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Samenvatting  
(Dutch Summary) 

 
Onderzoek naar subjectieve ervaringen en introspectie heeft in recente jaren een heuse 
herleving doorgemaakt, met name gevoed door belangrijke ontdekkingen op het gebied van 
neurowetenschappelijke beeldvormende technieken, zoals de functionele MRI. In het 
bijzonder het bestuderen van “dagdromen“ of het vrijuit laten lopen van gedachten, in het 
Engels aangeduid met “mind wandering”, welke een manifestatie vormen van bewuste 
gedachten die niet gerelateerd zijn aan bepaalde, extern opgelegde taakstellingen, heeft de 
aandacht van de wetenschap weten te trekken. Echter, ondanks de grote successen die zijn 
geboekt, heeft het merendeel van dit onderzoek zich gericht op psychofysiologische 
correlaten van “mind wandering”, zoals reactietijdmetingen. Maar gegeven de onbetwistbare 
waarde die wij hechten aan onze mentale ervaringen, vorm het onderzoeken van deze 
subjectieve, doch complementaire, dimensie van mind wandering bijna een noodzakelijkheid. 
 En deze noodzaak leidde naar het hoofddoel van dit proefschrift, namelijk het 
ontwikkelen van een vragenlijstinstrument dat het efficiënt verzamelen en karakteriseren van 
belangrijke aspecten van subjectieve ervaringen mogelijk maakt. Het verkeren in rust, met 
daarbij gesloten ogen (Engels: [eyes-closed] resting state), hetgeen in de (pre-)klinische 
praktijk veelvuldig gebruikt wordt en de generatie van spontane gedachten faciliteert, diende 
in dit onderzoek daarom als de primaire bron voor het verzamelen van gegevens over de 
subjectieve ervaringen. 
 Na de ontwikkeling van de eerste versie van de “Amsterdam Resting State 
Questionnaire”, waarin de beleving van een groot aantal potentiële gedachten en gevoelens 
worden wordt bevraagd en het vervolgens afnemen van deze vragenlijst binnen een grote 
groep vrijwillige deelnemers, benaderd via het online platform van het Nederlandse 
Slaapregister , werd een aantal dimensies afgeleid dat de cognitieve aspecten van gedachten 
tijdens rust kwantificeert. Deze met elkaar samenhangende dimensies geven inzicht over 
verschillende facetten van subjectieve ervaringen, bijvoorbeeld gedachten en gevoelens 
gerelateerd aan het anticiperen van toekomstige gebeurtenissen, het denken aan andere 
mensen, slaperigheid, lichamelijke indrukken, welbevinden en visuele en auditieve 
ervaringen. De “Amsterdam Resting State Questionnaire” zou de opbouw van grootschalige 
databanken met cognitieve informatie daarom kunnen bevorderen, waarmee systematisch 
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onderzoek kan worden verricht naar verschillen tussen verscheidene groepen individuen, 
bijvoorbeeld het effect van neurodegeneratieve ziektes (e.g., Alzheimer) op de bewuste 
belevingswereld. 
 Uitgerust met dit instrument, hebben wij potentiele relaties tussen subjectieve 
ervaringen tijdens rust enerzijds en bestaande psychometrische instrumenten gericht op 
mentaal welzijn en persoonlijkheidskenmerken anderzijds onderzocht. Nog belangrijker 
echter, biedt de “Amsterdam Resting State Questionnaire” de mogelijkheid om gedachten 
tijdens rust te relateren aan elektrofysiologische en neurometabole metingen, en wij laten hier 
zien dat zelfs relatief eenvoudige klassieke EEG-meetwaarden geassocieerd zijn met 
dimensies van de vragenlijst. 
 Het vinden van manieren om de neurale correlaten van het bewustzijn te ontsluiten 
biedt mogelijk ook nieuwe handvatten om strategieën te ontwikkelen voor het bestrijden van 
onder andere slaapstoornissen met behulp van neurofeedback of andere instanties van “brein-
computer”-koppelingen en “health monitoring”-apparaten. Onze bevindingen dat een 
samenspel van cognitieve en elektrofysiologische metingen tijdens rust voorspellende 
waarde heeft voor de tijd die mensen nodig hebben om in slaap te vallen, stemmen in dit 
kader hoopvol en nodigen uit tot verder grondig onderzoek. 
 Samenvattend, wij presenteren hier een instrument waarmee gedachten en 
gevoelens in rust succesvol kunnen worden verzameld en gekwantificeerd, welke vervolgens 
gerelateerd kunnen worden aan psychologisch welbevinden en persoonlijkheid, EEG en 
fMRI-BOLD afgeleide biometrische data. Dit maakt het mogelijk om populatieverschillen 
en patronen in subjectieve ervaringen verder te exploreren en het mysterie van neurale 
correlaten van het bewustzijn verder te ontrafelen.  

  



163 
 

  



164 
 

  


	Samenvatting  (Dutch Summary)

