
UNIVERSITEIT UTRECHT, FACULTEIT DIERGENEESKUNDE, ETHOLOGIE EN WELZIJN 

De relatie tussen acute 
sociale stress en 
besluitvorming 

 

Literatuurstudie naar verschillende keuze-
strategieën en praktisch onderzoek naar de invloed 

van stress op besluitvorming bij mannen. 
 

Marlies Harteveld 

Augustus 2008 

 
 
 

Begeleider: Ruud van den Bos 



 2

 
SAMENVATTING ...............................................................................................................3 

 
1. INLEIDING .................................................................................................................3 

1.1 Doel onderzoek ..............................................................................................................3 

1.2 Opzet onderzoek ...........................................................................................................4 

 
2. KEUZE-STRATEGIEËN .............................................................................................5 

1.3 Rationeel versus emotioneel ..........................................................................................5 

1.4 Risico’s bij keuzes maken ..............................................................................................6 

1.5 Impulsiviteit .................................................................................................................6 

1.6 Keuzes onder invloed van stress ....................................................................................7 

1.7 In de praktijk.................................................................................................................9 

 
3. MATERIAAL EN METHODE ................................................................................. 11 

2.1 Proefpersonen ............................................................................................................. 11 

2.2 Trier Social Stress Test ............................................................................................... 11 

2.3 Iowa Gambling Task ................................................................................................... 12 

2.4 Cortisolbepaling .......................................................................................................... 14 

 
4. RESULTATEN ........................................................................................................... 15 

4.1 Groepen ...................................................................................................................... 15 

4.2 Invloed van stress op de Iowa Gambling Task ............................................................. 15 

4.2.1 Testduur ............................................................................................................. 15 

4.2.2 Verdiende geld .................................................................................................. 16 

4.2.3 Prestaties ............................................................................................................ 16 

4.3 Indeling groepen op basis van high-responders / low-responders ................................. 19 

4.3.1 Testduur ............................................................................................................. 19 

4.3.2 Verdiende geld .................................................................................................. 20 

4.3.3 Prestaties ............................................................................................................ 20 

 
5.  CONCLUSIE & DISCUSSIE ..................................................................................... 24 

5.1 Testduur ..................................................................................................................... 24 

5.2 Verdiende geld ............................................................................................................ 24 

5.3 Prestaties .................................................................................................................... 24 

5.4 Tot slot ....................................................................................................................... 26 

 
6.  REFERENTIES ........................................................................................................... 28 

 



 3

  

SAMENVATTING 
 
Tijdens dit onderzoek is gekeken naar de invloed van acute sociale stress op het beslisvermogen van 
mensen, met speciale aandacht voor de besluiten die in de diergeneeskunde genomen moeten worden 
door diereigenaren. Uit een literatuurstudie is gebleken dat er verschillende keuzestrategieën zijn 
waar mensen (onbewust) gebruik van maken. De manier waarop mensen beslissingen maken is vaak 
een combinatie van rationele en emotionele aspecten en het blijkt dat het emotionele aspect van dit 
keuzegedrag een grotere rol speelt dan men vroeger dacht. Doordat ieder persoonlijk een andere kijk 
op de wereld heeft, oftewel een ander ‘frame’ heeft, zal iedereen tot een andere keuze komen en 
emotionele aspecten kunnen dit persoonlijke ‘frame’ van tijd tot tijd veranderen.  Als men keuzes 
maakt zijn daar ook risico’s aan verbonden en de mate van risico’s welke mensen nemen is afhankelijk 
van de aard van de keuze. Tevens speelt stress een grote rol in het besluitvermogen van mensen. Het 
is gebleken dat stress over het algemeen leidt tot een kwalitatief minder goede keuze, al zijn er 
verschillende coping-patronen om met stress om te gaan. De beste keuzes worden gemaakt indien de 
7 stappen van het beslisproces van Janis en Mann doorlopen worden, maar dit kan beïnvloed worden 
door verschillende factoren, zoals de manier waarop met stress wordt omgegaan. Om de invloed van 
stress op het beslisvermogen van mensen te onderzoeken is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een 
controlegroep en een stressgroep en twee protocollen. Het eerste protocol is een variatie op de Trier 
Social Stress Test, waarmee de proefpersonen uit de stressgroep gestrest zijn gemaakt. Het tweede 
protocol is de Iowa Gambling Task (IGT), waarmee bepaald is of de proefpersonen in staat zijn 
geweest om keuzes te maken die op de lange termijn goed zijn. Zowel de stressgroep als de 
controlegroep hebben de IGT uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat mannen die 
stress hebben ondervonden slechter presteren op de Iowa Gambling Task dan mannen die geen stress 
hebben ondervonden. De acute sociale stress veroorzaakt door de variatie op de Trier Social Stress 
Test heeft geleid tot het maken van keuzes die op de korte termijn voordelig zijn maar op de lange 
termijn niet. Geconcludeerd kan worden dat acute sociale stress een negatieve invloed heeft op het 
beslisvermogen van mannen en hoe meer stress de mannen ondervonden hebben, hoe slechter de 
prestatie op de IGT is. 
 
 
 
 
 
1. INLEIDING 

 
1.1 Doel onderzoek 

Het nemen van de juiste beslissingen is 

voor mensen en dieren van levensbelang 
en bij elke beslissing wordt een 

kosten/baten-analyse gemaakt. Deze 
kosten/baten-analyse bestaat uit het 

afwegen van de korte termijn en de lange 
termijn effecten van een bepaalde keuze. 

De korte termijn effecten zijn die effecten 
die direct zichtbaar zijn en direct invloed 

hebben op de situatie waarin we verkeren. 
De lange termijn effecten van een keuze 

zijn helaas niet direct zichtbaar en men 
moet wachten voordat deze effecten 

zichtbaar worden. Pas na verloop van tijd 

komt men erachter wat het lange termijn 
effect is van een keuze. Wanneer men een 

keuze maakt zal men rekening houden 
met beide effecten om tot een zo goed 

mogelijke beslissing te komen.  
 

Ook in de diergeneeskunde spelen keuzes 
een grote rol en zeker ook de korte en de 

lange termijn effecten van die keuzes. Er  
moeten vaak keuzes gemaakt worden 

door diereigenaren over het verdere leven 
van hun (huis)dier, zoals een keuze of men 

een operatie wil laten uitvoeren of dat 
men moet beslissen over euthanasie. In 

een dergelijke situatie is het fijn als 
dierenartsen weten wat stress doet met het 

beslisvermogen van mensen, zodat men 
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daarop kan anticiperen en kan aansturen 

op ‘er nog een nachtje over slapen’ of op 
‘direct de beslissing nemen’.  

 
Het doel van dit onderzoek is inzicht 

verkrijgen in beslisstrategieën welke 
mensen gebruiken om keuzes te maken en 

om de invloed van acute sociale stress 
hierop te onderzoeken.  
 

 
1.2 Opzet onderzoek 

Tijdens dit onderzoek worden 

verschillende keuzestrategieën besproken 
en de invloed van stress daarop. Dit geeft 

voor praktiserende dierenartsen inzicht in 
de situatie waarin diereigenaren zich 

bevinden gedurende een keuzemoment.  
Het kan dierenartsen helpen om eigenaren 

te steunen in het maken van een keuze 
betreffende het verdere leven van hun 

huisdier.  
 

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat 
uit een literatuuronderzoek. In dit deel 

zullen verschillende wetenschappelijk 
onderbouwde keuzestrategieën besproken 

worden. Tevens zal er besproken worden 
wat de invloed van stress is op deze 

keuzes. In het tweede deel van het 
onderzoek wordt het praktische werk 

uitgevoerd, hierbij wordt gebruik gemaakt 
van twee onderzoeksprotocollen. Om 

stress te induceren wordt een variatie op 
de Trier Social Stress Test gebruikt en om 

het keuzegedrag van mensen te 
onderzoeken wordt een digitale versie van 

de Iowa Gambling Task gebruikt. Voor het 
onderzoek zijn twee onderzoeksgroepen 

nodig. Een groep is de stress-groep, welke 
zowel de Trier Social Stress Test ondergaat 

als de Iowa Gambling Task moet 
uitvoeren. De tweede groep is de 

controlegroep, welke alleen de Iowa 

Gambling Task moet uitvoeren. Om te 

controleren of de stress-groep inderdaad 
gevoelig is geweest voor de stressor en 

daadwerkelijk stress heeft gehad (en de 
controlegroep niet), worden per 

proefpersoon 3 speekselmonsters 
afgenomen waarmee het cortisolgehalte in 

het speeksel bepaald is. Het derde deel 
van het onderzoek bestaat uit het 

verwerken en interpreteren van de 
onderzoeksresultaten. Door middel van 

statistisch onderzoek wordt bepaald of er 
een significant verschil is tussen de twee 

onderzoeksgroepen in de prestatie in de 
Iowa Gambling Task. Als laatste worden 

de resultaten besproken en zal er een 
conclusie getrokken worden betreffende 

het verband tussen acute stress en het 
beslisvermogen van mensen.  

 
Zoals in komende hoofdstukken naar 

voren zal komen luidt de hypothese van 
dit onderzoek als volgt:  

 
Acute sociale stress heeft bij mannelijke 

proefpersonen een negatief effect op het 

beslisvermogen, wat leidt tot het maken van 

keuzes die vooral op de korte termijn effecten 

gericht zijn.  

 

In dit onderzoek worden alleen mannen 
meegenomen. In een parallel onderzoek 
wordt de invloed van acute sociale stress 
op het beslisvermogen van vrouwen 
onderzocht. 
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2. KEUZE-STRATEGIEËN 
 

1.3 Rationeel versus emotioneel 

Besluitvorming wordt gedefinieerd als een 
cognitieve functie, waarbij consequenties 

van een keuze gereflecteerd worden 
(Bechara 2005). Voor de analyse van 

besluitvorming bij mensen wordt al jaren 
gebruik gemaakt van de Subjective 

Expected Utility. Dit is een theorie die in 
1947 is ontwikkeld om het gokgedrag van 

mensen te analyseren. Deze theorie gaat 
ervan uit dat de verschillende keuze-

alternatieven eerst gewogen worden en 
vervolgens geprioriteerd en is puur op 

rationele mechanismen gebaseerd. Een 
persoon zal volgens deze theorie het 

alternatief kiezen met het hoogste nut: het 
product van de kans en de wenselijkheid 

van een uitkomst (Von Neumann 1947 in 
Bijma et al. 2005). Hierbij speelt emotie 

echter geen enkele rol, terwijl dat 
bijvoorbeeld in keuzes betreffende het 

leven van huisdieren wel een rol speelt. 
Tegenwoordig is men ervan overtuigd dat 

de besluitvorming in mensen vooral op 
emotionele aspecten is gebaseerd en 

voornamelijk op de hedonistische 
uitkomst van een keuze (Franken et al. 

2008). Cabanac en Bonniot-Cabanac (2007) 
hebben de rol van het hedonisme in de 

besluitvorming onderzocht en hieruit 
blijkt dat mensen graag keuzes maken die 

plezierig zijn en genot met zich mee 
brengen. Mensen zoeken plezier en 

vermijden ongenoegen en deze vorm van 
intuïtie maakt het mogelijk om 

onafhankelijk van de ratio tot een 
beslissing te komen. Echter in veel 

levensomstandigheden is de hedonistische 
keuze gelijk aan de rationele keuze 

(Cabanac en Bonniot-Cabanac 2007). 
 

Een theorie waarin zowel emotionele als 

rationele mechanismen een rol spelen is 
bijvoorbeeld de framing-theorie van 

Tversky en Kahneman (1981). ‘Framing’ is 
het begrip dat stelt dat het ‘frame’, oftewel 

het raamwerk of venster waarin iemand 
een keuze maakt een belangrijke rol speelt 

in het uiteindelijke besluit. Het rationele 
mechanisme waarmee men een besluit 

neemt kan men vergelijken als een uitzicht 
op twee bergen vanaf een bepaalde 

uitzichtpost. Als men naar een andere 
uitzichtpost gaat en vervolgens dezelfde 

bergen bekijkt, dan weet men zeker dat de 
hoogten van die bergen niet veranderd 

zijn, ondanks dat men van uitzichtpost is 
veranderd. Als men het zo bekijkt, dan 

kan men zeggen dat verschillende ‘frames’ 
(oftewel uitzichtpunten) geen rol spelen in 

de uitkomst van een beslissing. Dat is 
echter geredeneerd vanuit een puur 

rationeel beeld. Menselijke perceptie en 
besluitvorming is niet perfect en men 

verandert steeds van perspectief door 
verschillende omstandigheden. Deze 

verandering van perspectief, oftewel 
‘frame’, heeft tot gevolg dat er wel degelijk 

een ander besluit tot stand komt dan 
wanneer men puur rationeel denkt. Dit 

emotionele aspect van keuzes maken, 
heeft te maken met het persoonlijke 

verschil tussen mensen en dat iedereen 
een ander blikveld heeft waarin men staat. 

Normen en waarden, gewoonten en 
persoonlijke eigenschappen bepalen 

allemaal het frame waarin een persoon 
denkt en keuzes maakt (Tversky en 

Kahneman 1981). Als dit in acht genomen 
wordt, dan is het dus onmogelijk dat 

mensen puur rationeel denken. Als men 
eerst vanuit het ene ‘frame’ een besluit 

overweegt en vervolgens vanuit het 
andere ‘frame’, dan zal er zeker een 
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verschil zitten in de manier waarop beide 

besluiten geïnterpreteerd worden.  
 
1.4 Risico’s bij keuzes maken 

Als men keuzes maakt zijn daar vaak ook 

risico’s aan verbonden. De manier waarop 
men om gaat met risico’s is per persoon 

verschillend, hoewel er uit onderzoek wel 
is gebleken dat mensen over het algemeen 

dezelfde keuzes maken als het om risico’s 
gaat. Uit het onderzoek van Tversky en 

Kahneman (1981) is gebleken dat men 
risico’s vermijdt als een keuze om winst 

draait, maar dat men risico’s opzoekt als 
een keuze om verlies draait. Als er 

bijvoorbeeld een keuze is tussen direct, 
met 100% zekerheid €240,- winnen, of een 

verdeelde kans van 25% om €1000,- te 
winnen en 75% kans om niets te winnen, 

dan maakt men de keuze die het minste 
risico met zich mee brengt, namelijk direct 

€240,- winnen. Als het echter gaat om geld 
verliezen is de keuze precies andersom: als 

men kan kiezen tussen direct, met 100% 
zekerheid €750,- verliezen of een 

verdeelde kans van 75% kans om €1000,- 
te verliezen en 25% kans om niets te 

verliezen, dan maakt men de keuze die het 
meeste risico met zich mee brengt, 

namelijk de verdeelde kans op €1000,- 
verlies of helemaal geen verlies (Tversky 

en Kahneman 1981). Dit model kan 
gebruikt worden voor een grote variatie 

aan keuzeproblematiek, zowel betreffende 
winst in geld, als winst in mensenlevens 

bij een ramp of bijvoorbeeld bij kansen 
betreffende het slagen van een bepaalde 

operatie of ingreep bij dieren en / of 
mensen. Stel een eigenaar moet kiezen uit 

de volgende opties betreffende een 
huisdier: er is 100% zekerheid dat het dier 

stabiel blijft als er niets gedaan wordt, als 
echter voor operatie gekozen wordt is er 

25% kans dat het dier volledig herstelt en 

75% kans dat het dier overlijdt. Uit het 

onderzoek van Tversky en Kahneman 
blijkt dat het merendeel van de mensen 

die een gelijkwaardig dilemma 
voorgeschoteld kregen, kiest voor de 

eerste optie: zo min mogelijk risico nemen. 
Stel dat men uitgaat van een tegengestelde 

situatie: er is 100% zekerheid dat het dier 
achteruit gaat als er niets gedaan wordt, 

maar als geopereerd wordt is er 25% kans 
dat het dier herstelt en 75% kans dat het 

dier alsnog overlijdt. In deze situatie zal 
het merendeel van de mensen kiezen voor 

de tweede optie. Men neemt het risico dat 
het dier overlijdt, maar er is 25% kans op 

herstel en daar hopen mensen op (Tversky 
en Kahneman 1981). 
 

 
1.5 Impulsiviteit  

Zoals al eerder vermeld is men er 

tegenwoordig van overtuigd dat emotie 
weldegelijk een rol speelt in de 

besluitvorming (Franken et al. 2008). Ook 
is er de laatste jaren veel onderzoek 

gedaan naar de impulsiviteit van personen 
bij het maken van keuzes. Impulsiviteit 

wordt gedefinieerd als de voorkeur voor 
kleine, directe beloningen boven grotere 

beloningen waar men langer op moet 
wachten (Franken 2008 et al.). Mensen die 

impulsief zijn hebben dus liever iets ‘nu’ 
dan dat ze daar even op moeten wachten. 

Vaak wordt impulsiviteit geassocieerd met 
een slechte besluitvorming, omdat de 

consequenties van een keuze minder goed 
gereflecteerd worden door impulsieve 

personen (Franken et al. 2008).  
 

Er zijn meer studies gedaan naar de 
invloed van impulsiviteit op de Iowa 

Gambling Task. Uit de studie van Franken 
et al. (2008) bleek dat personen die hoog 

scoorden op de 17 Impulsiveness Scale de 
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Iowa Gambling Task slecht uitvoerden in 

vergelijking met mensen die lager 
scoorden op de impulsiviteits schaal. Uit 

dit laatste onderzoek bleek dat mensen die 
een hoge impulsiviteit hebben, slecht leren 

van de ‘beloningen’ en ‘straffen’ die 
tijdens de Iowa Gambling Task ervaren 

worden. Hieruit kan men concluderen dat 
impulsieve mensen geen goede keuzes 

voor de lange termijn kunnen maken en 
dat ze gedreven worden door de directe 

uitkomsten van keuzes.  
 

Uiteindelijk blijkt dat mensen over het 
algemeen alleen naar de directe 

consequenties van keuzes kijken en niet 
naar de effecten op de lange termijn. Dit is 

een manier van framing en het 
vereenvoudigt het beslisproces (Tversky 

en Kahneman 1981). Als men alleen naar 
de korte termijn kijkt, zijn er minder 

keuze-alternatieven wat de keuze 
gemakkelijker maakt en men is in staat een 

causaal verband te leggen tussen de keuze 
en de consequenties. Vaak komen de 

directe consequenties overeen met 
hedonistische ervaringen, waardoor deze 

consequenties als plezierig en fijn worden 
ervaren en de intuitie weerspiegelen 

(Tversky en Kahneman 1981). In dit 
opzicht is het dus goed om een bepaalde 

mate van impulsiviteit te hebben.  
 

 
1.6 Keuzes onder invloed van stress 

In de medische wereld en in de biologie 
werd stress in het begin van de 20e eeuw 

gezien als een respons óf als een stimulus 
(stressor), twee losstaande dingen dus. Na 

de Tweede wereld oorlog en de Koreaanse 
oorlog bleek dat er individuele verschillen 

waren in de mate waarin militairen 
gevoelig waren voor stress en vanaf dat 

moment is er veel onderzoek gedaan naar 

de stressrespons in individuen. Uit deze 

onderzoeken bleek dat elk individu anders 
reageert op dezelfde stressoren. De relatie 

tussen het individu en de omgeving 
bepaalt de mate van stress die het 

individu ervaart. Of er wel of geen stress 
ervaren wordt, hangt af van de manier 

waarop het individu de stressor 
beoordeelt en dit wordt ook wel ‘cognitive 

appraisal’ genoemd. Dit is een 
evaluatieproces waarmee mensen bepalen 

waarom en in welke mate een gebeurtenis 
of een reeks gebeurtenissen stressvol is 

voor dat individu. Er wordt als het ware 
een afweging gemaakt en het individu 

bepaalt zelf of de stressor daadwerkelijk 
stressvol is. Dit leidt ertoe dat een 

stressrespons in mensen en dieren niet 
voorspeld kan worden aan de hand van de 

mate van de stressor, omdat ieder 
individu anders is (Lazarus en Folkman 

1984). 
 

Het blijkt dat stress tijdens het maken van 
een keuze ertoe leidt dat de kwaliteit van 

die keuze minder is dan wanneer er geen 
stress aanwezig zou zijn (Keinan et al. 

1987). Dit wordt veroorzaakt doordat 
mensen onder invloed van stress niet alle 

aanwezige keuzealternatieven goed tot 
zich nemen. Dit wordt ook wel premature 

closing genoemd: niet alle mogelijke 
keuzealternatieven worden overwogen, 

zodat er uiteindelijk minder informatie 
beschikbaar is om tot een beslissing te 

komen (Keinan et al. 1987). Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat 

mensen die keuzes moeten maken tijdens 
stressvolle omstandigheden minder 

alternatieven tot zich nemen en dus met 
minder beschikbare informatie een 

beslissing nemen (Sieber 1974, Wright 
1974, Wright en Weitz 1977, allen in 

Keinan et al. 1987). 
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Tevens is uit het onderzoek van Keinan et 

al. gebleken dat nonsystematic scanning 
ertoe leidt dat men onder invloed van 

stress niet georganiseerd en systematisch 
keuzealternatieven kan overwegen. 

Mensen die onder invloed van stress een 
beslissing moeten nemen kunnen niet 

systematisch nadenken en alle 
alternatieven worden in een non-

systematische volgorde geraadpleegd, in 
de hoop dat er zo snel mogelijk een uitweg 

is uit het dilemma (Janis 1982).  
 

Keinan et al. heeft ook onderzocht of de 
tijd die men neemt om verschillende 

keuzealternatieven te bekijken 
samenhangt met stress. Men zou 

verwachten dat mensen onder invloed van 
stress minder de tijd nemen om 

keuzealternatieven te bekijken en zo snel 
mogelijk een oplossing willen vinden 

(Janis 1982). Uit het onderzoek van Keinan 
et al. is echter gebleken dat er geen 

significant verschil is tussen de tijd die de 
gestreste en de niet-gestreste personen 

nemen om de antwoorden bekijken. Deze 
temporal narrowing, zoals Keinan et al. 

het noemt, is dus geen gevolg van de 
stress die Keinan et al. geïnduceerd heeft 

bij de proefpersonen.  
 

Janis en Mann hebben een conflict-theory-
analysis geformuleerd om na te gaan 

wanneer stress bij keuzeproblematiek 
acceptabel is en wanneer niet (Janis en 

Mann 1977 in Janis 1982). Ten eerste 
hebben zij zeven punten opgesteld 

waaraan voldaan moet worden om een 
keuze van hoge kwaliteit te maken. Een 

keuze van hoge kwaliteit heeft als definitie 
een keuze waarvan de effecten geen spijt 

oproepen bij degene die de keuze gemaakt 
heeft en dus ook op de lange termijn goed 

is (Janis 1982). De zeven criteria voor een 

goed door te lopen beslisproces zijn als 

volgt (Janis en Mann 1977 in Janis 1982):  
 

De besluitnemer…  

1. moet zoveel mogelijk 

keuzealternatieven verzamelen. 
2. denkt na over de doelen die hij wil 

bereiken en hoe belangrijk deze zijn.  
3. weegt de positieve en negatieve 

consequenties van elk keuzealternatief 
af. 

4. zoekt intensief naar meer informatie 

over alle keuzealternatieven. 
5. denkt bewust na over de nieuwe 

informatie en meningen van experts, 
ook al hebben deze meningen en 

informatie niet de voorkeur. 
6. beoordeelt opnieuw alle mogelijke 

keuzealternatieven, ook al waren 
sommige alternatieven aan het begin 

van het beslisproces onacceptabel. 
7. maakt plannen om het gekozen 

alternatief te implementeren en maakt 

plannen voor de toekomst indien zich 
risico’s voordoen die kunnen ontstaan 

naar aanleiding van deze keuze. 

 

Als een van deze bovengenoemde stappen 
niet doorlopen wordt, is er sprake van een 

defect in het beslisproces en is er geen 
hoge kwaliteit beslissing genomen. Stress 

is een van de redenen waarom een 
beslissing van mindere kwaliteit wordt.  

 
Het decisional conflict beschrijft de manier 

waarop men door het moeten nemen van 
een beslissing stress krijgt, doordat men 

tegelijkertijd een keuzealternatief wil 
accepteren en afstoten. Mensen gaan 

twijfelen, zich onzeker voelen en hierdoor 
ontstaat psychologische stress in de vorm 

van angst, schaamte, schuld en een 
onprettig gevoel. Dit decisional conflict 

hangt samen met de omvang van de 
keuze: hoe ernstiger het eventuele ‘verlies’ 

wat men kan ondervinden na het maken 
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van een keuze, hoe hoger het stressniveau 

(Janis en Mann 1977 in Janis 1982). Als 
men onder invloed van stress een keuze 

moet maken, of wanneer de keuze zelf 
stress veroorzaakt, zijn er verschillende 

manieren waarop men op deze stress kan 
anticiperen. Dit worden ook wel coping-

patronen genoemd en zijn beschreven 
door Janis en Mann (Janis en Mann 1977 in 

Janis 1982).  
 

Coping-patronen: 
1. Aanpassen door behouden: de 

besluitnemer gaat verder waarmee hij 
/ zij bezig was en negeert de risico’s 

die hij / zij hiermee loopt. Er wordt 
geen keuze gemaakt. 

2. Aanpassen door verandering: de 
besluitnemer neemt de beslissing die 

het meest aanbevolen wordt en houdt 

geen rekening met toekomstplannen 
en tegenslagen.  

3. Ontwijken: de besluitnemer ontwijkt 
de keuze door er niet over te praten, 

het voor zich uit te schuiven en 
iemand anders de 

verantwoordelijkheid op zich te laten 
nemen.  

4. Hypervigilantie: de besluitnemer is in 
paniek en zoekt een onmiddellijke 

uitweg uit het dilemma. De 

keuzealternatieven worden snel en 
repetitief bekeken en er wordt 

impulsief een keuze gemaakt voor wat 
op dat moment het beste lijkt. De 

besluitnemer ziet de consequenties 
van een bepaalde beslissing over het 

hoofd door de emotionele druk. 
5. Vigilantie: de besluitnemer zoekt naar 

informatie, bekijkt deze zonder 
vooroordelen en alle alternatieven 

worden afgewogen en gewaardeerd, 

waarna de besluitnemer een 
weloverwogen keuze maakt.  

 
Coping-patronen 1 – 4 hebben tot gevolgd 

dat de besluitnemer geen gegronde keuze 

kan maken, het enige coping-patroon dat 

tot een goede, gegronde beslissing leidt is 
vigilantie: er wordt een rationele en 

weloverwogen keuze gemaakt (Janis en 
Mann 1977 in Janis 1982). Uit deze 

verschillende coping-patronen blijkt dat 
men de tijd moet nemen om verschillende 

keuze-alternatieven te zoeken en te 
waarderen, voordat men een gegronde en 

weloverwogen keuze kan maken. Vaak is 
er niet genoeg tijd om de zeven stappen 

van het beslisproces te doorlopen, 
waardoor het decisional conflict ontstaat. 

Onder tijdsdruk neemt men beslissingen 
van minder goede kwaliteit doordat het 

beslisproces niet goed wordt doorlopen; 
men niet op de juiste manier omgaat met 

de stress die daarbij vrij komt; doordat 
hierdoor niet alle verschillende 

alternatieven overwogen worden en dat 
de alternatieven die overwogen worden 

niet systematisch worden overwogen 
(Keinan et al. 1987). In dit opzicht kunnen 

we concluderen dat tijdsdruk een slechte 
invloed heeft op het maken van keuzes. 

Over het algemeen is dit ook bekend, 
mensen zeggen vaak: ‘slaap er nog een 

nachtje over’ als er een moeilijke beslissing 
genomen moet worden.  

 
 
1.7 In de praktijk 
Stel er komt een eigenaar met een huisdier 
bij de dierenarts en voor het dier is het het 

beste om het te euthanaseren. 
Waarschijnlijk komt dit hard aan bij de 

eigenaar en deze zal in een bepaalde mate 
van stress verkeren. Uit bovenstaande 

paragrafen blijkt dat dit het moment is 
waarop de eigenaar een weloverwogen 

keuze moet maken die zowel op dit 
moment als voor de toekomst het meest 

gunstig is. Er kunnen verschillende 
valkuilen ontstaan tijdens dit beslisproces. 
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Ten eerste heeft ieder persoon een 

verschillend ‘frame’ waarin keuzes 
gemaakt moeten worden en mensen 

kunnen tijdens het maken van een keuze 
ook nog eens verschillende frames 

aannemen, waardoor andere keuzes 
gemaakt zullen worden. Het is van belang 

dat de dierenarts hiervan op de hoogte is 
en hierin kan sturen. Omdat het in deze 

keuze om verlies draait wil de eigenaar 
waarschijnlijk ook nog alles proberen om 

het leven van het dier te redden, ook al is 
de kans op slagen klein (bijvoorbeeld 25% 

kans op slagen , 75% kans op alsnog 
overlijden). Het is ook aan de dierenarts 

om hierin te sturen, maar om tegelijkertijd 
te voorkomen dat de eigenaren een 

impulsieve beslissing nemen die voor dit 
moment de beste keuze lijkt, maar op de 

lange termijn minder winstgevend is. Een 
grote valkuil die bij dit soort beslissingen 

kan ontstaan is dat de zeven stappen van 
het beslisproces niet goed doorlopen 

worden door de stress die tijdens de 
beslissing ontstaat, waardoor men geen 

keuze van goede kwaliteit kan maken. En 
als men ook nog op een verkeerde manier 

omgaat met de stress die de keuze met 
zich mee brengt kan dit resulteren in een 

verkeerde keuze. In dit opzicht is het erg 
belangrijk dat de dierenarts een 

adviserende rol speelt naar de eigenaar 
toe. De dierenarts geeft de eigenaar de 

keuzealternatieven met de voor- en de 
nadelen bij elke keuze en kan plannen 

maken voor de toekomst, als er voor een 
bepaalde mogelijkheid is gekozen. De 

dierenarts kan dus voor de stappen 1, 3 en 
7 uit het beslisproces van Janis en Mann 

een advies geven (Janis en Mann 1977 in 
Janis 1982). De eigenaar bepaalt 

vervolgens zelf de doelen die hij / zij wil 
bereiken met de keuze en kan eventueel 

meer informatie zoeken over andere 

alternatieven, denkt goed na over de 

informatie die beschikbaar is, beoordeelt 
de mogelijkheden en komt uiteindelijk tot 

een besluit. Op deze manier worden alle 
stappen van het beslisproces doorlopen, 

met de dierenarts in een adviserende rol. 
Helaas heeft de dierenarts geen invloed op 

de manier waarop mensen omgaan met de 
stress die bij de keuze vrijkomt. Welk 

coping-patroon men aanneemt is 
afhankelijk van persoonlijkheid en daarin 

kan geen advies worden gegeven. De 
dierenarts kan echter wel de tijdsdruk van 

een keuze wegnemen door aan te geven 
dat er niet direct een keuze gemaakt hoeft 

te worden. Door het wegnemen van de 
tijdsdruk kan de coping van mensen beter 

worden en kan de dierenarts sturen in de 
manier waarop mensen omgaan met de 

stress.  
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3. MATERIAAL EN METHODE  

 
2.1 Proefpersonen  

Voor dit onderzoek zijn twee 
proefpersoongroepen gebruikt, met een 

totaal van 33 proefpersonen. De eerste 
groep is de stress-groep, welke zowel de 

Trier Social Stress Test als de Iowa 
Gambling Task zal uitvoeren. De tweede 

groep is de controlegroep, welke alleen de 
Iowa Gambling Task zal uitvoeren. De 

verdeling van het aantal personen is: 11 
personen in de controlegroep en 22 

personen in de stress-groep.  
 

De personen zijn geworven op en rond het 
terrein van de Universiteit Utrecht en de 

Hogeschool Utrecht, De Uithof, door 
middel van posters en flyers en mond-tot-

mond reclame. Er zijn verschillende eisen 
aan de proefpersonen gesteld om de 

groepen zo gelijk mogelijk te houden en 
om invloed van verscheidene factoren op 

de prestatie in de IGT en op de cortisol-
metingen te beperken. De volgende eisen 

zijn gesteld: de deelnemers mogen geen 
psychische klachten hebben, geen 

medicijnen en drugs gebruiken en 
maximaal 10 sigaretten per dag roken. 

Deze eisen zijn gecontroleerd via een 
vragenlijst die de proefpersonen ingevuld 

hebben voorafgaand aan het onderzoek. In 
deze vragenlijst werd ook gevraagd naar 

lengte en gewicht, leeftijd, gemiddeld 
aantal gedronken koppen koffie per dag, 

gemiddeld aantal gedronken glazen 
alcohol in de week, of de proefpersonen 

voorafgaand aan het onderzoek gesport 
hebben (McGuigan 2004) en of ze een uur 

voorafgaand aan het onderzoek gegeten 
en / of gedronken hebben. De 

proefpersonen hebben allemaal een 
beloning ontvangen van €6,- en hebben 

allemaal kans gemaakt op het winnen van 

€50,- na afloop van het gehele onderzoek. 
 

Omdat niet alle personen in de stress-
groep even goede responders op de stress 

test zijn, wordt deze groep door middel 
van bepaling van het cortisolgehalte in 

speeksel verder opgesplitst in een groep 
low-responders en een groep high-

responders. Uiteindelijk worden er drie 
groepen gevormd om de 

onderzoeksresultaten mee uit te werken: 
een controle groep, een groep low-

responders op de stress-test en een groep 
high-responders op de stress-test.  

 
 
2.2 Trier Social Stress Test 

Om stress te induceren onder 

laboratoriumomstandigheden wordt 
gebruik gemaakt van een variatie op de 

Trier Social Stress Test (TSST). De 
originele TSST is in 1993 voor het eerst 

beschreven door Kirschbaum et al. en is 
toentertijd ontwikkeld om onder 

laboratoriumcondities meetbare, maar niet 
belastende sociale stress te induceren. De 

originele TSST bestaat uit een anticipatie-
fase van tien minuten en een testfase van 

tien minuten. Gedurende de testfase moet 
de proefpersoon een voordracht houden 

en een rekentaak uitvoeren voor een 
publiek (Kirschbaum et al. 1993). Deze test 

wordt al jaren gebruikt om onder 
laboratoriumcondities stress te induceren 

bij mensen en kan worden beschouwd als 
een gestandaardiseerde methode om stress 

te induceren.  
 

De variatie op de TSST werd eerder 
gebruikt door Newman et al. om stress te 

induceren bij proefpersonen. Deze variatie 
is een verkorte versie, maar uit het 

onderzoek van Newman et al. is gebleken 
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dat er ook bij deze verkorte versie 

weldegelijk sprake is van een stijging van 
het cortisolgehalte in het speeksel 

(Newman et al. 2007). Het protocol wat in 
dit onderzoek gebruikt wordt om stress te 

induceren bij de proefpersonen is dezelfde 
als Newman et al. in haar onderzoek heeft 

gebruikt. De proefpersoon krijgt eerst de 
gelegenheid om vijftien minuten tot rust 

komen alvorens de stress-test gaat 
beginnen. Dit wordt gedaan door 

rustgevende muziek op te zetten (George 
Winston, December, 1984, Windham Hill 

Records) en wat tijdschriften beschikbaar 
te stellen (Men’s Health, Donald Duck, 

Quest, Autoweek en de dagelijkse krant 
Metro). Na een kwartier ontspannen krijgt 

de proefpersoon de opdracht in drie 
minuten een voordracht voor te bereiden 

over een van de gegeven onderwerpen 
(abortus, euthanasie, geweld op televisie, 

islamisering van de samenleving, het 
gebruik van proefdieren, jacht in 

Nederland). Er wordt verteld dat er een 
etholoog bij de presentatie aanwezig zal 

zijn die zal letten op lichaamstaal en dat 
alles op video wordt vastgelegd zodat het 

later teruggekeken en geanalyseerd kan 
worden. Na drie minuten voorbereiden in 

een aparte ruimte, zonder stimuli, wordt 
de proefpersoon gevraagd de voordracht 

te houden voor de test-afnemer en de 
etholoog. Indien de proefpersoon stil valt, 

wordt twintig seconden gewacht voordat 
een journalistieke vraag wordt gesteld 

door de test-afnemer om de persoon weer 
op weg te brengen. Nadat de vijf minuten 

voorbij zijn wordt dit gemeld en wordt de 
proefpersoon gevraagd direct met de 

tweede opdracht te beginnen. De tweede 
opdracht is een rekentaak en er moet 

worden teruggeteld van 1022, met stappen 
van 13. Als er een fout gemaakt wordt 

moet opnieuw begonnen worden. Na vijf 

minuten is de taak voorbij. De etholoog 

verlaat de ruimte, de camera wordt 
uitgezet en de proefpersoon mag beginnen 

aan de derde en laatste opdracht, namelijk 
de Iowa Gambling Task op de computer. 

Het is een belangrijke taak van de test-
afnemer om de proefpersoon niet gerust te 

stellen tussen de opdrachten door, omdat 
dit kan resulteren in een opluchting 

waardoor het stressniveau kan dalen. De 
gehele stress test wordt in dezelfde ruimte 

afgenomen. Omdat de proefpersonen in 
de controlegroep geen stress-test hoeven 

ondergaan moeten deze na het kwartier 
ontspannen nogmaals een kwartier rusten, 

zodat de twee groepen even lang over het 
gehele experiment doen.  

 
 
2.3 Iowa Gambling Task 

De Iowa Gambling Task (IGT) is een 
methode die in 1994 is ontwikkeld door 
Bechara et al., om te onderzoeken of 
mensen met een beschadiging in de 
prefrontale cortex ook onder 
laboratorium-omstandigheden niet in staat 
zijn om keuzes te maken die op de lange 
termijn goed zijn. Mensen met deze 
hersenbeschadiging nemen vaak 
beslissingen tegen eigen belang in en leren 
niet van hun fouten (Bechara et al. 1994). 
Uit het onderzoek van Bechara et al. is 
gebleken dat deze patiënten ook onder 
laboratorium-omstandigheden gestuurd 
worden door de directe effecten van 
keuzes en dat zij ongevoelig zijn voor de 
lange termijn effecten.  
 
De test bestaat uit vier stapels kaarten en 

elke kaart heeft een geldige waarde, zowel 
positief (winst) als negatief (verlies). Het is 

de bedoeling dat de proefpersoon zo veel 
mogelijk geld verdient tijdens de opdracht 

en dus zo goed mogelijk zijn best doet om 
alleen goede, positieve kaarten te nemen. 

Er wordt niet vermeld wanneer de taak 
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klaar is of hoeveel kaarten er van de 

stapels genomen moeten worden. Dit 
bootst een onzekere situatie na, wat bij 

normale keuzes ook het geval is. De taak is 
klaar na het nemen van 100 kaarten. De 

proefpersoon begint met een geldbedrag 
in de vorm van een lening van €2000,- en 

het is de bedoeling dat dit steeds meer 
wordt, zodat het geld-bedrag zo hoog 

mogelijk wordt. De stapels kaarten zijn op 
een bepaalde manier gerangschikt en de 

proefpersoon kan niet voorspellen wat de 
logica is achter deze volgorde. Dit is 

onderzocht door Bechara et al. in het 
zelfde onderzoek als hierboven besproken. 

Een aantal hoogbegaafde personen heeft 
de test uitgevoerd en deze personen waren 

niet in staat om de volgorde van de 
kaarten te kraken (Bechara et al. 1994). De 

stapels A en B hebben een beloning van 
€100,- per kaart, maar er zitten ook enkele 

kaarten tussen met verlies. Uiteindelijk 
hebben stapels A en B tot gevolg dat er op 

de lange termijn verlies geleden wordt. 
Stapels C en D hebben kleinere beloningen 

per kaart, namelijk €50,-, hebben ook 
kaarten met verlies, alleen deze bedragen 

zijn kleiner. Op de lange termijn zijn 
stapels A en B verlieslijdend en stapels C 

en D winstgevend (tabel 1).  
 

Gezonde mensen hebben het vermogen 
om te leren dat stapels C en D op de lange 

termijn beter zijn dan stapels A en B. In 
het onderzoek van Bechara et al. heeft de 

controlegroep significant meer kaarten 
van stapels C en D genomen dan de groep 

met de hersenbeschadiging en significant 
minder kaarten van stapels A en B. 

Gezonde mensen kunnen leren van de 
slechte kaarten die ze nemen in stapel A 

en B en kunnen vervolgens stapels A en B 
vermijden, omdat ze merken dat stapels C 

en D minder verlies tot gevolg hebben 

(Bechara et al. 1994). 
 

 

 
 

 
Voor dit onderzoek is de IGT als 

computertaak ontwikkeld. Op het scherm 
verschijnen de vier stapels kaarten, het 

geldbedrag dat de proefpersoon heeft en 
het aantal kaarten dat getrokken is. Tevens 

wordt bij elke kaart die getrokken wordt 
vermeld welk bedrag er bij de pot komt of 

van de pot af gaat. Het geldbedrag wordt 

 Winst 

per 

kaart 

Winst 

totaal 

per 

stapel 

Verlies 

totaal  

per 

stapel 

Netto 

winst 

Risico  

A €100 €1000 €1250 - €250 Vaak 

kleine 

verliezen 

B €100 €1000 €1250 - €250 Minder 

vaak, 
maar 

grote 

verliezen 

C €50 €500 €250 €250 Vaak 

kleine 
verliezen 

D €50 €500 €250 €250 Minder 

vaak, 
maar 

grote 

verliezen 
Tabel 1: Verdeling kaarten Iowa Gambling Task 

 

Figuur 1: speelscherm van de Iowa Gambling 
Task 
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bijgehouden en de proefpersoon kan 

direct zien hoe het staat met de financiën 
(figuur 1). Na afloop zijn de resultaten 

direct af te lezen en met een ander 
computerprogramma direct te analyseren 

zodat de resultaten naar een 
statistiekprogramma geëxporteerd kunnen 

worden.  
 

 

2.4 Cortisolbepaling  

Om te bepalen of de proefpersonen uit 
zowel de stressgroep als de controlegroep 

respectievelijk wel en geen stress hebben 
gehad, wordt het cortisolgehalte in het 

speeksel gemeten.  
 

Cortisol is het stresshormoon en wordt 
geproduceerd in de bijnieren onder 

invloed van stress. In bloed komt zowel 
gebonden als vrij cortisol voor, maar in 

speeksel is alleen de fractie vrij cortisol te 
meten. Het cortisol in speeksel komt sterk 

overeen met de concentratie vrij cortisol in 
het bloed. De absolute waarden van 

cortisol in speeksel zijn echter lager dan 
het vrije cortisol in bloed, omdat het 

gemetaboliseerd wordt door het enzym 
11-beta-HSD in het speeksel (Kudielka en 

Kirschbaum 2005). Het gehalte aan cortisol 
in speeksel is niet afhankelijk van de mate 

van speekselvloed, omdat cortisol heel 
snel en gemakkelijk vanuit het bloed door 

de phospholipide-celmembranen van de 
speekselklieren naar het speeksel kan 

diffunderen, doordat het een klein en 
vetoplosbaar molecuul is (Kirschbaum en 

Hellhammer 1989). Een variatie in 
speekselvloed bij de verschillende 

proefpersonen is dus niet van belang voor 
de cortisol-bepaling in speeksel. 

 
Tijdens het onderzoek wordt drie keer een 

speekselmonster afgenomen. Het eerste 

monster wordt afgenomen na de 

ontspanningsfase van vijftien minuten. 
Het tweede speekselmonster wordt 

afgenomen na de stress-test. Bij de 
controlegroep wordt twee keer in de 

ontspanningsfase een speekselmonster 
afgenomen. Het derde speekselmonster 

wordt afgenomen na het uitvoeren van de 
IGT. Er zit steeds 15 minuten tussen twee 

speekselmonsters. Met behulp van de 
cortisolgehaltes in het speeksel op deze 

drie tijdstippen kan bepaald worden of er 
een stijging is in het cortisolgehalte en of 

er dus inderdaad stress veroorzaakt is. 
 

Het afnemen van de speekselmonsters 
gebeurt door middel van Salivettes®. Dat 

zijn plastic buisjes met een rolletje watten 
erin. De proefpersonen moeten gedurende 

45 seconden op het rolletje watten kauwen 
totdat deze verzadigd is met speeksel. Het 

rolletje watten wordt teruggeplaatst in het 
plastic buisje en na het onderzoek wordt 

het speeksel uit de Salivettes® 
geëxtraheerd door de buisjes bij 3000 

toeren 15 minuten te centrifugeren bij een 
temperatuur van 4 ºC. Het speeksel komt 

door het centrifugeren terecht in het 
opvangbuisje in de Salivette®. Na afloop 

van het centrifugeren wordt met behulp 
van een pipet 1 ml speeksel overgebracht 

naar een eppendorfcupje. Dit wordt 
ingevroren bij een temperatuur van -20 ºC 

zodat de monsters op een later tijdstip 
tegelijk geanalyseerd kunnen worden. De 

analyse wordt door middel van een 
competitieve radio-immuno-essay 

bepaling gedaan in het UMC Utrecht in 
het Specieel Laboratorium Endocrinologie. 

Het meetbare minimum is 1.0 nmol/l 
(Bijlage IV). 
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4. RESULTATEN 
 
4.1 Groepen  

Om conclusies te kunnen trekken 
betreffende de prestaties van de stress- en 

de controlegroep in de Iowa Gambling 
Task wordt eerst gekeken of de twee 

groepen überhaupt met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Dit wordt gedaan 

doormiddel van twee statistische tests, de 
Levene’s Test for Equality of Variances en de 

Two-Sample independent T-test. Door 

middel van de eerstgenoemde test wordt 

bepaald of de varianties van verschillende 
parameters gelijk zijn tussen de twee 

groepen, zo ja, dan wordt de tweede test 
uitgevoerd om een verschil in gemiddelde 

waarden voor diezelfde parameters tussen 

de twee groepen te bepalen. Als beide 

groepen voor de verschillende parameters 
een gelijke gemiddelde waarde hebben, 

dat wil zeggen dat die waarden niet 
significant van elkaar verschillen, dan 

worden de groepen gelijk verondersteld.  
 

Uit deze bovenstaande tests is gebleken 
dat de stress- en de controlegroep niet 

significant van elkaar verschillen qua 
leeftijd en BMI (2-tailed significantie 

respectievelijk 0,731 en 0,697). Hiermee is 
statistisch bewezen dat de twee groepen 

niet van elkaar verschillen op het gebied 
van leeftijd en BMI en de groepen met 

elkaar vergeleken kunnen worden. De aan 
dit onderzoek deelnemende 

proefpersonen zijn mannen tussen de 18 
en 31 jaar met een gemiddelde leeftijd van 

24,67 jaar (sd = 2,96) en een gemiddelde 
Body Mass Index (BMI = lichaamsgewicht 

in kilogrammen, gedeeld door het 
kwadraat van de lichaamslengte in 

meters) van 23,40 (sd = 2,27) (N=33). 
 

Omdat de overige onderzoeksresultaten 
van drie personen sterk afweken van de 

gemiddelden, zijn deze in de verdere 
analyse buiten beschouwing gelaten. De 

analyse van de onderzoeksresultaten is 
gedaan met een aantal van 30 

proefpersonen, 20 in de stressgroep en 10 
in de controlegroep. 

 
 

4.2 Invloed van stress op de Iowa Gambling 

Task 

 
4.2.1 Testduur 

Ten eerst wordt gekeken of er een verschil 
in testduur is tussen de twee groepen 

(vanaf kaart 1 tot kaart 100). De 
gemiddelde waarde voor deze testduur 

van de twee groepen is 195 seconden, wat 

Figuur 2: verdeling BMI en leeftijd  
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neerkomt op 3,25 minuten. Door middel 
van een Levene’s Test for Equality of 

Variances en een Two Sample independent T-

test wordt bekeken of de twee groepen qua 

testduur significant van elkaar verschillen 

of niet. Hieruit volgt dat er geen 
significant verschil is in de duur van de 

test (2-tailed significantie = 0,829) en dat 
de twee groepen dus niet verschillen in 

hoe lang ze over de test hebben gedaan.  
 
 
4.2.2 Verdiende geld 
Het verdiende geld in de IGT is een 
manier om de prestatie van de 

proefpersonen te meten. Door middel van 
de Levene’s Test for Equality of Variances en 

een Two Sample independent T-test wordt 

ook voor het verdiende geld bepaald of de 

controlegroep en de stressgroep van elkaar 
verschillen. Hieruit volgt dat de varianties 

tussen de twee groepen significant van 
elkaar verschillen en dat hiervoor in de T-
test gecorrigeerd moet worden. Uit de Two 
Sample independent T-test volgt, als 

aangenomen wordt dat de varianties niet 
gelijk zijn, dat er alleen na de eerste 20 

kaarten een significant verschil is in de 
hoeveelheid geld die verdiend is in de 

twee groepen (2-tailed significantie = 
0,037). Verderop in de IGT is er geen 

significant verschil in het verdiende geld.  
 
4.2.3 Prestaties  
Om prestaties in de Iowa Gambling Task 

te meten en te vergelijken worden de 
kaarten van de IGT in groepen verdeeld 

én wordt de netto prestatie van de 
proefpersonen berekend. De 100 kaarten 

die genomen zijn door de proefpersonen 
tijdens de IGT worden in 5 groepen 

verdeeld: kaarten 1-20, kaarten 21-40, 
kaarten 41-60, kaarten 61-80 en kaarten 81-

100. Dit is een gemakkelijke manier om de 
prestaties van de twee groepen met elkaar 

te vergelijken op 5 momenten, namelijk na 

elke set van 20 genomen kaarten. De netto 
prestatie wordt berekend door de slechte, 

verlieslijdende kaarten af te trekken van 
de goede, winstgevende kaarten. Dus: 

(kaarten van stapel C + kaarten van stapel 
D) – (kaarten van stapel A + kaarten van 

stapel B), oftewel CD-AB. De waarde die 
volgt uit deze berekening is een maat voor 

de prestatie van de proefpersonen: hoe 
hoger de waarde, hoe meer goede kaarten 

zijn genomen en hoe beter de prestatie.  
 

In figuur 3 staan de prestaties van de 
proefpersonen uitgezet tegen de 5 

momenten en hierin is te zien dat de 
controlegroep en de stressgroep een 

verschillend patroon laten zien in de 
prestatie op de IGT. Te zien is dat de 

prestatie toeneemt naarmate er meer 
kaarten gepakt zijn. Echter, na het vierde 

moment, dus na het nemen van 80 
kaarten, daalt de prestatie voor de 

controlegroep en stijgt de prestatie voor de 
stress groep.  

Figuur 3: CD-AB voor 5 momenten
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In een Japanse studie is gebleken dat de 
prestatie van de proefpersonen stabiel 

wordt na het nemen van 80 kaarten en in 
die studie heeft men in de analyse de 

laatste 20 kaarten achterwege gelaten 
(Suzuki et al. 2003). Besloten is om ook in 

de analyse van dit onderzoek de laatste 20 
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kaarten achterwege te laten. Figuur 4 is 

hier het resultaat van. 

Figuur 4: CD-AB voor 4 momenten
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Na deze correctie is er in de grafiek goed 

te zien dat de prestatie van de 
proefpersonen verbetert naarmate er meer 

kaarten genomen worden. Tevens is er een 
duidelijk verschil in prestatie te zien 

tussen de controlegroep en de stressgroep. 
Of er met zekerheid gezegd kan worden 

dat er daadwerkelijk verschillen zijn, 
wordt met statistisch onderzoek bepaald.  

 
Met de statistische test Two-way Repeated 

Measures ANOVA wordt berekend of de 

verschillen binnen de twee groepen en 

tussen de twee groepen significant zijn en 
of er dus met zekerheid gezegd mag 

worden dat er een verschil is in prestatie. 
Uit de Test of Within Subjects Effects volgt: 

F(3,84)=4,910=P≤0,003 voor prestatie (zie 
tabel 2). Dit houdt in dat de waarden CD-

AB op de 4 momenten significant van 
elkaar verschillen, dus de prestaties op 

deze 4 momenten zijn niet gelijk. Dat is 
ook duidelijk te zien in de grafiek zoals 

hiervoor al opgemerkt werd: tijdens de 
eerste 40 kaarten neemt men in beide 

groepen meer kaarten van AB dan van 
CD. Tijdens de laatste 40 kaarten neemt 

men in beide groepen meer kaarten van 
CD dan van AB. Er is sprake van een 

leercurve: de eerste 40 kaarten zijn de leer- 

of de exploratie-kaaren. In deze periode 

exploreren de proefpersonen en leren ze 
de taak kennen. De kaarten die vervolgens 

genomen worden zijn de exploitatie-
kaarten waarmee proefpersonen de taak 

naar het beste van hun kunnen uitvoeren. 
Uit dezelfde test volgt voor 

prestatie*groep: F(3,84)=2,354=P≤0,078 (zie 
tabel 2). Er is sprake van een trend 

waardoor met meer dan 90% zekerheid 
gezegd kan worden dat er een effect-

interactie is: de lijnen van de grafiek lijken 
niet parallel te lopen, wat inhoudt dat de 

twee groepen (stress en controle) van 
elkaar verschillen qua prestatie op de IGT 
gedurende de 4 momenten. Voor de Test of 
Between-Subjects Effects wordt verwezen 

naar tabel 4. De waarde voor prestatie is 
een gemiddelde gedurende de gehele IGT 

en is dus voor de 4 momenten en de 2 
momenten gelijk en hoeft niet twee keer 

weergegeven te worden.  
 
Tabel 2: Tests of Within-Subjects Effects: 4 momenten, 

controle en stress 

Source   df F Sig. 

prestatie Sphericity 

Assumed 

3 4,910 
,003 

 

prestatie * 

groep 

 

Sphericity 

Assumed 

 

3 

 

2,354 ,078 

 

Error 

(prestatie) 

 

Sphericity 

Assumed 

 

84 

    

        

 

De leercurve en de effect-interactie zijn 
beter zichtbaar als de 80 kaarten op een 

andere manier gegroepeerd worden. De 
eerste 40 kaarten komen in de eerste 

groep, de laatste 40 kaarten komen in de 
tweede groep. Uit figuur 5 blijkt dat er 

weldegelijk een verschil is in prestatie 
tijdens het eerste deel en het tweede deel 

van de IGT en dat de prestatie ook beter is 
in het tweede deel van de IGT. Tevens is er 

duidelijk een verschil in prestatie tussen 
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de twee groepen te zien, de controlegroep 

heeft continu een hogere prestatie dan de 
stressgroep. 

 

Figuur 5: CD-AB kaarten 1-40 en 41-80
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Door het gebruik van dezelfde statistische 
test als hierboven besproken (Two-way 

Repeated Measures ANOVA) blijkt dat er 

een significant verschil is tussen de 

controlegroep en de stressgroep wat 
betreft prestatie op de IGT. Uit de Test of 

Within Subjects Effects volgt: 

F(1,28)=15,382=P≤0,001 voor prestatie 

(tabel 3). Zoals hierboven ook besproken 
houdt dit in dat de waarden van CD-AB 

op de twee momenten significant van 
elkaar verschillen. Uit dezelfde test volgt: 

F(1,28)=5,034=P≤0,033 voor prestatie* 
groep (tabel 3). De waarde 0,033 is een 

significante waarde en er is dus significant 
sprake van een effect-interactie: de lijnen 

van de grafiek lopen met meer dan 95% 
waarschijnlijkheid niet parallel, wat 

inhoudt dat de twee groepen van elkaar 
verschillen qua prestatie op de IGT 

gedurende de twee momenten.  
 
Vervolgens wordt nog een Test of Between-
Subjects Effects gedaan. Deze test bepaalt of 

de gemiddelde prestaties in de hele IGT 
van de - en de stress-groep significant van 

elkaar verschillen. Uit deze test volgt: 
F(1,28)=2,988=P≤0,095 (tabel 4) voor de 

groep. Dit is geen significante waarde, 

maar wel een trend: er kan met meer dan 

90% zekerheid gezegd worden dat de twee 
groepen van elkaar verschillen wat betreft 

gemiddelde prestatie op de IGT. De stress-
groep presteert gemiddeld slechter in de 

IGT dan de controlegroep. 
 

Tabel 3: Tests of Within-Subjects Effects: 2 momenten, 

controle en stress 

 

 
Tabel 4: Tests of Between-Subjects Effects: gemiddelde 

score van 2 momenten, controle en stress 

Source df F Sig. 

groep 1 2,988 ,095 

Error 28     

 
Om niet alleen naar de gemiddelde 

prestatie van de hele IGT te kijken, maar 
ook naar de gemiddelden per moment, 
wordt ook een Two-Sample independent T-

test gedaan. Eerst wordt weer de Levene’s 

Test for Equality of Variances uitgevoerd. 

Hieruit blijkt dat voor de tweede groep 

kaarten de varianties significant 
verschillen (sign. upper = 0,036; tabel 5) en 
dat er voor de Two-Sample independent T-

Test correctie uitgevoerd moet worden.  

Uit de Two-Sample Independent T-test volgt 

dat er voor de eerste groep kaarten 

(kaarten 1-40) geen significant verschil is 
tussen de gemiddelde scores van de twee 

groepen (2-tailed significantie = 0,780; 
tabel 6). De gemiddelde prestaties van de 

controlegroep en de stressgroep 
verschillen niet significant van elkaar en 

de prestaties zijn dus gelijk. Voor de 

Source   df F Sig. 

prestatie Sphericity 

Assumed 

1 15,382 ,001 

prestatie 

* groep 

Sphericity 

Assumed 

1 5,034 ,033 

 

Error(fac

tor1) 

 

Sphericity 

Assumed 

 

28 
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tweede groep kaarten is er ook geen 

significant verschil tussen de gemiddelde 
scores van de twee groepen, maar wel een 

trend als aangenomen wordt dat de 
varianties van de twee groepen niet gelijk 

zijn (2-tailed significantie =0,067, equal 
variances not assumed; tabel 6). Uit deze 

test volgt dat er in beide sets kaarten (1-40 
en 41-80) geen significant verschil is tussen 

de prestaties van de twee groepen. Wel is 
er een sterke trend dat de controlegroep 

beter presteert dan de stressgroep 
gedurende de laatste 40 kaarten.  

 
 
Tabel 5: Levene’s Test for Equality of Variances, controle 

en stress 

 

 

 

Tabel 6: Independent Two-Sample T-test: 2 momenten, 

controle en stress 

 

 

 

4.3 Indeling groepen op basis van high-

responders / low-responders 

Om te bepalen of stress inderdaad invloed 

heeft op de prestatie in de IGT wordt de 
stress-groep verder onderverdeeld in een 

groep high-responders en een groep low-

responders, op basis van de 

cortisolwaarden in het speeksel. De 
verschillen tussen het eerste en het tweede 

monster, het tweede en het derde monster 
en de verschillen tussen het eerste en het 

derde monster worden bepaald. Aan de 
hand van de verschillen tussen het eerste 

en het derde monster wordt bepaald of de 
proefpersonen in de high-responders of 

low-responders groep komen, door 
middel van een medium split. De grens is 

gesteld op 4,2 nmol/l stijging van de 
cortisolwaarde in het speeksel tussen het 

eerste en het derde monster. Alle 
proefpersonen die hierboven zitten 

worden in de groep high-responders 
geplaatst, alle proefpersonen die hieraan 

gelijk zijn of hieronder zitten worden in de 
groep low-responders geplaatst. 

Uiteindelijk bestaat de high-responders-
groep uit 10 individuen, de low-

responders bestaat ook uit 10 individuen 
en ook de controlegroep bestaat uit 10 

individuen (tabel 7). De gemiddelde 
stijging van het cortisolgehalte in het 

speeksel en het minimum en maximum 
per groep staat weergegeven in tabel 7.  

 
Tabel 7: Verdeling van de groepen en gemiddelde verschil 
tussen cortisolmonster 1 en 3 met maximum en 
minimum 

 N Gemiddelde 
verschil tussen 
monster 1 en 3 

(nmol/l) 
 

Groep controle 10 -2,3 (-8,2 – 1,2) 

  low-responders 10 0,85 (1,5 - 4,2) 

  high-responders 10 8,75 (4,4 – 12,2) 

 

 
4.3.1 Testduur 
Voor de groepen high-responders en low-

responders wordt bepaald of ze qua 
testduur significant van elkaar verschillen 

(vanaf kaart 1 tot kaart 100) door middel 
van een Levene’s Test for Equality of 

   F Sig. 

    Lower Upper 

CD-AB 1-40 Equal 

variances 
assumed 

,006 ,941 

CD-AB 41-80 Equal 
variances 

assumed 

4,858 ,036 

   Sig. (2-tailed) 

    Lower 

CD-AB  

1-40 

Equal variances 

assumed 

,780 

  Equal variances 

not assumed 

,773 

CD-AB  

41-80 

Equal variances 

assumed 

,025 

  Equal variances 
not assumed 

,067 
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Variances en een Two Sample independent T-

test. Hieruit volgt dat er geen significant 

verschil is in de duur van de test (2-tailed 

significantie = 0,629).  De gemiddelde 
testduur van de twee groepen samen is 

193 seconden, wat neerkomt op 3,22 
minuten. 

 
 
4.3.2 Verdiende geld 

Het is duidelijk te zien dat er een verschil 
is tussen de high-responders en low-

responders in het verdiende geld. Na het 
nemen van 80 kaarten (moment 4) heeft de 

groep high-responders duidelijk minder 
geld verdiend dan de controlegroep en de 

groep low-responders (figuur 6).  
 

Figuur 6: Verdiende geld gedurende 80 kaarten
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Met behulp van een Levene’s Test for 

Equality of Variances en een Two Sample 

independent T-test wordt bepaald of er 

inderdaad een verschil is tussen de high-
responders en de low-responders in het 

gemiddelde verdiende geld op alle 4 de 
momenten. Uit deze test komt dat er na 80 

kaarten (op moment 4) een significant 
verschil is in het verdiende geld tussen de 

groep high-responders en low-responders 
(2-tailed significantie = 0,001). De groep 

high-responders verdient dus significant 
minder geld na 80 kaarten dan de groep 

low-responders.  

 

4.3.3 Prestaties 
In figuur 7 is de prestatie CD-AB van de 

drie groepen uitgezet tegen de 4 
momenten waarop de prestatie gemeten 

is. Als figuur 4 met figuur 6 wordt 
vergeleken kan men zien dat de 

stressgroep is opgesplitst in een groep 
high-responders en een groep low-

responders. De oorspronkelijke lijn van de 
stressgroep wordt als het ware 

uiteengetrokken en er worden twee aparte 
lijnen gevormd. Er is een duidelijk verschil 

te zien in prestatie tussen de groep high-
responders en de groep low-responders. 

Of de prestaties binnen en tussen de 
groepen significant verschillend zijn 
wordt bepaald met een Two-way Repeated 
Measures ANOVA.  

 

Figuur 7: CD-AB voor 4 momenten
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Uit de Test of Within Subjects Effects, 

berekend over de controlegroep, de high-

responders en de low-responders, volgt: 
F(3,81)=3,773=P≤0,014 voor de prestatie 

(tabel 8). Dit houdt in dat de waarden CD-
AB op de 4 momenten significant van 

elkaar verschillen. Uit dezelfde test volgt 
voor prestatie*groep: F=(6,81)=P≤0,248 

(tabel 8). Deze waarde is niet significant en 
hieruit kan men concluderen dat er geen 

sprake is van effect-interactie: de lijnen 
van de drie groepen lopen in zekere mate 

parallel. Dit houdt in dat de drie groepen 
niet van elkaar verschillen qua prestatie op 

de IGT gedurende de 4 momenten.  
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Als deze test alleen voor de high-

responders en de low-responders wordt 
uitgevoerd komt er voor de prestatie geen 

significante waarde uit 
(F(3,54)=1,502=P≤0,225) en voor 

prestatie*groep komt er ook geen 
sigifiante waarde uit 

(F(3,54)=0,385=P≤0,764) (tabel 9). De 
waarden CD-AB verschillen dus niet op de 

4 momenten en er is ook geen sprake van 
effect-interactie. De lijnen van de high-

responders en low-responders lopen vrij 
vlak omdat er geen significant verschil is 

tussen de prestaties op de 4 momenten en 
de lijnen lopen parallel een elkaar.  

 
Voor de Test of Between-Subjects Effects 

wordt verwezen naar tabel 11 en 13. De 
waarde voor prestatie is een gemiddelde 

gedurende de gehele IGT en is dus voor 
de 4 momenten en de 2 momenten gelijk 

en hoeft niet twee keer weergegeven te 
worden.  

 
 
Tabel 8: Tests of Within-Subjects Effects: 4 momenten, 
controle, high-responders en low-responders 

Source df F Sig. 

prestatie 3 3,773 ,014 

prestatie * groep 6 1,343 ,248 

Error(momenten) 81     

 
 
Tabel 9: Tests of Within-Subjects Effects, 4 momenten, 
high-responders en low-responders 

Source df F Sig. 

momenten 3 1,502 ,225 

momenten * groep 3 ,385 ,764 

Error(momenten) 54     

 
 

 
Ook hier zijn de prestaties beter te zien als 

de kaarten verdeeld worden in een groep 
met de eerste 40 kaarten en een groep met 

de laatste 40 kaarten. Hieruit volgt figuur 

8 en hierin is te zien dat de groep high-

responders duidelijk slechter presteert dan 
de groep low-responders en de 

controlegroep. De lijnen van de groep 
high-responders en low-responders lijken 

echter wel parallel te lopen. Om te bepalen 
of dit statistisch ook zo is wordt dezelfde 

statistische test gebruikt als hierboven 
besproken (Two-way Repeated Measures 

ANOVA). De test wordt uitgevoerd voor 

de drie groepen samen (controle, 

responders en non-responders) en voor de 
twee groepen afzonderlijk (responders en 

non-responders).  
 

Figuur 8: CD-AB kaarten 1-40 en 41-80

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2

kaarten 1-40 en 41-80

C
D
-A

B
controle low-responders high-responders

 
Uit de test met de drie groepen volgt voor 
de Test of Within Subjects Effects: 

F=(1,27)=10,947=P≤0,003 voor de prestatie 

(tabel 11). Zoals hierboven al meerdere 
malen besproken, houdt dit in dat de 

waarden van CD-AB op de twee 
momenten significant van elkaar 

verschillen. Uit dezelfde test volgt: 
F=(2,27)=2,452=P≤0,105 voor prestatie* 

groep (tabel 11). Dit is geen significante 
waarde, maar komt dicht in de buurt van 

een trend. Het is echter geen trend, want 
de waarde is niet kleiner dan 0,10. Er mag 

dus niet gezegd worden dat er sprake is 
van een effect-interactie en de drie 

groepen verschillen niet van elkaar qua 
prestatie op de IGT gedurende de twee 

momenten, de lijnen van de drie groepen 
lopen parallel. 
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Uit de test met de twee groepen volgt voor 
de Test of Within-Subjects Effects: 

F=(1,18)=4,593=P≤0,046 voor prestatie en 

F=(1,18)=0,094=P≤0,763 voor 
prestatie*groep (tabel 12). Hieruit volgt 

dat de prestaties op de twee momenten 
wel significant van elkaar verschillen in de 

twee groepen, maar dat er geen effect-
interactie is. De lijnen lopen dus parallel 

en de responders en non-responders 
verschillen niet van elkaar wat betreft 

prestatie in de IGT gedurende de twee 
momenten.  

 
Uit de Test of Between Subjects Effects blijkt 

dat zowel de drie groepen als de twee 
groepen significant van elkaar verschillen 

qua gemiddelde prestatie gedurende de 
hele IGT (tabel 11 en 13). De 

controlegroep, de responders en de non-
responders verschillen significant van 

elkaar (F(2,27)=4,050=P≤0,029; tabel 11) en 
de responders en non-responders 

verschillen ook significant van elkaar 
(F(1,18)=5,446=P≤0,031; tabel 13). Er kan 

met meer dan 95% zekerheid gezegd 
worden dat de groepen van elkaar 

verschillen wat betreft de gemiddelde 
prestatie in de gehele IGT. In figuur 8 is te 

zien dat de high-responders de laagste 
prestatie hebben, daarboven ligt de lijn 

van de low-responders en de controle-
groep lijkt de hoogste prestatie te hebben. 

Als dit gecontroleerd wordt door middel 
van een Student-Newman-Keuls test blijkt 

dat de high-responders significant 
verschillen van de low-responders en 

controlegroep en dat de low-responders 
en de controlegroep niet van elkaar 

verschillen qua gemiddelde prestatie in de 
gehele IGT met een 95% 

betrouwbaarheidsinterval (zie tabel 14). 
 

 

 
 
Tabel 10: Tests of Within-Subjects Effects, 2 momenten, 
controle, high-responders en low-responders 

Source df F Sig. 

prestatie 1 10,947 ,003 

prestatie * groep 2 2,452 ,105 

Error (prestatie) 27     

 
Tabel 11: Tests of Between-Subjects Effects, gemiddelde 
score van 2 momenten, controle, high-responders en low-
responders 

Source df F Sig. 

groep 2 4,050 ,029 

Error 27     

 

 
 
Tabel 12: Tests of Within-Subjects Effects, 2 momenten, 
high-responders en low-responders 

Source df F Sig. 

prestatie   1  1 4,593 ,046 

prestatie * groep 1 ,094 ,763 

Error(factor1) 18     

 
Tabel 13: Tests of Between-Subjects Effects, gemiddelde 
score van 2 momenten, responders en non-responders 

Source df F Sig. 

groep 1 5,446 ,031 

Error 18     

 
 

 
Tabel 14: Student-Newman-Keuls  

groep N Subset 

2 1 

High-
responders  

10 -3,0000   

Low-
responders 

10   2,3500 

Controle 10   3,6000 

Sig.   1,000 ,616 
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Uiteindelijk wordt nog bepaald of de 

waarden van de prestaties verschillen 
tussen de responders en de non-

responders op de twee momenten. Dit 
wordt gedaan door middel van een 
Levene’s Test for Equality of Variances en een 
Two Sample Independent T-test. Uit de 

Levene’s Test blijkt dat er tussen de twee 
groepen geen verschil is in varianties en 

dat betekent dat er voor de T-test niet 
gecorrigeerd hoeft te worden. Uit de Two 

Sample Independent T-test volgt dat er voor 

de eerste groep kaarten (1-40) een 

significant verschil is in prestatie op de 
IGT tussen de twee groepen (2-tailed 

significantie = 0,034; tabel 16). Voor de 
tweede groep kaarten (41-80) volgt dat er 

een trend is (2-tailed significantie = 0,073; 
tabel 16), dat wil zeggen: er mag met meer 

dan 90% zekerheid gezegd worden dat de 
twee groepen van elkaar verschillen qua 

prestatie op de IGT. De twee groepen 
verschillen dus aan het begin van de IGT 

significant van elkaar en aan het einde van 
de IGT is dat verschil minder, maar wel 

een trend. 
 
Tabel 15: Levene’s Test for Equality of Variances 

    F Sig. 

    Lower Upper 

CD-AB 1-40 Equal variances 
assumed 

,692 ,416 

CD-AB 41-80 Equal variances 
assumed 

1,904 ,185 

 
Tabel 16: Independent Two-sample T-test 

    Sig. (2-tailed) 
Lower 

CD-AB 1-40 Equal variances 
assumed 

,034 

CD-AB 41-80 Equal variances 
assumed 

,073 
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5.  CONCLUSIE & DISCUSSIE 

 
Tijdens dit onderzoek is gekeken naar 

verschillende vormen van prestatie in de 
IGT. Er is gekeken naar testduur, het 

verdiende geld en de prestatie in de IGT in 
de vorm van het aantal goede kaarten dat 

genomen wordt. De gevonden resultaten 
worden hieronder besproken.  

 
5.1 Testduur 

Ten eerste is gebleken dat er bij mannelijke 
proefpersonen geen verschil is in testduur 

tussen de controle-groep en de stress-
groep, en in de stressgroep zelf is er ook 

geen verschil tussen de low-responders en 
high-responders in testduur. Ongeacht de 

mate van stress die ervaren wordt, gaan 
mannen dus niet sneller of langzamer te 

werk in de Iowa Gambling Task. Vrouwen 
die onder invloed van sociale stress de IGT 

uitvoeren gaan echter wel sneller te werk 
dan vrouwen die niet onder invloed van 

sociale stress zijn (verslag Hein Stoop 
2008). Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat de acute sociale stress bij mannen en 
vrouwen een ander effect heeft op de IGT: 

vrouwen gaan sneller werken terwijl er bij 
mannen geen verschil is in testduur tussen 

de controlegroep en stressgroep en de 
low-responders en high-responders.  

 
5.2 Verdiende geld 

De hoeveelheid geld die verdiend wordt 
tijdens de IGT is ook een maat voor de 

prestatie. Tussen de controlegroep en de 
stressgroep is er alleen op het eerste 

moment (na het nemen van 20 kaarten) 
een significant verschil in het verdiende 

geld op dat moment. De controlegroep 
heeft gedurende de eerste 20 kaarten 

significant meer geld verdiend dan de 
stressgroep. Dit kan men verklaren 

doordat de stressgroep net de stresstest 

heeft gehad en nog onder sterke invloed is 

van deze stressor, waardoor er meer 
slechte kaarten worden genomen dan 

goede kaarten, waardoor het gewonnen 
geldbedrag minder is. Binnen de 

stressgroep is er ook verschil in het 
verdiende geld. De high-responders 

hebben na het nemen 80 kaarten 
significant minder geld verdiend dan de 

groep low-responders na 80 kaarten. Het 
verschil na 20 kaarten is hier echter niet 

aanwezig. In figuur 6 is te zien dat de lijn 
van de high-responders blijft dalen, terwijl 

de lijnen van de low-responders en de 
controlegroep vlakker gaan lopen. De 

high-responders houden steeds minder 
geld over. Een verklaring voor het feit dat 

de high-responders minder geld 
verdienen dan de low-responders kan zijn 

dat de high-responders meer gestrest zijn 
en minder snel door hebben dat ze beter 

kaarten van stapel C en D kunnen nemen. 
Hierdoor nemen ze langer slechte kaarten 

waardoor het geldbedrag daalt. 
 

 
5.3 Prestaties 

Als gekeken wordt naar de prestatie in de 
IGT op basis van CD-AB, dan komen er 

interessante verschillen naar boven. Eerst 
wordt gekeken naar de prestatie van de 

controlegroep en de stressgroep 
gedurende de gehele IGT, namelijk de 5 

momenten, van kaart 1 tot kaart 100. 
Hieruit blijkt dat de prestaties van beide 

groepen naar elkaar toe lijken te lopen in 
de laatste set van 20 kaarten, dus 

gedurende moment 5. De stressgroep gaat 
beter presteren en de controlegroep gaat 

slechter presteren. Dit kan verklaard 
worden door het feit dat de controlegroep 

voorafgaand aan de IGT al een half uur 
heeft ontspannen. Wellicht is deze groep 

niet meer gemotiveerd om de IGT zo goed 
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mogelijk uit te voeren. Het kan ook zijn 

dat mannen graag snel klaar willen zijn. 
Als ze eindelijk door hebben hoe de taak 

werkt kan het zijn dat de mannen gewoon 
maar wat doen om zo snel mogelijk klaar 

te zijn. Dat de stressgroep beter gaat 
presteren aan het einde van de IGT kan 

verklaard worden door het feit dat de 
acute sociale stress die zij in de TSST 

hebben ondervonden langzaam wegebt en 
de prestaties verbeteren naarmate deze 

stress verdwijnt. De laatste 20 kaarten zijn 
dus niet representatief voor de IGT en 

worden niet meegenomen in de rest van 
de analyses (Suzuki et al. 2003). 

 
In de resultaten van de netto prestatie in 

de IGT (CD-AB) is te zien dat er een 
leercurve is gedurende de taak, zowel in 

de stressgroep als in de controlegroep 
(figuur 4). Eerst worden meer kaarten van 

AB genomen om de taak te leren kennen. 
Na 40 kaarten hebben de proefpersonen 

geleerd van de kaarten en hebben ze de 
taak door en worden er meer kaarten van 

CD genomen. Hieruit kan men 
concluderen dat zowel de controlegroep 

als de stressgroep in staat is om de vier 
stapels te verkennen en om te bepalen 

welke kaarten goed en welke kaarten 
slecht zijn.  

 
Er kan geconcludeerd worden dat de 

stressgroep en de controlegroep significant 
van elkaar verschillen qua prestatie 

gedurende de 4 momenten en dat er een 
trend is voor een effect-interactie, dus de 

lijnen van de twee groepen lopen niet 
parallel. De low-responders en high-

responders verschillen niet significant van 
elkaar qua prestatie gedurende de 4 

momenten en er is ook geen sprake van 
effect-interactie, dus de lijnen van deze 

twee groepen lopen wel parallel. Als de 

kaarten ingedeeld worden in twee 

groepen, namelijk de eerste 40 kaarten en 
de laatste 40 kaarten, wordt bovenstaande 

effect sterker. De controlegroep en de 
stressgroep verschillen weldegelijk 

significant qua prestatie in de twee 
momenten in de IGT en er is ook 

significant sprake van een effect-interactie. 
Door het indelen van de kaarten in twee 

groepen worden de varianties verlaagd 
omdat er minder datapunten worden 

meegenomen, hierdoor wordt de 
significantie hoger. Voor de low-

responders en high-responders gaat dit 
echter niet op. De verschillen in prestatie 

gedurende de 4 momenten van de IGT 
wordt wel significant, er is echter nog 

steeds geen sprake van effect-interactie. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

controlegroep wel significant verschilt van 
de stressgroep qua prestatie gedurende de 

IGT, maar dat er binnen de stressgroep (de 
low-responders en high-responders) geen 

verschil is in prestatie gedurende de IGT. 
Dit is ook goed te zien in figuur 8: de lijn 

van de controlegroep loopt duidelijk 
anders dan de twee lijnen van de high-

responders en low-responders. 
 

Dit verschil is ook nader te bepalen door 
het gebruik van de Test of Between-Subjects 

Effects waarmee de prestaties van de hele 

IGT gemiddeld en vergeleken worden. Er 

wordt een trend gevonden tussen de 
controlegroep en de stressgroep en er 

wordt een significant verschil gevonden 
tussen de high-responders en low-

responders. De controlegroep presteert 
gemiddeld beter dan de stressgroep (met 

een trend) en binnen de stressgroep 
presteren de low-responders gemiddeld 

genomen gedurende de hele IGT 
significant beter dan de high-responders. 

Als dezelfde test wordt uitgevoerd voor 
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de controlegroep, high-responders-groep 

en low-responders-groep samen komt er 
ook uit dat de groepen significant 

verschillen qua gemiddelde waarde 
gedurende de hele IGT. Uit figuur 8 is af te 

lezen dat de controlegroep gemiddeld het 
hoogst scoort, daarna de low-responders 

en de high-responders presteren het 
slechtst. Uit de Student-Newman-Keuls test 

blijkt dat de high-responders significant 
verschillen qua gemiddelde prestatie van 

de low-responders en controlegroep.  
Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

proefpersonen met een hoog niveau van 
stress slechter presteren op de IGT dan 

proefpersonen met een laag niveau van 
stress en de controlegroep. Uit het 

parallelle onderzoek naar de invloed van 
stress bij vrouwen is gebleken dat er bij 

vrouwen geen verschil is in prestatie 
tussen de twee groepen. Vrouwen 

presteren even goed bij een verschillend 
niveau van acute sociale stress (verslag 

Hein Stoop 2008). Wat dit verschil in 
gender bepaalt is niet duidelijk en kan in  

vervolgonderzoek verder onderzocht 
worden. 

 
Uit de Two-Sample independent T-test blijkt 

dat de controlegroep en de stressgroep 
qua prestatie tijdens de eerste 40 kaarten 

niet significant van elkaar verschillen en 
dat ze in de laatste 40 kaarten met een 

sterke trend van elkaar verschillen. Voor 
de groepen low-responders en high-

responders is dit juist andersom. Deze 
verschillen qua prestatie tijdens de eerste 

40 kaarten wel significant van elkaar en 
tijdens de laatste 40 kaarten niet 

significant, maar wel met een trend. De 
controlegroep en de stressgroep presteren 

dus aan het begin van de IGT hetzelfde, 
maar deze prestaties komen steeds verder 

uit elkaar te liggen naarmate de IGT 

vordert. Dit kan verklaard worden 

doordat de controlegroep veel beter gaat 
presteren dan dat de stressgroep doet, 

waardoor de lijnen uit elkaar gaan lopen. 
Hierdoor is er een verschil in prestatie in 

de laatste 40 kaarten (met een trend). De 
high-responders en low-responders 

presteren juist aan het begin van de IGT 
verschillend, maar gaan meer gelijk 

presteren als de IGT vordert. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat beide 

groepen de acute sociale stress hebben 
ervaren, maar dat de high-responders hier 

meer last van hebben gehad. Deze 
presteren namelijk aan het begin van de 

IGT slechter dan de low-responders. 
Gedurende de laatste 40 kaarten wordt dit 

verschil minder, maar het blijft een trend. 
De high-responders halen de low-

responders dus niet in qua prestatie in de 
IGT.  

 
 
5.4 Tot slot  

Uit al deze resultaten kan men 

concluderen dat acute sociale stress een 
slechte invloed heeft op het keuzegedrag 

van mannen. Blijkbaar zijn mannen na 
stress niet meer in staat om te leren van de 

foute kaarten die ze van de stapels nemen 
tijdens de IGT en maken ze keuzes die 

vooral op de korte termijn gericht zijn.  
Dit gedrag kan een gevolg zijn van non-

systematic scanning, zoals in het tweede 
hoofdstuk van dit verslag beschreven. 

Non-systematic scanning leidt ertoe dat 
men onder invloed van stress niet 

systematisch kan nadenken en alle 
alternatieven worden in een rommelige 

volgorde geraadpleegd (Keinan 1987). 
Hierdoor kan het zijn dat de mannen de 

verschillende stapels kaarten niet goed 
hebben geraadpleegd en niet goed weten 

welke stapels de juiste stapels zijn, wat 
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uiteindelijk leidt tot een slechte prestatie. 

Het gedrag kan ook een vorm zijn van 
impulsiviteit, die wordt veroorzaakt door 

de manier waarop de mannen framen. Dit 
maakt het beslisproces eenvoudiger en het 

is gemakkelijker om een verband te leggen 
tussen ‘nu een kaart pakken’ en ‘direct 

veel geld verdienen’ (Tversky en 
Kahneman 1981). Dit sluit ook aan bij de 

hedonistische ervaring: in dit geval het 
verdienen van veel geld. In feite zijn de 

zeven stappen van het beslisproces van 
Janis en Mann te implementeren in de 

IGT, om een zo goed mogelijke afweging 
te maken welke kaarten genomen moeten 

worden. Dit leidt er toe dat ook de 
verschillende coping-patronen te rijmen 

zijn met de IGT. De slechte prestaties 
kunnen verklaard worden door het feit dat 

er geen sprake is van vigilantie, maar 
bijvoorbeeld hypervigilantie. Dit leidt tot 

slechte keuzes en heeft in de IGT een 
slechte prestatie tot gevolg. 

 
Het zou leuk zijn als in vervolgonderzoek 

uitgezocht kan worden welke van 
bovenstaande mechanismen ten grondslag 

ligt aan de slechte prestaties van de 
mannen in de IGT. Men kan bijvoorbeeld 

de non-systematic scanning testen, door 
na te gaan in welke volgorde de 

proefpersonen de stapels in de IGT 
raadplegen. Om de impulsiviteit van de 

proefpersonen te testen zou men een 
impulsiviteits-test moeten uitvoeren, 

voorafgaand of aansluitend aan de IGT. 
De verschillende coping-patronen kunnen 

helaas niet getest worden, dit zijn 
persoonlijke effecten en zoals beschreven 

in hoofdstuk 2 van dit verslag is de manier 
waarop individuen stress ervaren niet te 

voorspellen (Lazarus en Folkman 1984).  
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