekend dat PE 

ook betrokken is bij de formatie van een nieuw geheugen (in tegenstelling tot het bijstellen 

van het bestaande geheugen). Bijvoorbeeld, tijdens extinctieleren leidt herhaalde 



onbekrachtigde blootstelling (meerdere PEs) tot reductie van de schokverwachting en 

angstrespons. We weten dat wanneer de schokverwachting en angstrespons door 

extinctieleren zijn uitgedoofd, reconsolidatie niet langer op kan treden. De overgang van 

reconsolidatie naar de formatie van een nieuw extinctiegeheugen zou echter plaats kunnen 

vinden ver voordat het effect van extinctieleren (verminderde angst) waargenomen kan 

worden. In Hoofdstuk 6 onderzochten we de transitie van reconsolidatie naar extinctie. 

Verandering in schokverwachting als index voor PE gaf aan welk onderliggend proces door 

geheugenreactivatie in gang werd gezet. Hiermee lieten we wederom zien dat PE cruciaal 

was voor het induceren van reconsolidatie. Meerdere PEs resulteerden in een daling in 

schokverwachting, maar niet in angstrespons tijdens geheugenreactivatie en zorgden er 

voor  dat reconsolidatie evengoed niet optrad. Deze resultaten wijzen erop dat een daling in 

schokverwachting tijdens het ophalen van geheugen aan zou kunnen geven dat de 

formatie van een nieuw geheugenspoor (bijv. extinctie) in gang wordt gezet en het oude 

geheugen niet langer ontvankelijk is voor manipulatie.  

 Hoofdstuk 7 geeft een overzicht en discussie van de resultaten, waarin 

geconcludeerd werd dat reconsolidatie inderdaad zorgt voor het bijstellen van een 

bestaand geheugen met nieuwe informatie. De belangrijkste conclusies die getrokken 

kunnen worden uit de studies beschreven in dit proefschrift waren dat 1) expressie van 

contingentieleren en angst voortkomen uit verschillende onderliggende brein mechanismen, 

2) PE-geïnduceerd nieuw leren noodzakelijk maar niet voldoende is voor het induceren van 

reconsolidatie, 3) reconsolidatie vooraf wordt gegaan en gevolgd door fases waarin het 

oude geheugen niet open staat voor verandering, en 4) verandering in de 

schokverwachting maar niet de angstrespons kan aangeven welk onderliggend proces er 

geïnduceerd wordt door geheugenreactivatie. Deze bevindingen benadrukken de unieke 

rol die reconsolidatie speelt bij geheugenplasticiteit en zijn op die manier relevant voor het 

begrip van de basale mechanismen onderliggend aan leren en geheugen. Tenslotte, deze 

inzichten zullen hopelijk de ontwikkeling van op reconsolidatie gebaseerde therapieën 

bevorderen om uiteindelijk het leed van hen die leiden aan angststoornissen terug te 

dringen. 

 
 


