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Samenvatting:
In dit literatuuronderzoek wordt gekeken of onderbreking van reconsolidatie, het
angstgeheugen kan verwijderen en of deze onderbreking de terugkeer van angst kan
voorkomen. Uit recent onderzoek wordt duidelijk aangetoond dat het geheugen zich in
een tweetal toestanden kan bevinden. Een instabiele toestand, waarin het vatbaar is voor
verandering, en een stabiele toestand, waarin het geheugen ongevoelig is voor
verstoring. Het toedienen van manipulaties tijdens deze instabiele fase, leidt vervolgens
tot het onvermogen informatie uit het geheugen op een later tijdstip op te halen. Het
verstoren van de reconsolidatieproces lijkt een veelbelovende techniek, en de
onderzoekers zijn hoopvol en veronderstellen dat kennis van de specifieke
mechanismen van reconsolidatie zal bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe
therapieën of huidige behandelingen zullen verbeteren.
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Inleiding
Angst heeft een waarschuwende functie en prepareert mensen op mogelijk dreigend
gevaar (Rachman, 2004). Vanuit een evolutionair perspectief helpt angst gevaarlijke
situaties te herkennen en bereid ons lichaam voor op bedreigingen van buitenaf (Ohman
et al., 2001; Bouton, 2001; Lissek, 2005). Angst gaat doorgaans gepaard met
verschillende lichamelijke symptomen, zoals hartkloppingen, benauwdheid of een
verhoogde spierspanning. Het vermogen om potentieel gevaar in de omgeving te leren
herkennen is dus zeer adaptief. Indien de angst irreëel is en de persoon daar problemen
door ondervindt, spreekt men van een stoornis. Een angststoornis is een psychische
aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst.
Uit cijfers afkomstig uit een epidemiologisch bevolkingsonderzoek (Netherlands
Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)) in 2007-2009, blijkt dat
angststoornissen veel voorkomen en een grote ziektelast veroorzaken. In 2007 werd het
aantal personen van 18 tot 65 jaar met een angststoornis geschat op 1.055.900. Het
percentage mensen tussen de 18 en 65 jaar met angststoornissen in Nederland is
vergelijkbaar met dat in andere Europese landen. De prevalentie van angststoornissen
wordt geschat op 2% tot 6%. Gebaseerd op een onderzoek onder de volwassen
Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft 19,6% van de Nederlanders ooit in het leven
last gehad van een angststoornis (Graaf et al., 2010). Angststoornissen gaan daarnaast
vaak gepaard met andere stoornissen (depressie, middelen afhankelijkheid), en hebben
dus een zeer negatief effect op de kwaliteit van het leven. Vanwege de hoge prevalentie
en de omvangrijke psychosociale gevolgen van angststoornissen is er veel behoefte aan
effectieve psychologische behandelingen. Onderzoek naar het ontwikkelen en afleren

4

van angststoornissen kent zodoende een lange geschiedenis en wordt binnen de
psychologie zeer breed onderzocht (Eysenck, 1981, Lissek, 2005).
Sinds een beroemde studie van Pavlov (1927), wordt (angst)conditionering
beschouwd als een belangrijk experimenteel model voor het ontwikkelen van angst.
Deze ontwikkeling van angst wordt vaak beschreven in termen van
conditioneringsprocessen, waarbij een neutrale stimulus (geconditioneerde stimulus;
CS), na het herhaaldelijk samengaan met een aversieve stimulus (ongeconditioneerde
stimulus; US), leidt tot een aangeleerde angstreactie (geconditioneerde respons; CR)
(Pavlov, 1927; Rachman, 1977; Mineka,1987). Hierbij wordt verondersteld dat
conditionering een adaptief mechanisme is waardoor men leert toekomstige prikkels
met overlevingswaarde voorspeld kunnen worden.
Het doorbreken van deze aangeleerde angstreactie (CS-US) is een belangrijk
doel van therapeutische interventies tegen angststoornissen. Een van de meest
belangrijke procedures (exposure) bestaat uit het herhaaldelijk aanbieden van de CS in
de afwezigheid van de US, met als gevolg dat de geconditioneerde response langzaam
zijn kracht verliest (Rachman, 1977). Deze uitdoving van angst wordt extinctie
genoemd (Pavlov, 1927). Extinctie wordt dan ook beschouwd als een belangrijk
experimenteel model voor het afleren van angst. Een exposure procedure kan redelijk
succesvol worden toegepast, echter keren na beëindiging van de behandeling de
klachten vaak gedeeltelijk of helemaal terug (Rescorla, 1996, 2001). Een aantal
manieren waarmee de terugkeer van angst aangetoond kan worden zijn; reinstatement,
waarbij na uitdoving van de angst de persoon wederom wordt blootgesteld aan de
ongeconditioneerde stimulus (US), spontaan herstel, waarbij het verloop van tijd zorg
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draagt voor terugval van de angstreactie (Bouton, 1993; Rescorla, 2001), renewal,
waarbij het veranderen van context de geconditioneerde response laat terugkeren, en
rapid reacquisition waarbij het opnieuw aanbieden van de angst associatie (CS-US)
leidt tot het sneller aanleren van de geconditioneerde respons dan voorheen had
plaatsgevonden (Bouton, 2002).
Er wordt verondersteld dat extinctie niet leidt tot het afleren van de
angstassociatie maar dat een tweede associatie tussen de geconditioneerde stimulus en
ongeconditioneerde stimulus (CS-noUS) wordt aangeleerd (Bouton, 1993; Rescorla,
2001). Zo ontstaan er twee afzonderlijke angst associaties die met de CS verbonden
zijn; een CS-US associatie dat leidt tot een angstreactie en een CS-noUS associatie dat
de angstreactie onderdrukt. Na een exposure behandeling blijft het angstgeheugen (CSUS) dus intact, en kunnen verschillende omstandigheden, zoals stress, er toe leiden dat
de geleerde angstreactie terugkeert (Rescorla, 2001; Bouton, 2002).
Onderzoek dat zich bezig houdt met het voorkomen van de terugkeer van angst,
proberen de huidige exposure behandelingen te verbeteren door het versterken van de
CS-noUS associatie. Zo blijkt een angstreactie minder snel terug te keren, indien
extinctie in meerdere situaties (context) of enkel in de aanleercontext heeft
plaatsgevonden (Gunther et al., 1998, Meyers et al., 2006). De cliënt is zich daarentegen
vaak niet bewust van de aanleercontext, en dergelijke verbeteringen zijn dus in de
praktijk niet altijd uitvoerbaar. Daarnaast worden psychofarmaca en exposure
technieken gecombineerd voor het versterken van extinctie (CS-noUS). Desalniettemin
zijn deze verbeteringen gericht op het onderdrukken van de angstreactie. Het
angstgeheugen blijft intact en er bestaat vooralsnog een grote kans op terugval. Het
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voorkomen van de terugkeer van een pathologische angst vormt dus nog steeds een
grote uitdaging.
Voor het behandelen van angststoornissen zijn effectieve interventies
noodzakelijk, die de terugkeer van angst voorkomen. Als het mogelijk is de
geconditioneerde angst associatie (CS-US) te wissen, dan kan dat de effectiviteit van de
behandelingen verbeteren, en mogelijk de terugkeer van angst voorkomen.
Tot voor kort werd verondersteld dat het angstgeheugen onuitwisbaar was.
Recente bevindingen uit neurobiologisch dierenonderzoek laten daarentegen zien dat
het angstgeheugen veel plastischer is dan voorheen werd aangenomen. Het
angstgeheugen is niet noodzakelijkerwijs onveranderbaar, en deze vernieuwde inzichten
kunnen belangrijke implicaties voor de behandeling van angststoornissen hebben.

In dit verslag zal onderzocht worden of het angstgeheugen (CS-US) vatbaar is
voor verandering. Er zal gekeken worden of het veranderen van het angstgeheugen kan
leiden tot het verminderen van een angstreactie. Daarnaast zal nader gekeken worden of
interventies de terugkeer van een geconditioneerde angstreactie kunnen voorkomen.
In het eerste gedeelte zal nader gekeken worden naar het (re)consolidatieproces.
Hierin wordt zowel consolidatie als reconsolidatie kort besproken. Vervolgens wordt de
reconsolidatiehypothese toegelicht, waarin de veranderbaarheid van het geheugen
centraal staat. Vervolgens zal gekeken worden naar verschillende procedures gericht op
het reconsolidatieproces en het effect daarvan op het verminderen van de angstreactie.
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Reconsolidatie en het angstgeheugen
Ondanks de veelbelovende resultaten van studies naar het versterken van extinctie
training, blijkt deze procedure hoogstens het angstgeheugen tijdelijk te onderdrukken.
Om een pathologische angst te verwijderen, zal dus de oorspronkelijke angst associatie
(CS-US) gewist moeten worden. Indien blijkt dat angst herinneringen in het lange
termijn geheugen meer dynamisch en plastisch zijn dan voorheen is aangenomen, kan
dat belangrijke gevolgen hebben voor het behandelen van (emotionele) psychische
problemen (Suzuki, 2004; Lee, 2006).
Het is al een lange tijd bekend dat nieuwe herinneringen tijdelijk een instabiele
fase doorlopen en gedurende deze fase vatbaar zijn voor verstoringen (McGaugh,1900).
Zo tonen verschillende studies aan dat het onthouden van nieuwe informatie verstoord
wordt indien vlak na het aanleren andere informatie wordt aangeboden (McGaugh,1900;
Duncan, 1949, Alberini, 2011). Geruime tijd werd verondersteld dat informatie dat
eenmaal van het korte termijngeheugen naar het lange termijngeheugen werd
overgebracht, een vast en permanente vorm aannam (Walker, 2003). Dit proces wordt
ook wel consolidatie genoemd. Hierbij blijkt de proteïnesynthese binnen in neuronen
noodzakelijk voor het consolideren van nieuwe herinneringen (McGaugh, 2000).
Theorieën over consolidatie beschrijven het proces als een eenmalige gebeurtenis,
waarna herinneringen meer gefixeerd zijn in het geheugen en minder flexibel voor
verdere aanpassingen (McKenzie, 2011).
Recentelijk blijkt echter dat het heractiveren van een herinnering, het geheugen
opnieuw instabiel en vatbaar voor verandering maakt (Nader, 2000; Debiec et al., 2002;
Pedreira et al., 2002; Alberini, 2006). Het proces van het opnieuw opslaan van een
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gereactiveerd geheugen wordt ook wel reconsolidatie genoemd. Vergelijkbaar met
consolidatie, moet wederom met behulp van proteïnesynthese het geheugen
gestabiliseerd worden, en kunnen verstoringen van het (re)consolidatie proces leidden
tot het onvermogen informatie uit het geheugen op een later tijdstip op te halen (Nader,
2000).
Zo blijkt uit het onderzoek van Nader et al. (2000) waarbij het direct injecteren
van een proteïnesynthese blokker (anisomycin) in de amygdala gedurende
reconsolidatie van een angstgeheugen de opslag van de oorspronkelijke angst associatie
(CS-US) belemmerd. In dit onderzoek werden ratten geconditioneerd middels het paren
van een toon (CS) met een schok (US). Nadat het angstgeheugen geconsolideerd was,
werd een dag later de (CS) eenmalig opnieuw gepresenteerd, en direct gevolgd door een
injectie van een proteïnesynthese blokker (anisomycin) in de amygdala. De ratten
werden vervolgens 1 dag later zonder toediening getest. De ratten vertoonden geen
angstreactie bij het horen van de toon, in vergelijking met een tweetal placebo controle
groepen. Doordat de terugkeer van angst ook op een later tijdstip niet kon worden
aangetoond, kan gesuggereerd worden dat verstoring van het reconsolidatieproces het
angstgeheugen heeft verwijderd. Reconsolidatie wordt zodoende gezien als een
potentieel therapeutisch aanpak voor het verwijderen van angst herinneringen die in het
lange termijngeheugen zijn opgeslagen (Yang et al., 2011).
Doordat de ratten 4 uur na toediening van een proteïnesynthese blokker alsnog
een angstreactie vertoonden, suggereerde de onderzoekers dat de resultaten niet te
wijten zijn aan eventuele non specifieke factoren van de proteïnesynthese blokker.
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Gedurende het onderzoek bleek het korte termijngeheugen dus intact en werd enkel het
lange termijngeheugen door toediening van de farmacologische manipulatie verstoord.
Daarnaast wordt in deze studie duidelijk dat het blokkeren van de
proteïnesynthese enkele uren (6 uur) na heractivatie geen effect oplevert. Enkel het
toedienen van een proteïnesynthese blokker in combinatie met reactivatie blijkt binnen
een bepaald tijdsvenster te resulteren in het wijzigen van het oorspronkelijke
angstgeheugen (Nader et al., 2000; Duvarci & Nader, 2004). Deze bevindingen
suggereren dat reconsolidatie alleen onder bepaalde voorwaarden zal plaatsvinden. Het
specificeren van voorwaarden waaronder reconsolidatie plaatsvindt, kan mogelijk een
grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van behandelingen.
Bovendien blijkt in aanvulling op voorgaand onderzoek dat deze veranderingen
voor een langere tijd aanhouden en, in tegenstelling tot extinctie, niet door het opnieuw
aanbieden van een (US) omgekeerd wordt (Debiec et al., 2004). Zo blijkt uit de studie
van Debiec en Ledoux (2004) waarbij het direct injecteren van een bètablokker
(Propranolol) in de amygdala gedurende reconsolidatie van een angstgeheugen de
opslag van de oorspronkelijke angst associatie (CS-US) verwijderd.
In dit experiment werden ratten, vergelijkbare met het experiment van Nader (2000),
geconditioneerd middels het paren van een toon (CS) met een schok (US). Na
consolidatie van het angstgeheugen, werd een dag later de (CS) eenmalig opnieuw
gepresenteerd, en direct gevolgd door een injectie van een bètablokker (Propranolol) of
placebo (zoutoplossing) in de amygdala. De angstreactie werd gemeten door freezing,
en is bij knaagdieren een gebruikelijke gedragsmeting van angst. De ratten werden
vervolgens 48 uur, 9 en 17 dagen later zonder toediening getest. De ratten vertoonden
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consequent geen angstreactie bij het horen van de toon, in tegenstelling tot de placebo
controle groep. Deze bevindingen suggereren dat propranolol na heractivatie het
reconsolidatieproces kan verstoren, en mogelijk kan leiden tot langdurende of
permanente wijzigingen van het angstgeheugen. Op de laatste testdag werden de ratten
nogmaals een enkele keer blootgesteld aan de US. Zoals eerder beschreven kan het
opnieuw aanbieden van een US, na extinctie, leiden tot reinstatement. De terugkeer van
angst werd opmerkelijk, in tegenstelling tot de placebogroep, niet aangetoond. Een
tweede experimentele groep, waarbij propranolol zonder heractivatie van het
angstgeheugen werd toegediend, vertoonden vergelijkbare angstreacties als in de
controlegroep. De onderzoekers suggereren, en ondersteunen voorgaand onderzoek van
Nader (2000), dat de gevonden effecten niet wegens non specifieke factoren van de
farmacologische manipulatie veroorzaakt zijn (Debiec et al., 2004).
Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat propranolol een angstreactie
verminderd door het faciliteren van extinctie. Een enkele CS zal daarentegen niet snel
leiden tot het uitdoven van angst (Nader et al., 2000). Bovendien blijkt uit de studie van
Cain (2004, aangehaald in Debiec et al., 2004) dat propranolol eerder extinctie
voorkomt dan faciliteert.
Sindsdien hebben diverse studies waarin een breed scala van diersoorten en
geheugen modellen zijn onderzocht, vergelijkbare resultaten gevonden (Tronsons,
2007). Bewijs uit ratten en andere niet-menselijke soorten suggereert dat het
angstgeheugen met behulp van farmacologische manipulaties gewist kan worden.
(Nader et al., 2000, Doyère, 2007). Hoewel proteïnesynthese blokkers voor mensen
giftig zijn, biedt propranolol een veilig alternatief voor het verstoren van de
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proteïnesynthese en biedt nieuwe mogelijkheden voor het behandelen van pathologische
herinneringen (Debiec & Ledoux, 2004).

Het onderbreken van reconsolidatie en het voorkomen van de terugkeer van angst
Aangezien propranolol zonder risico bij mensen kan worden toegediend, bieden de
voorgaande bevindingen van Debiec en Ledoux (2004) een belangrijke mogelijkheid
voor onderzoek naar het blokkeren van reconsolidatie bij mensen.
Zo blijkt uit recent onderzoek waarin duidelijk wordt aangetoond dat
farmacologische manipulaties de gedragsmatige uitdrukking van de angstreactie ook bij
mensen kan wissen (Kindt et al., 2009; Soeter & Kindt, 2010). In aanvulling op
voorgaand (dier)onderzoek, blijkt Propranolol (bètablokker), ook bij mensen een
aangeleerde angstassociatie te doorbreken en de terugkeer van angst te voorkomen. In
dit onderzoek werd de geconditioneerde angst associatie (CS-US) op de eerste dag
aangeleerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van angst relevante stimuli (foto’s van
spinnen). De angstreactie werd met een oogknipperreflex vastgesteld. Deze meting,
beschouwd als een zuivere, fysiologische maat van angst, wordt gezien als een snelle en
betrouwbare component van de schrikreactie (De Jong en Merckelbach, 1992). Deze
angstmaat wordt geïnitieerd vanuit de amygdala, het emotioneel centrum van het brein.
Daarnaast werd declaratieve kennis van de CS-US associatie gemeten, door de
proefpersonen aan te laten geven in hoeverre de schok verwacht (verwachtingsscore)
werd. Na het vaststellen van de geconditioneerde angstreactie, werd op de tweede dag
vlak voor het heractiveren van het angstgeheugen, 40 mg Propranolol of een placebo
dubbelblind toegediend. Op de derde dag bleek dat de groep die wel Propranolol had
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gekregen geen angstreactie meer vertoonden bij het zien van de spin (CS), in
tegenstelling tot de placebo controlegroep. Een additionele controle groep, waarbij wel
Propranolol werd toegediend, maar waarbij het angstgeheugen niet opnieuw werd
gereactiveerd, vertoonde nog steeds een sterke angstreactie. Opmerkelijk bleek uit de
verwachtingsscore dat de declaratieve kennis van de angst associatie bij alle groepen
intact was gebleven. Deze bevindingen wijzen erop dat het toedienen van Propranolol
voor heractivatie van het angstgeheugen, de gedragsmatige uitdrukking van angst
verwijderd. Daarnaast suggereren de onderzoekers, in overeenstemming met
voorgaande bevindingen van Debiec en Ledoux (2004), dat deze resultaten niet te
wijten zijn aan eventuele non specifieke factoren van Propranolol.
Gedurende het onderzoek van Kindt et al. (2009) werd bovendien op de derde
dag, en in tegenstelling tot de controlegroep, bij het opnieuw toedienen van de
elektrische schok, geen terugkeer van angst geconstateerd. Deze resultaten werden in
een vergelijkbaar onderzoek van Soeter en Kindt (2010) gerepliceerd, waarbij zelfs een
maand na het opnieuw toedienen van de elektrische schok geen terugkeer van de
geconditioneerde angstreactie werd gevonden. De onderzoekers concludeerden dat de
geconditioneerde angstreactie niet meer in het geheugen was terug te vinden en volledig
gewist zou zijn (Kindt et al., 2009, Soeter & Kindt, 2010).
In overeenstemming met voorgaand (dier)onderzoek wordt hiermee duidelijk
aangetoond dat de terugkeer van angst voorkomen kan worden door reconsolidatie van
het angstgeheugen te onderbreken. In de besproken studies werd reconsolidatie, in
combinatie met reactivatie, hoofdzakelijk door het toedienen van farmacologische
manipulaties onderbroken. Naast een farmacologische procedure hebben onderzoekers
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recentelijk onderzocht of een minder invasieve procedure, oftewel een gedragsmatige
procedure, ook de reconsolidatie van het angstgeheugen kan onderbreken (Monfils et al.
(2009). Een gedragsmatige procedure is een redelijk veilig en gemakkelijk toe te passen
interventie, terwijl farmacologische procedures schadelijke bijwerkingen kunnen
hebben. Een gedragsmatige procedure heeft daarom boven een farmacologische
procedure de voorkeur, mits vergelijkbare resultaten verkregen worden.
Indien reconsolidatie ervoor zorgt dat herinneringen in het geheugen steeds met
nieuwe informatie bijgewerkt kan worden (Nader, 2000; Alberini, 2005), zou het
aanbieden van nieuwe, veilige informatie tijdens reconsolidatie mogelijk een
alternatieve strategie vormen voor het wijzigen van angstige herinneringen. In het
onderzoek van Monfils et al. (2009) werd zodoende extinctie training, oftewel een
gedragsmatige procedure binnen het reconsolidatie tijdsvenster toegepast.
In dit onderzoek werden ratten geconditioneerd middels het paren van een toon
(CS) met een schok (US). De ratten werden vervolgens in een vijftal experimentele
groepen ingedeeld, waarvan een viertal na heractivatie van het angstgeheugen een
extinctie training ondergingen. Een tweetal groepen kregen 10 minuten of één uur
binnen het reconsolidatie tijdsvenster een extinctie training, en een tweetal groepen
kregen 6 uur of 24 uur buiten het reconsolidatie tijdsvenster een extinctie training.
Daarnaast kreeg één groep ratten zonder heractivatie van het angstgeheugen een
extinctie training. Deze training bestond uit het herhaaldelijk presenteren van de CS
zonder US. Een maand later bleken de tweetal groepen die binnen het tijdsventer een
extinctie training hadden ondergaan, geen spontaan herstel van angst. De tweetal
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groepen die buiten het tijdsvenster en de groep die zonder heractivatie werden getraind
lieten daarentegen wel een terugkeer van angst zien.
Deze bevindingen suggereren dat een gedragsmatige procedure, dat binnen een
specifiek tijdsvenster en in combinatie met reactivatie van het angstgeheugen wordt
gegeven, de angstige uitdrukking van angst kan verwijderen (Monfills, 2009).
In een aanvullend experiment werd in dezelfde studie tevens onderzocht of de
gedragsmatige procedure ook de terugkeer van angst kan voorkomen. Ditmaal werden
de ratten in een vergelijkbaar experiment, in een tweetal groepen ingedeeld. Hierbij
werden de ratten op de eerste dag geconditioneerd, volgde 24 uur later binnen het
tijdsvenster (één uur) een extinctie training, en werden op de laatste dag getest op
reinstatement of renewal. De ratten die voorafgaand de extinctie training, de (CS)
eenmalig opnieuw gepresenteerd kregen, vertoonde in tegenstelling tot de groep zonder
heractivatie, geen terugkeer van de geconditioneerde angstreactie. Dit wijst erop dat een
gedragsmatige procedure in combinatie met reactivatie, zowel reinstatement, renewal
als spontaan herstel van de angstreactie kan voorkomen. Doordat de terugkeer van angst
ook op een later tijdstip niet kon worden aangetoond, suggereren de onderzoekers, in
tegenstelling tot het creëren van een nieuwe CS-noUS associatie, dat het
oorspronkelijke angstgeheugen overschreven is met nieuwe, niet beangstigende
informatie, en daarmee de terugkeer van angst voorkomen wordt (Monfils et al., 2009).
Gezien de belangrijke implicaties van een veilig, non-invasieve procedure die de
terugkeer van angst weet te voorkomen, hebben de onderzoekers Schiller, Monfils,
Raio, Johnson, LeDoux en Phelps (2010) onderzocht of het toepassen van extinctie
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training binnen het reconsolidatie tijdsvenster ook bij mensen tot vergelijkbare
resultaten leidt (Schiller et al., 2010).
In dit onderzoek werden de proefpersonen geconditioneerd door op een scherm
(CS) gepresenteerd vierkant gepaard samen te laten gaan met een elektrische schok
(US). De geconditioneerde angstreactie werd met de huidgeleidingsrespons (skin
conductance reponse) gemeten. Na het vaststellen van de geconditioneerde angstreactie,
werden de proefpersonen vervolgens in een drietal groepen ingedeeld. Bij een tweetal
groepen werd het angstgeheugen op de tweede dag gereactiveerd door een enkele CS
zonder US aan te bieden. Deze groepen ondergingen respectievelijk 10 minuten binnen
het reconsolidatie tijdsvenster, of 6 uur buiten het reconsolidatie tijdsvenster een
extinctie training. De derde groep kreeg zonder reactivatie van het angstgeheugen op de
tweede dag een extinctie training. Op de derde dag werd de CS opnieuw (re-extinction)
zonder US aangeboden. Zowel bij de conditionering (dag1) als extinctie (dag2) van
angst werden geen verschillen tussen de groepen gevonden. Op de derde dag werd
echter alleen bij de groep proefpersonen, die binnen het reconsolidatie tijdsventer een
extinctie training had ondergaan, geen spontaan herstel van angst gevonden. In een
follow-up studie werd bovendien een jaar later tijdens een reinstatement procedure, ook
geen terugkeer van angst geconstateerd.
Deze resultaten suggereren, in overeenstemming met de bevindingen uit het
onderzoek van Monfils et al. (2009), dat het aanbieden van veilige, niet beangstigende
informatie over de gevreesde stimulus tijdens reconsolidatie, de angstige herinnering
wijzigt en de terugkeer van angst voorkomt.
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Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de resultaten uit de voorgaande
studie, verkregen uit huidgeleidingsrespons metingen, geen directe aanwijzingen
leveren voor het wijzigen van (emotioneel) angstgeheugen. Deze angstmaat vertoond
namelijk meer samenhang met declaratieve kennis van de angst associatie en wordt
grotendeels beïnvloed door activiteit vanuit de hippocampus (Tollenaar, 2009; Soeter en
Kindt, 2010). In tegenstelling tot de oogknipperreflex, geïnitieerd vanuit de amygdala,
het emotioneel centrum van het brein, en beschouwd als een zuivere, fysiologische maat
van angst (De Jong en Merckelbach, 1992).
Deze verschillen worden vooral in het onderzoek van Soeter en Kindt (2010)
duidelijk aangetoond, waarbij de geconditioneerde angstreactie zowel met de
oogknipperreflex als huidgeleidingsrespons (skin conductance reponse) gemeten wordt.
Daarnaast werd tevens de declaratieve kennis (verwachtinsgscore) van de CS-US
associatie gemeten. Het onderzoek van Kindt et al. (2009) werd gerepliceerd en er
werden vergelijkbare resultaten gevonden. Aanvullend bleek echter zowel uit de
verwachtingsscore als huidgeleidingsrespons dat de declaratieve kennis van de angst
associatie intact was gebleven. De proefpersonen bleken zich dus na behandeling
bewust van de aangeleerde associatie tussen de spin (CS) en elektrische schok (US).
Hieruit blijkt dat het declaratief geheugen dat vooral een cognitieve representatie van de
angst bevat niet door Propranolol beïnvloed wordt.
Met de voorgaande studies is echter nog niet duidelijk geworden of een
gedragsmatige procedure wel de emotionele uitdrukking van angst kan veranderen. In
een vervolg studie van Soeter en Kindt (2011), werd zodoende het onderzoek van
Schiller et al. (2010) gerepliceerd. Hierbij werd de geconditioneerde angst op een
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vergelijkbare wijze als Soeter en Kindt (2010) gemeten (oogknipperreflex,
huidgeleidingsrespons en verwachtinsgscore).
Uit de resultaten bleek, in tegenstelling tot de bevindingen van Schiller et al.
(2010), dat extinctie training in combinatie met reactivatie de terugkeer van een
(emotioneel) angstreactie niet voorkomt. Deze verschillende resultaten zijn mogelijk te
verklaren door verschillend gebruik van stimulus materiaal. Het gebruik van angst
relevante (foto's van spinnen) versus angst irrelevante (vierkant op scherm) stimuli
leiden dus mogelijk tot verschillende uitkomsten. Een gedragsmatige procedure, gebruik
makende van angst relevante stimuli bleek zowel het emotioneel als cognitieve
onderdeel van een sterk angstgeheugen niet te veranderen (Soeter & Kindt, 2011). In
tegenstelling tot een farmacologische procedure die de angstreactie kan verwijderen en
de terugkeer van angst voorkomt.
Het uitblijven van een (emotioneel) angstreactie, zonder de verwachtingsscore of
huidgeleidingsresponse te doen veranderen, suggereert dat kennis van een angst
associatie niet noodzakelijk tot een angstreactie zal leiden (Kindt et al., 2009, Soeter &
Kindt, 2010, 2011). Hieruit blijkt dat het niet-declaratief geheugen dat via klassiek
conditionering tot stand is gebracht reconsolidatie kan ondergaan, terwijl het declaratief
geheugen niet wordt beïnvloedt (Squire, 2004; Soeter & Kindt, 2011). Propranolol blijkt
daarnaast geen nadelige effecten op het leervermogen of bijwerkingen op het geheugen
te veroorzaken. Een farmacologische procedure biedt hierdoor zeer belangrijke
implicaties voor het behandelen van angststoornissen.
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Conclusie
In overeenstemming met recente bevindingen uit neurobiologisch
dierenonderzoek, laten deze voorgaande studies duidelijk zien dat verstoringen van het
reconsolidatieproces in combinatie met reactivatie van het angstgeheugen, de
angstreactie kan verwijderen en de terugkeer van angst kan voorkomen (Schiller et
al.,2010; Monfils, 2009; Tronson, 2007; Soeter & Kindt, 2010, 2011). In tegenstelling
tot extinctie training, wat hedendaags een veelgebruikte techniek is voor het behandelen
van angststoornissen, blijkt een farmacologische procedure op lange termijn de
terugkeer van angst te voorkomen. Zo blijkt een farmacologische procedure bestand
tegen spontaan herstel, reinstatement en renewal procedures van angst. Deze
bevindingen uit studies naar reconsolidatie zijn dan ook veelbelovend.
Het verstoren van de reconsolidatieproces lijkt een veelbelovende techniek
waarmee het angstgeheugen veranderd kan worden. Verschillende studies hebben
aangetoond dat farmacologische manipulaties in combinatie met reactivatie het
reconsolidatieproces verstoren en specifiek gericht zijn op de emotionele uitdrukking
van het angstgeheugen. De onderzoekers zijn hoopvol en veronderstellen dat kennis van
de specifieke mechanismen van reconsolidatie zal bijdragen tot het ontwikkelen van
nieuwe therapieën of huidige behandelingen zullen verbeteren.
Experimenteel onderzoek naar het doorbreken van de oorspronkelijke angst
associatie is veelbelovend, echter verschillen tussen de gemanipuleerde angst associatie
(lab) en werkelijke angst associaties kunnen aanzienlijk verschillen. Verdergaand
onderzoek naar zowel farmacologische als gedragsmatige procedures moeten beide
gericht zijn op het veilig voorkomen van de terugkeer van angst. Aangezien
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farmacologische manipulaties risicovol kunnen zijn, gaat de voorkeur vanzelfsprekend
uit naar gedragsmatige manipulaties mits vergelijkbare resultaten behaald kunnen
worden. Het is tot nu toe echter nog onduidelijk of een gedragsmatige procedure het
angstgeheugen verzwakt of dat een nieuw extinctie geheugen (CS-noUS) wordt
gevormd. Meerdere studies veronderstellen dat reconsolidatie nieuwe informatie in het
oude geheugen kan toevoegen. Het aanbieden van veilige informatie tijdens
reconsolidatie voorkomt het uitdrukken van angst. Maar deze resultaten blijken alleen
met irrelevante stimuli in stand gehouden te worden. Bij het opnieuw aanbieden van een
relevante angst stimulus (CS), keert de angst terug en kan niet verondersteld worden dat
het angstgeheugen gewijzigd is.
Hoewel enkele resultaten van een gedragsmatige procedure veelbelovend zijn,
zal een gedragsmatige manipulatie tevens moeten aantonen dat stimuli dat zich
gemakkelijk naar andere situaties of objecten generaliseert ook effectief behandeld kan
worden. Angst associaties generaliseren vrij gemakkelijk naar andere situaties en
objecten, terwijl het afleren van angst contextgevoelig is. Uit vervolgonderzoek moet
blijken welke geheugenvormen vatbaar zijn voor verandering, en welke procedures
(interventies) het best toegepast kunnen worden.
Daarnaast zijn tot nu toe alleen dieren en gezonde proefpersonen onderzocht.
Onderzoek met een klinische groep kan daarom uitmaken of de effecten uit voorgaande
studies klinische significante verschillen teweeg brengen (Soeter & Kindt 2010, 2011).
Indien excessieve en aanhoudende herinneringen tijdens een instabiele fase veranderd
kunnen worden, kan dat mogelijk grote gevolgen hebben voor het behandelen van
verschillende klinische syndromen.
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