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Samenvatting 
 

 

Omgaan met negatieve gevoelens: De rol van het werkgeheugen in 

emotieregulatie. 

 

 

 

Hoewel negatieve gevoelens vaak hun nut hebben, kunnen ze ook ongewild iemands 

gedachten in beslag nemen en zodoende zijn of haar psychisch en fysiek welbevinden ondermijnen. 

Het is daarom belangrijk om na te gaan of er manieren bestaan waarop mensen zich kunnen 

beschermen tegen de verstorende werking van negatieve gevoelens. De hardnekkigheid van 

negatieve gevoelens is in ieder geval gedeeltelijk verklaarbaar door de onevenredige invloed die 

negatieve informatie heeft op het menselijke aandachtssysteem. Een bruikbare manier om negatieve 

gevoelens te reguleren is daarom wellicht om de hoeveelheid aandacht die aan negatieve informatie 

besteed wordt te controleren.  

De huidige dissertatie veronderstelt dat het werkgeheugen een centrale rol speelt in het 

reguleren van de aandacht voor negatieve informatie. Het werkgeheugen is een systeem waarin 

informatie tijdelijk opgeslagen en bewerkt kan worden. Het speelt een belangrijke rol in 

informatieverwerkingsprocessen, zoals probleem oplossen, plannen en communiceren. Omdat het 

werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft, betekent dit dat mensen geen ongelimiteerde 

hoeveelheid informatie tegelijk kunnen vasthouden. De huidige dissertatie onderzoekt hoe de 

verwerking van negatieve informatie beïnvloed wordt door deze beperking van de 

werkgeheugencapaciteit. Hoofdstuk 1 geeft een theoretisch overzicht van de literatuur terwijl 

hoofdstuk 2 tot 4 empirisch onderzoek beslaan naar de rol van het werkgeheugen in het omgaan met 

negatieve informatie. 

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 introduceert de belangrijkste theoretische begrippen, bestaande uit aandacht, het 

werkgeheugen, negatieve emotie, en hun onderlinge samenhang. Het hoofdstuk geeft een overzicht 

van alle empirische bevindingen met betrekking tot de rol van het werkgeheugen in het omgaan met 

negatieve gevoelens. In het hoofdstuk wordt een werkgeheugen model van afleiding van negatieve 

gevoelens geïntroduceerd (Van Dillen & Koole, 2007) waarin de theoretische verbanden tussen deze 

concepten zijn georganiseerd. Het centrale idee van dit model is dat afleiding het gebruik van beperkte 

werkgeheugencapaciteit behelst. Hoe meer werkgeheugen wordt benut voor een afleidende activiteit, 

hoe minder ruimte over blijft voor het voortduren van  een emotionele reactie. In het vervolg van 

Hoofdstuk 1 wordt besproken in hoeverre het werkgeheugen model steun heeft van empirische 

bevindingen, waaronder het onderzoek waarvan verslag wordt gedaan in Hoofdstuk 2 tot 4. Tenslotte 

worden de beperkingen en implicaties van het model besproken, als wel mogelijkheden voor 

toekomstig onderzoek.  

Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2 beschrijft drie experimenten waarin onderzocht werd hoe werkgeheugenbelasting 

negatieve stemming kan afzwakken. Deelnemers werd neutrale, zwak negatieve, en sterk negatieve 



afbeeldingen getoond, waarna zij een taak uitvoerden en vervolgens aangaven hoe onprettig ze zich 

voelden op dat moment. Werkgeheugenbelasting werd gemanipuleerd door de aanwezigheid van de 

taak (Studie 1), taakcomplexiteit (Studie 2), of taakvoorspelbaarheid (Studie 3) te variëren. 

Deelnemers in alle drie de experimenten rapporteerden minder negatieve stemming in reactie op 

negatieve afbeeldingen als zij vervolgens een hoog belastende taak uitvoerden dan wanneer zij een 

laag belastende taak, of geen taak uitvoerden. Werkgeheugenbelasting had geen effect op de 

gerapporteerde stemming in reactie op neutrale afbeeldingen. Wanneer werkgeheugenbelasting hoog 

was, rapporteerden deelnemers niet langer meer negatieve stemming in reactie op sterk negatieve 

afbeeldingen dan in reactie op zwak negatieve afbeeldingen. Deze bevindingen suggereren dat het 

belasten van het werkgeheugen de emotionele verwerking tegengaat, en zodoende afleiding van 

negatieve stemming bevordert.  

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 beschrijft een experimentele studie waarin gekeken werd of 

werkgeheugenbelasting niet alleen zelf gerapporteerde stemming afzwakt, maar ook emotionele 

verwerking in het brein.    Met behulp van functionele magnetische resonantie technieken (functional 

magnetic resonance imaging; fMRI) werd aangetoond dat taakbelasting tot een toename in neurale 

activteit leidde in werkgeheugengebieden (rechter dorsolaterale frontale cortex, rechter superiere 

parietale cortex), maar tot een afname in neurale activiteit in gebieden die reageerden op negatieve 

emotionele afbeeldingen (de bilaterale amygdalae en de rechter anterieure insula). In 

overeenstemming met de bevindingen van Hoofdstuk 2, resulteerde een hoge werkgeheugenbelasting 

opnieuw in een reductie in zelf gerapporteerde negatieve stemming in reactie op negatieve 

afbeeldingen. Samen ondersteunen deze bevindingen een model waarin emotionele en niet-

emotionele informatie concurreren om beperkte werkgeheugencapaciteit.  

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 rapporteert twee experimenten die het effect onderzochten van 

werkgeheugenbelasting op onwilleurige aandacht voor negatieve informatie. Hoewel eerder werk 

veronderstelt dat aandacht voor negatieve informatie automatisch en onvermijdelijk is (Pratto & John, 

1991), wordt in Hoofdstuk 4 de hypothese getoetst dat aandacht voor negatieve informatie afhangt van 

de beschikbaarheid van werkgeheugencapaciteit. In twee experimenten benoemden deelnemers de 

sekse van boze versus blije gezichten. Werkgeheugenbelasting werd gemanipuleerd door de aan- of 

afwezigheid van een rekentaak (Studie 1), of het onthouden van een één versus acht cijfes (Studie 2). 

Uit de resultaten bleek dat boze gezichten meer interfereerden met het benoemen van de sekse van 

de gezichten dan blije gezichten, maar alleen wanneer werkgeheugenbelasting laag was. De 

interferentie van negatieve informatie op aandacht wordt dus mede bepaald door de 

werkgeheugenbelasting van een additionele taak.   

Samengevat veronderstelt de huidige dissertatie dat het werkgeheugen een essentiële rol 

speelt in het omgaan met negatieve emotie. Werkgeheugenbelasting bleek de invloed van negatieve 

afbeeldingen op stemming af te zwakken (Hoofdtuk 2 en 3Hoofdtuk 2 en 3Hoofdtuk 2 en 3Hoofdtuk 2 en 3), alsmede emotionele responsen in het 

brein (Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3). Bovendien onderdrukte werkgeheugenbelasting de interferentie van negatieve 

informatie op aandacht (Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4). Ondanks de soms overweldigende indruk van negatieve 

informatie, blijken mensen in staat te zijn om hun negatieve emotionele reacties te reguleren door zich 

te richten op de taken en doelen die hen op dat moment bezig houden.  

 


