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Voorwoord 

 

     Voor u ligt onze thesis van de Masteropleiding Klinische Psychologie. Het beschrijft het onderzoek dat 

wij hebben uitgevoerd in de periode van oktober 2007 tot en met juli 2008. Na in de bachelorfase onder 

andere bezig te zijn geweest met de symptomatologie van angststoornissen, is onze interesse op het 

gebied van onderzoek uitgegaan naar één van processen die aan het ontstaan en de instandhouding van 

deze stoornissen ten grondslag liggen: Evaluatieve conditionering. Het resultaat mag er zijn! Hoewel het 

door ons uitgevoerde onderzoek andere resultaten opleverde dan verwacht, kijken we beiden terug op een 

zeer enerverende ervaring. Het daadwerkelijk uitvoeren van onderzoek en het verslagleggen hiervan is 

echt voor ons gaan leven.  

        Bij deze willen we graag onze begeleider Iris Engelhard bedanken voor de ontspannen gesprekken, 

de geboden structuur en haar motiverende houding op momenten dat we door de bomen het bos niet meer 

zagen. Ook willen we Martin Laverman bedanken voor het construeren van de in het onderzoek gebruikte 

computertaak. Tevens willen we de studenten die deelnamen aan dit onderzoek bedanken voor hun 

medewerking en tijd.  
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Samenvatting 

 

Inleiding. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat het ontstaan van bepaalde angststoornissen nauw 

samenhangt met aangeleerde afkeer of walging. Evaluatieve conditionering wordt als onderliggend 

mechanisme beschouwd met betrekking tot deze aangeleerde afkeer of walging. Dit leermechanisme 

refereert aan het proces waarbij de beoordeling van een stimulus veranderd doordat het gekoppeld is aan 

een andere, positieve of negatieve, stimulus (De houwer, Thomas & Baeyens, 2001). Fundamenteel 

onderzoek heeft aangetoond dat er individuele verschillen zijn in evaluatieve conditionering (Schienle, 

Stark & Vaitl, 2001), maar onbekend is welke factoren hierop van invloed zijn. In huidig onderzoek wordt 

nagegaan of de sterkte van contaminatie ‘beliefs’, de overtuiging die men koestert ten aanzien van 

besmetting, een rol speelt bij de mate van evaluatieve conditionering. 

Methoden. 50 deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun score op een meetinstrument van 

contamination beliefs, de Padua Inventory Revised (PI-R; Burns, Keortge, Formea & Sternberger, 1996) 

en opgedeeld in 2 groepen: 24 hoogscoorders (hoge Padua) en 26 laagscoorders (lage Padua). Zij namen 

deel aan een Evaluatieve Conditionering Taak, die bestond uit 3 fasen waarin foto’s van ‘normale’ dan 

wel gezichten met een huidaandoening werden getoond. In fase 1 werden deelnemers gevraagd de 

plaatjes te beoordelen op mate van onprettig/prettig. In fase 2 werden de door de deelnemer meest 

neutraal beoordeelde plaatjes uit fase 1 weer opnieuw getoond en gekoppeld aan andere plaatjes die in 

fase 1 neutraal, prettig of onprettig waren beoordeeld door de deelnemer. In fase 3 werden deelnemers 

gevraagd de eerste reeks neutrale plaatjes uit fase 2 nogmaals te beoordelen. De mate van evaluatieve 

conditionering is het verschil in evaluaties van neutrale plaatjes die in fase 2 werden gevolgd door een 

onprettig of prettig plaatje, vergeleken bij de evaluatie van deze plaatjes in fase 1. Om te controleren voor 

mogelijke confounders werden neuroticisme, walginggevoeligheid, stemming en lichamelijke en 

geestelijke gezondheid gemeten met vragenlijsten.  

Resultaten. Er is geen conditioneringeffect gevonden: alle neutrale stimuli werden na het 

conditioneringsproces significant positiever geëvalueerd, ongeacht de gekoppelde stimuluscategorie. 

Individuele verschillen in contaminatie ‘beliefs’ waren hierbij niet van invloed: hoogscoorders waren niet 

ontvankelijker voor het conditioneringsproces dan laagscoorders.  

Conclusie. De bevinding dat verschillen in contaminatie ‘beliefs’ in dit onderzoek niet van 

invloed bleek op evaluatieve conditionering kan niet geïnterpreteerd worden als bewijs dat deze invloed 

er niet is. Dit is mede te wijten aan methodologische tekortkomingen van het onderzoek. Er zal meer 

onderzoek gedaan moeten worden met een meer valide taak, waarbij evaluatieve conditionering tot stand 

komt, om duidelijkheid te krijgen over de rol van contamintatie ‘beliefs’ hierbij. Aanbevelingen hiervoor 

worden besproken.  
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Inleiding 

 

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de processen die aan het ontstaan en de 

instandhouding van angststoornissen ten grondslag liggen. De aandacht is hierbij voornamelijk uitgegaan 

naar de rol van angstgerelateerde informatieverwerking (Olutunji, Forsyth & Feldner, 2007; Mineka & 

Zinbarg, 2006, 2007). Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het ontstaan van bepaalde 

angststoornissen ook nauw samen lijkt te hangen met angst voor besmetting en aangeleerde walging. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de obsessieve-compulsieve stoornis (Davey, Buckland, Tantow, & Dallos, 1998), 

bloed-injectie-verwondingfobie (Sawchuk, Lohr, Westendorf, Meunier, & Tolin, 2002) en spinnenfobie 

(Watts, 1986). Davey (1994) toonde bijvoorbeeld aan dat spinfobici vooral angst vertonen voor de 

aanraking met een spin, in plaats van angst om aangevallen te worden en spinnen intrinsiek vies vinden. 

Dit draagt ertoe bij dat het individu de gevreesde stimulus zal vermijden uit angst voor besmetting en 

walging. Aangeleerde walging lijkt ook een rol te spelen na een traumatische gebeurtenis. Fairbrother en 

Rachman (2004) toonden aan dat slachtoffers van seksueel geweld zichzelf smerig en vies voelden, 

hetgeen niet werd weggenomen door veelvuldig wassen, en een verhoogde kwetsbaarheid hebben tot het 

ontwikkelen van PTSS. Darwin (1872) omschreef walging als een verdedigingsmechanisme dat ertoe 

bijdraagt dat eten dat een verhoogd risico tot ziekte met zich meebrengt als afstotend wordt geëvalueerd. 

Meerdere studies bevestigen het verband tussen walging en eten (Haidt, McCauley & Rozin, 1994), maar 

recenter onderzoek laat echter zien dat meerdere factoren in staat zijn deze emotie op te roepen, zoals 

bepaalde dieren (spinnen, maden), lichamelijke producten (speeksel, uitwerpselen), seks, lichamelijk 

letsel, de dood, en gebrek aan hygiëne (Haidt et al.,1994).  

Hoe kan het dat walging of afkeer voor (voorheen) neutrale stimuli wordt aangeleerd? In de 

leerpsychologie wordt verondersteld dat informatie wordt aangeleerd via twee conditioneringsprocessen; 

signaal-leren en evaluatief-leren (Baeyens, Crombez, Van den Bergh, & Eelen, 1998; Martin & Levey, 

1978). Signaal-leren houdt in dat een voorheen neutrale of geconditioneerde stimulus (CS) wordt 

geassocieerd met een ongeconditioneerde stimulus (UCS) en een voorspellende waarde krijgt van de UCS 

(Forsyth, Daleiden, & Chorpita, 2000; Reiss, 1980). Het gevolg daarvan zou zijn dat de CS de 

geconditioneerde response (CR), zoals angst, oproept. Er is ondersteuning voor de rol van signaal-leren 

bij PTSS (bijv. Orr, Metzger, Lasko, Macklin, Peri & Pitman, 2000). Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen 

met PTSS de kans overschatten dat een CS gevolgd wordt door een (aversieve) UCS  (Blechert et al., 

2007). Evaluatieve conditionering houdt in dat de CS de affectieve eigenschappen van de UCS 

“overneemt” en de bijbehorende CR, zoals walging, oproept. De persoon hoeft zich hierbij niet bewust te 

zijn van de CS-UCS relatie; de neutrale stimulus fungeert immers niet als een signaal dat het individu 

voorbereidt op een UCS (De Houwer, Thomas, & Baeyens, 2001). Deze vorm van leren is, in 
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tegenstelling tot signaal-leren, zeer resistent tegen uitdoving (Baeyens et al., 1988). Hoewel aangenomen 

wordt dat signaal-leren eveneens de emotie 'walging' kan oproepen, wordt toch veelal aanvaard dat dit via 

evaluatieve conditionering geschiedt (Schienle, Stark & Vaitl, 2001; Woody & Teachman, 2000). 

Welke factoren hebben invloed op evaluatieve conditionering? De afgelopen drie decennia is aan de 

hand van verscheidene stimuli en procedures onderzoek gedaan naar evaluatieve conditionering (De 

Houwer, et al., 2001), maar er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van individuele verschillen op 

dit leerproces. Schienle et al. (2001) onderzochten het verband tussen walgingsgevoeligheid en 

evaluatieve conditionering. Individuele verschillen in walgingsgevoeligheid bleek niet significant 

gerelateerd te zijn aan het conditioneringsproces. Mogelijk spelen contaminatie ‘beliefs’ een rol. Dit 

omvat de overtuiging die men koestert ten aanzien van besmetting, namelijk dat eigenschappen van een 

object overdragen worden op een ander object. Dit komt overeen met “laws of sympathic magic”: de 

neiging om walgelijke eigenschappen van een object te projecteren op een neutraal object (Rozin, Fallon, 

& Mandell, 1984). Deze wetten vormen tevens het grondbeginsel van de evaluatieve conditionering, 

waarbij de affectieve waarde van een CS wordt gewijzigd door contact met een UCS. Rozin et al. (1984) 

vonden een verband tussen de mate van smetvrees en vermijding van een object dat in aanraking is 

geweest met een “vies” object. Mulkens, De Jong en Merckelbach (1996) vonden dat mensen minder 

gemotiveerd zijn om een smakelijk koekje te eten nadat een spin met het voedsel in aanraking is geweest.  

In dit onderzoek werd nagegaan of mensen met sterke contaminatie ‘beliefs’ vatbaarder zijn voor het 

evaluatieve conditioneringsproces dan mensen met zwakke ‘beliefs’. Om de invloed op evaluatieve 

conditionering te onderzoeken, is allereerst de Padua Inventory Revised (PI-R) (Burns, Keortge, Formea 

& Sternberger, 1996) contaminatie subschaal in een grote groep studenten afgenomen. Een hoge score 

geeft aan dat een individu sterke obsessionele gedachten heeft met betrekking tot contaminatie. 

Vervolgens is een evaluatieve conditioneringstaak afgenomen. In deze taak werden op een beeldscherm 

neutrale en prettige , en plaatjes die walging oproepen in paren aan de deelnemer getoond (Baeyens, et al., 

1988; De Houwer, Baeyens, Hermans, Vansteenwegen & Eelen, 2000). De verwachting was dat 

deelnemers met sterke contaminatie ‘beliefs’ vatbaarder zijn voor het evaluatieve conditioneringsproces 

dan deelnemers met zwakke ‘beliefs’, en neutrale stimuli na koppeling met prettige of onprettige stimuli 

anders evalueren (prettiger of onprettiger) dan voor koppeling met neutrale stimuli. Aangezien de 

stemming, lichamelijke en geestelijke gezondheid, de mate van neuroticisme en walgingsgevoeligheid van 

de deelnemer ook van invloed kunnen zijn op de veranderingen in beoordeling, werd hiervoor statistisch 

gecontroleerd.  
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Methoden 

 
 

Deelnemers en procedure 

 

1
e
 en 2

e
 jaar studenten aan de Universiteit Utrecht werden na afloop van een college gevraagd om een 

paar vragenlijsten in te vullen, waaronder de Padua Inventory Revised. 500 studenten vulden de 

vragenlijst in; hiervan waren 300 (60%) studenten bereid om deel te nemen aan een vervolgonderzoek. De 

gemiddelde Padua-score bedroeg 4,52 (SD = 4,04). Op basis van scores uit het hoogste en laagste kwartiel 

zijn 26 hoogscoorders (3 mannen; 11%) en 24 laagscoorders (2 mannen; 8%) geselecteerd. De 

gemiddelde Padua-score van de hoogscoorders bedroeg 13,23 (SD = 0,48) en van de laagscoorders 0,33 

(SD = 4,48).  

De deelnemers zijn allen telefonisch benaderd om een afspraak voor het vervolgonderzoek in te 

plannen. Het vervolgonderzoek duurde ongeveer 45 minuten en vond plaats na een informed consent 

procedure. Deze is opgenomen in de Appendix. Deelnemers begonnen met de Evaluatieve Conditionering 

Taak, waarna de vragenlijsten werden ingevuld. Ze ontvingen een proefpersoonuur of geld (6 euro) voor 

hun deelname.  

 

Materiaal 

De contamination subschaal van de Padua Inventory Revised (PI-R; Burns et al., 1996) bestaat uit 10 

items die zorgen met betrekking tot contaminatie meten. Deelnemers moeten uitspraken zoals ‘Ik was 

mijn handen vaker en langer dan nodig is’ beoordelen op een vijfpunt Likert-schaal en aangeven in 

hoeverre deze op hen van toepassing zijn (0 = helemaal niet, tot 4 = heel erg). Validiteit en 

betrouwbaarheid zijn beoordeeld als zijnde voldoende tot goed (Van Oppen, Hoekstra & Emmelkamp, 

1995). 

De Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI; Thordarson et al., 2004) contamination 

subscale bestaat uit 11 items die contaminatieangst en dwangmatig wassen meten. Deelnemers wordt 

gevraagd op een vijfpunt Likert schaal (0 = helemaal niet, tot 4 = heel erg) aan te geven in hoeverre 

uitspraken op hen van toepassing zijn (bv. “Ik voel me vies na het aanraken van geld”). De schaal 

beschikt over goede psychometrische eigenschappen; interne consistentie 0,92 en betrouwbaarheid 0,97  

(Thordarson et al., 2004). 

De Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson et al., 1988) meet de algemene 

gemoedstoestand. De PANAS bestaat uit 20 bijvoeglijke naamwoorden, die elk een stemming omschrijft. 

De items worden opgedeeld in twee 10-items subschalen: Negatief Affect (PANAS neg.) en Positief 

Affect (PANAS pos.). Deelnemers geven op een vijfpunt Likert schaal aan in hoeverre een uitspraak op 
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hen van toepassing is (1 = nauwelijks of helemaal niet, tot 5 = heel erg). De validiteit en betrouwbaarheid 

van de PANAS zijn als voldoende aangetoond (Crawford & Henry, 2004).  

De Symptom CheckList 90 items (SCL- 90; Arrindell et al., 1986) is een vragenlijst bestaande uit 90 

items die symptomen van psychopathologie meten. De SCL-90 omvat acht schalen; agorafobie, angst, 

depressie, somatische klachten, insufficiëntie in denken en handelen, interpersoonlijk wantrouwen en 

sensitiviteit, hostiliteit, slaapproblemen. Deelnemers moeten op een vijfpunt Likert schaal aangeven of de 

klachten de afgelopen week van toepassing waren (0 = helemaal niet, tot 4 = heel erg). De totaalscore 

drukt het psychoneurotisch- somatisch welbevinden uit. De inhoudsvaliditeit varieert over de schalen van 

0,40 tot 0,70 en de betrouwbaarheid varieert van 0,62 tot 0,85 (http://www.lo-

bsw.ugent.be/VVGP/structuurfiche_SCL-90.pdf, geraadpleegd 17 december 2007). 

De Eysenck Personality Questionnaire (EPQ; Eysenck & Eysenck, 1975) is een vragenlijst bestaande 

uit 90 items welke vier schalen bevat: neuroticisme (N), extraversie (E), psychoticisme (P) en sociaal 

wenselijkheid (L). In dit onderzoek is enkel de neuroticisme (EPQ-N) en extraversieschaal (EPQ-E) 

afgenomen, hetgeen 41 items oplevert. Deelnemers geven op een dichotome schaal (ja/nee) aan of een 

uitspraak (bijv. “Gaat uw stemming dikwijls op en neer?“) op hen van toepassing is. In onderzoek is 

aangetoond dat de EPQ over een goede validiteit en betrouwbaarheid beschikt. De betrouwbaarheid van 

de N en E schaal is zeer bevredigend (0,87 en 0,85) 

(http://www.rug.nl/gradschoolshare/research_tools/tools/epq, geraadpleegd op 18 december 2007). 

De Disgust Scale- Revised (DS-R; Haidt et al., 1994) bevat 25 items welke de mate van 

walginggevoeligheid meten. Op de ene helft dienen deelnemers op een vijfpunt Likert schaal aan te geven 

in hoeverre ze het eens zijn met de uitspraak, of in hoeverre deze op hen van toepassing is (0 = helemaal 

mee oneens/ geheel niet op mij van toepassing tot 4 = helemaal mee eens/ geheel op mij van toepassing). 

De items zijn uitspraken als ‘Als ik iemand zie overgeven, word ik misselijk’. Bij de andere helft dient 

men aan te geven hoe walgelijk men bepaalde ervaringen vindt (0 = helemaal niet walgelijk, tot 4 = 

extreme walging). De items zijn uitspraken als ’Buiten in de vuilnisbak zie ik een stuk vlees met maden’. 

De interne consistentie en discriminant validiteit van de DS zijn goed (Haidt et al.,1994). 

 De Evaluatieve Conditionering Taak (ECT; cf. Baeyens et al., 1988) was opgedeeld in 3 

opeenvolgende fasen: een evaluatie fase (fase 1), een acquisitie fase (fase 2) en een tweede evaluatie fase 

(fase 3). De stimuli, bestaande uit gefotografeerde gezichten, werden tegen een zwarte achtergrond 

aangeboden op een computerscherm. De gezichten verschilden van elkaar met betrekking tot inhoud 

(geslacht, etnische afkomst en leeftijd) en vorm (aanzicht, grootte gezicht en kleur) en werden 

ondergebracht in twee stimulussets; een ‘normale’ set, bestaande uit 70 plaatjes, en een set bestaande uit 

20 plaatjes van gezichten met een milde huidaandoeningen. De stimuli zijn afkomstig van de Dermatlas 
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(http://www.dermatlas.com/derm, geraadpleegd 16 januari 2008) en Dermnet (http://www.dermnet.com, 

geraaodpleegd 16 januari 2008) websites.  

Allereerst vindt 1 oefentrial plaats waarin de deelnemer aangeeft hoe (on)prettig hij/zij een plaatje 

vindt. De beoordeling wordt gegeven door met een muis onderin het beeldscherm te klikken op een 

Visuele Analoge Schaal (VAS) die loopt van –100 (‘onprettig’), 0 (‘neutraal’) tot 100 (‘prettig’).  

In fase 1 werden alle gezichten at random getoond en stuk voor stuk op de VAS beoordeeld door de 

deelnemer. De duur van elke aanbieding was 1 sec. Op basis van de beoordelingsscores werden 12 

plaatjes die het meest rond de waarde 0, 100 en -100 lagen geselecteerd als neutrale (N), prettige (P) en 

niet prettige (NP) plaatjes voor fase 2. 

In fase 2 werden N-plaatjes aangeboden en at random gevolgd door andere N-plaatjes, P of NP-

plaatjes. Er werden 9 stimuluscategorieën gebruikt: 3 (N-N), 3 (N-P) en 3 (N-NP). Elke categorie werd 10 

maal aan de deelnemer getoond. De deelnemer diende de plaatjes enkel in zich op te nemen. De duur van 

elke afbeelding was 1 sec. en er zat 4 sec. tussen de twee stimuli van een stimuluspaar, waarna 8 seconden 

een zwart scherm te zien was. Hierna werd een volgend stimuluspaar aangeboden. In totaal werden 9 

verschillende stimuluscategorieën gemaakt: 3 (N-N), 3 (N-P) en 3 (N-NP). Elke categorie werd 10 maal 

aan de deelnemer getoond.  

In fase 3 beoordeelde de deelnemer enkel de 9 neutrale plaatjes uit de eerste reeks van elk paar van de 

stimuluscategorieën op de VAS. Ook nu werd elk plaatje 1 sec getoond en zat er 8 sec tussen elk plaatje.  

Zodoende leverde de Evaluatieve Conditionering Taak twee variabelen op; Evaluatieve Respons 1 uit 

fase 1 (ER1) en Evaluatieve Respons 2 uit fase 3 (ER2). Een gemiddelde verschilscore (ERv) werd 

berekend door voor elke categorie de ER1 te verminderen met ER2. De scores bleken normaal verdeeld, p 

> 0,05. 

  

Algemene procedure 

Het onderzoek startte met het informed consent en instructies voor de Evaluatieve Conditionering 

Taak. De taak nam ongeveer 25 minuten in beslag. Na de Evaluatieve Conditionering Taak volgde de PI-

R, DS-R, VOCI-C, SCL-90 en de PANAS. Dit nam eveneens 15 minuten in beslag. Na het invullen van 

de vragenlijsten werd de deelnemer enkele vragen gesteld als “Wat denkt u dat het doel van dit onderzoek 

was?, “Hoe serieus heeft u de taak gedaan?” en “Hoe vond u het om mee te doen?”.  Het daadwerkelijke 

doel van het onderzoek werd niet prijsgegeven. In de debriefing werd hen verteld dat dit onderzoek de 

invloed van stemming op de beoordeling van plaatjes tracht te onderzoeken. Tenslotte werd hun 

vergoeding uitgekeerd. In totaal duurde het onderzoek ongeveer 45 minuten.  
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Analyse 

Ten eerste werd nagegaan of de hoge Padua groep vatbaarder is voor de effecten van evaluatieve 

conditionering dan de lage Padua groep. Voor elk van de drie stimuluscategorieën werd de gemiddelde 

ER1 en ER2 bepaald. Verschilscores (ERv) zijn berekend door ER2 te verminderen met ER1 en deze zijn 

per categorie geëvalueerd middels een 2 (Groep: hoogscoorders, laagscoorders) x 3 (Stimuluscategorie: 

N-N, N-NP, N-P) repeated measures ANOVA. 

Ten tweede werd nagegaan of per groep verschillen waren tussen de beoordelingen in fase 1 en 3. Een 

Repeated Measures ANOVA werd uitgevoerd met groep als tussensubject variabele en ER1/ ER2 als 

binnenvariabelen. 

Tenslotte werd nagegaan welke variabelen van invloed zijn op de tweede evaluatieve respons (ER2) 

door een Regressieanalyse met de PANAS pos., DS-R, EPQ, PI-R, SCL-90 en ER1 als onafhankelijke 

variabelen en de ER2 als afhankelijke variabele. 
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Resultaten 

 

 

Demografische en psychometrische gegevens 

 

De demografische en psychometrische gegevens van de twee groepen zijn opgenomen in tabel 1. De 

groepen verschilden significant van elkaar met betrekking tot de variabelen PANAS pos, EPQ-N, SCL-90 

en DS-R. Deze mogelijke confounders zullen zodoende als onafhankelijke variabelen in de 

Regressieanalyse worden opgenomen. Tevens verschilden de groepen met betrekking Padua 1. 

Om na te gaan of de groepen daadwerkelijk van elkaar verschilden op basis van de Padua bij het 

vervolgonderzoek werd de test-hertest betrouwbaarheid van de Padua bepaald. Er bleek een significante 

correlatie tussen de eerste en tweede afname van de Padua (r = 0,81; p < 0,01). De geselecteerde groepen 

bleken bij de tweede afname van de PI-R nog steeds significant van elkaar te verschillen (zie tabel 1). Ook 

op de VOCI kwam een significant verschil tussen de groepen naar voren, hetgeen de validiteit van deze 

groepsindeling ondersteunt. 

 

Tabel 1. Gemiddelden en Standaarddeviaties per Hoge en Lage Padua groep 

 

 Hoogscoorders Laagscoorders Analyse  

 M SD M SD t p 

Leeftijd 19,58 1,96 20,83 2,94 1,79 0,08 

PANAS pos. 24,81 5,58 28,83 6,53 2,30 0,03* 

PANAS neg. 15,16 7,34 12,54 2,81 -1,61 0,11 

EPQ-N 11,04 4,20 5,71 3,87 -4,65 0,001* 

SCL-90 144,73 35,13 119,58 24,16 -2,93 0,01* 

VOCI 20,04 6,98 6,33 4,08 -8,55 0,001* 

DS-R 47,73 7,02 36,29 8,09 -5,35 0,001* 

Padua 1 13,23 4,48 0,33 0,48 -14,58 0,001* 

Padua 2 16,58 6,01 3,33 3,96 -9,26 0,001* 

 

Noot: Padua 1 = Scores op Padua afname 1. Padua 2 = scores op Padua afname 2. * p < 0,05 

 

 

Evaluatieve conditionering 

 

Ten eerste werd nagegaan of de 3 categorieën van plaatjes (N, NP, P) die gebruikt werden voor fase 2 

daadwerkelijk van elkaar verschilden op basis van beoordelingen in fase 1. Hiervoor werden de 

evaluatieve responsen  van de desbetreffende plaatjes uit fase 1 met elkaar vergeleken. De gemiddelde 

responsen van de N, P en NP bleken respectievelijk 2,70,  43,96 en -49,96. Een Repeated Measures 

ANOVA wees uit dat er significante verschillen waren tussen de categorieën, (F(2, 98) = 1112,560; p = 
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0,001). Met pairwise comparisons werd een significant verschil gevonden tussen zowel de N en P (t(49) = 

-28,62; p < 0,05), tussen N en NP (t(49) = -29,00; p < 0,05), en tussen P en NP (t(49) = -6,630; p < 0,05).
1
 

Ten tweede werd nagegaan of er groepsverschillen waren met betrekking tot de Evaluatieve 

Conditionering Taak. ER verschilscores (fase 3 ten opzichte van fase 1) werden voor de 3 categorieën en 

2 groepen met elkaar vergeleken door een 2 (Groep: hoge Padua, lage Padua) x 3 (stimuluscategorie: N-

N, N-P, N-NP) ANOVA. Hieruit bleek een niet significant hoofdeffect van type stimuluscategorie, (F(2, 

96) = 2,09; p= 0,07). Het hoofdeffect van groep bleek echter wel significant (F(1, 48) = 2,81; p = 0,05). 

Daarnaast bleek de 2-weg interactie van groep en stimuluscategorie niet significant (F(1, 48) = 0,27; p = 

0,77). Zodoende toonden de stimuluscategorieën geen verschillend conditioneringeffect. De lage Padua 

groep had grotere verschilscores (en dus positievere scores bij fase 3 dan bij fase 1) dan de hoge Padua 

groep, zelfs als neutrale plaatjes waren gekoppeld met onprettige plaatjes (N-NP). Ten aanzien van de 2-

weg interactie kan gesteld worden dat de hoogscoorders de stimuluscategorieën N-P en N-NP niet anders 

beoordeelden ten opzichte van de N-N dan de laagscoorders. (Zie figuur 1). 

 

Figuur 1. Gemiddelde verschilscores (ERv) van beoordeling op neutrale plaatjes (fase 3 ten opzichte van 

fase1), per stimuluscategorie en groep. Een hogere score betekent dat de plaatjes in fase 3 als positiever 

werden beoordeeld dan in fase 1. 
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1
 De gemiddelde beoordeling van gemutileerde plaatjes was -44,08 en de gemiddelde beoordeling van 

de normale plaatjes was 24,37. 
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 Ten derde werden de ER scores in fase 1 en 3 afzonderlijk voor de drie categorieën en 2 groepen met 

elkaar vergeleken door een 2 (Groep: hoge Padua, lage Padua) x 2 (Fase: ER1, ER2) ANOVA.  

In de stimuluscategorie waarbij neutrale stimuli in fase 2 gekoppeld is aan andere neutrale stimuli (N-

N) bleek een significant hoofdeffect van Fase (F(1, 48) = 14,50; p = 0,001 ), maar niet van Groep (F(1, 48 

) = 0, 65; p = 0,23). De 2-weg interactie van Groep  x Fase bleek wel significant (F(1, 48) = 3,82; p = 

0,03). De lage Padua groep bleek de neutrale plaatjes die gekoppeld waren met andere neutrale plaatjes in 

fase 3 positiever te beoordelen dan in fase 1, vergeleken bij de hoge Padua groep (Zie figuur 2) 

 

 

Figuur 2. Gemiddelde Evaluatieve Respons (ER) van neutrale stimuli (fase 1 en 3) in fase 2 gekoppeld 

aan andere neutrale stimuli (N-N), per fase en groep.  
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In de stimuluscategorie waarbij neutrale stimuli in fase 2 gekoppeld is aan niet-prettige stimuli (N-

NP) bleek eveneens een significant hoofdeffect van Fase (F(1, 48) = 17,70; p = 0,001) maar niet van 

Groep (F(1, 48) = 0,001; p = 0,49). De 2-weg interactie van groep en fase wees geen significant effect uit, 

(F(1, 48) = 1,72, p= 0,09). Er was wel een trend dat de lage Padua groep de neutrale plaatjes na koppeling 

met onprettige plaatjes positiever vond dan de hoge Padua groep (Zie figuur 3).  
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Figuur 3. Gemiddelde Evaluatieve Respons (ER) in fase 1 en 3 van neutrale stimuli die in fase 2 waren  

gekoppeld met niet-prettige stimuli (N-NP),.  
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Tenslotte was er voor de stimuluscategorie waarbij neutrale stimuli waren gekoppeld met prettige 

stimuli (N-P) een significant hoofdeffect van Fase (F (1, 48) = 39,94; p = 0,001). Het hoofdeffect van 

Groep was niet significant, (F(1, 48) = 0,04; p = 0,42). De 2-weg interactie van groep en fase wees 

eveneens geen significant effect uit, (F(1, 48) = 1,29; p= 0,13). (Zie figuur 4).  

 

 

Figuur 4. Evaluatieve Respons (ER) in fase 1 en 3 van neutrale stimuli die in fase 2 werden gekoppeld aan 

prettige stimuli (N-P).  
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Gesteld kan worden dat de beoordelingen van neutrale plaatjes in fase 3 significant verschilde van 

beoordelingen in fase 1. Dit gold voor neutrale plaatjes uit alle categorieën (N-N, N-NP, N-P). De 

groepseffecten waren niet significant: de groepen verschilden dus niet van elkaar met betrekking tot alle 

evaluatieve responsen in fase 1 en 3. Ten aanzien van de 2- weginteractie kan gesteld worden dat de lage 

Padua groep significant positievere beoordelingen gaf van neutrale stimuli die waren geassocieerd met 

andere neutrale plaatjes of met niet prettige plaatjes; dit gold echter niet voor neutrale plaatjes die waren 

geassocieerd met prettige plaatjes. 

Ten vierde is nagegaan of er groepsverschillen waren met betrekking tot de Evalutieve Conditionering 

Taak wanneer gecorrigeerd wordt voor covariaten. Verschilscores werden voor de 3 categorieën en 2 

groepen met elkaar vergelEken door een 2 (Groep: hoge Padua, lage Padua) x 3 (Stimuluscategorie: N-N, 

N-NP, N-P) ANCOVA, met PANAS pos, DS-R, EPQ-N en SCL-90 als covariaten. Hieruit bleek een niet 

significant hoofdeffect van Groep, (F(1, 44) = 0,21; p = 0,33) en Stimuluscategorie, (F(2, 88) = 0,95; p = 

0,20). Tevens bleek de 2-weg interactie van groep en stimuluscategorie niet significant, (F(2, 88) = 0,08; 

p = 0,47). Het effect van de covariaten bleek niet significant van invloed, wat ook is op te maken uit de 

afzonderlijke resultaten voor de interactie met covariaten PANAS pos. (F(2, 94) = 0,84; p = 0,92), DS-R 

(F(2, 94) = 0,27; p = 0,76), EPQ (F(2, 94) = 0,05; p = 0,95), en SCL-90 (F(2, 94) = 0,49; p = 0,61). 

Gesteld kan worden dat wanneer gecorrigeerd wordt voor de covariaten de stimuluscategorieën geen 

verschillend conditioneringeffect aantonen. Dit geldt eveneens voor de groep; laagscoorders verschilden 

niet significant van hoogscoorders in evaluatieve verschilscore. Hiernaast kan ten aanzien van de 2-weg 

interactie gesteld worden dat de hoogscoorders de stimuluscategorieën N-P en N-NP niet anders 

beoordeelden ten opzichte van de N-N dan de laagscoorders. Correctie van de covariaten voegde dus niets 

toe aan het model. (Zie figuur 5).  
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Figuur 5. Gemiddelde verschilscores (ERv) van beoordeling op neutrale plaatjes (fase 3 ten opzichte van 

fase1) met covariaten (PANAS pos., DS-R, EPQ-N en SCL-90) per stimuluscategorie en groep 
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Tenslotte werd middels een regressieanalyse nagegaan wat de onafhankelijke bijdrage is van de 

Padua en covariaten op het effect van evaluatieve conditionering. De evaluatieve respons in fase 2 (ER2) 

vormde hierbij de onafhankelijke variabele en ER1, PANAS pos., DS-R, EPQ, PI-R, en SCL-90 de 

onafhankelijke variabelen. De analyse is drie maal herhaald voor elke stimuluscategorie, waarbij de enter 

methode is toegepast. 

De evaluatieve respons van neutrale stimuli in fase 3 uit de N-N categorie werd significant 

voorspeld door ER1 (β = 0,60, t = 5,21; p =0,001) en PI-R (β = -0,25), t = 2,21; p = 0,03), F(2, 49) = 

14,90; p = 0,001, met 36% verklaarde variantie. Geen van de andere variabelen was significante (hoogste 

waarde voor SCL90 met β = -0,16, t = 0,98; p = 0,33).  

De evaluatieve respons van neutrale stimuli in fase 3 uit de N-NP categorie werd door geen van 

de variabelen significant voorspeld (hoogste waarde voor ER1 met β = 0,27, t = 1,89; p = 0,07) 

De evaluatieve respons van neutrale stimuli in fase 3 uit de N-P categorie werd significant 

voorspeld door ER1 (β = 0,54, t = 4,29; p = 0,001), F(2, 49) = 9,28; p = 0,001, met 25 % verklaarde 

variantie). De overige variabelen waren niet significant (hoogste waarde voor PI-R met β = -0,23, t = 1,30; 

p = 2,02.  
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Discussie 

 

 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of contaminatie ‘beliefs’ samenhangen met een 

verhoogde ontvankelijkheid voor evaluatieve conditionering. De verwachting was dat mensen met 

sterkere ‘beliefs’ (hoogscoorders op de Padua) meer evaluatieve conditionering vertonen dan mensen met 

zwakkere ‘beliefs’ (laagscoorders op de Padua). Zodoende zouden neutrale stimuli na koppeling aan 

prettige en ‘niet- prettige’ stimuli door de hoogscoorders respectievelijk als prettiger of onprettiger 

worden geëvalueerd dan de laagscoorders. Tevens werd verondersteld dat neutrale stimuli na koppeling 

met andere neutrale stimuli in valentie ongewijzigd zouden blijven (controle conditie).  

De resultaten ondersteunen dit niet. Een conditioneringeffect is in beide groepen niet aangetoond  

en de verwachte interactie tussen groep en stimuluscategorie is derhalve niet gevonden.  

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. Ten eerste werden de neutrale stimuli, ongeacht 

de gekoppelde stimuluscategorie, na het conditioneringsproces door zowel hoog- als laagscoorders op de 

Padua positiever geëvalueerd. Dit druist tegen de verwachting in. Verondersteld werd immers dat de 

richting van de evaluatie wordt beïnvloed door de valentie van de gekoppelde stimuluscategorie.  

Een tweede onverwacht effect was dat het significante groepseffect, waaruit bleek dat de 

laagscoorders op de Padua alle neutrale stimuli (ongeacht de koppeling met neutrale, niet prettige of 

prettige stimuli) in fase 3 als positiever beoordeelden dan de hoogscoorders. Dit was echter niet meer het 

geval wanneer rekening werd gehouden met beoordelingen van neutrale plaatjes bij de voormeting (in 

fase 1): de lage Padua groep beoordeelde slechts de neutrale plaatjes die waren gekoppeld met andere 

neutrale plaatjes (de N-N categorie) positiever in fase 3 dan in fase 1, vergeleken bij de hoge Padua groep.  

Ten derde bleek uit de Regressie analyse dat ‘contaminatie ‘beliefs’ de beoordeling van neutrale 

stimuli uit de N-N categorie in fase 3 voorspelde, onafhankelijk van de beoordelingsscores van deze 

plaatjes in fase 1: hoe minder ‘beliefs’ men aanhangt, hoe positiever de beoordeling werd.  

Tenslotte bleek dat negatieve stemming, psychische en lichamelijke klachten, neuroticisme en 

walginggevoeligheid geen relevante voorspellers waren van de beoordelingen van plaatjes. De eerste 

beoordeling (fase 1) bleek zowel onafhankelijk als na controle een voorspeller te zijn voor de tweede 

beoordeling van neutrale stimuli, die in de conditioneringfase gekoppeld waren aan neutrale of niet- 

prettige stimuli. 

Samenvattend kan met betrekking tot de resultaten gesteld worden dat in beide groepen het 

verwachte conditioneringeffect niet is opgetreden. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk. Ten eerste 

kwam uit de Evaluatieve Conditionering Taak naar voren dat het herhaaldelijk aanbieden van neutrale 

stimuli ertoe leidt dat zowel hoog- en laagscoorders op de Padua een positievere waarde toekennen aan 

deze stimuli. Dit kan worden verklaard door het ‘mere exposure’ fenomeen. Meerdere studies  vonden dat 
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een stimulus aangenamer wordt beoordeeld naar mate deze vaker is getoond (Zajonc, 1968; Kunst-Wilson 

& Zajonc, 1980; Baeyens et al., 1988). Mogelijk werden mensen met zwakkere ‘beliefs’ sterker door dit 

fenomeen beïnvloed dan de mensen met sterkere ‘beliefs’. Laagscoorders hadden een positievere 

stemming dam hoogscoorders op de Padua. Het is bekend dat een positieve stemming ertoe kan leiden dat 

stimuli een positievere waarde verwerven (Clore, Wyer, Dienes, Gasper, Gohm & Isbell, 2001). De 

stemming werd na afloop van het experiment gemeten en hangt wellicht meer samen met de 

beoordelingen in fase 3 dan in fase 1. Ook de Regressie analyse suggereert dat dit positievere 

stemmingseffect deels een verklaring kan bieden voor de bevinding dat laagscoorders op de Padua 

positievere beoordelingen lieten zien op neutrale plaatjes uit de N-N categorie in fase 3 vergeleken bij fase 

1 en de hoogscoorders op de Padua. Het is echter onduidelijk waarom dit stemmingseffect zich niet 

manifesteerde in beoordelingen van plaatjes uit de N-NP en N-P categorieën in fase 3 ten opzichte van 

fase 1. Ook is onduidelijk waarom negatieve stemming niet was gerelateerd aan de beoordelingen van 

neutrale plaatjes.  

Een tweede mogelijke verklaring van het uitblijven van het verwachte conditioneringeffect is dat de 

deelnemers de niet-prettige plaatjes te aversief vonden en vermeden. In dat geval zou er geen associatie 

optreden tussen N-NP plaatjes en zou evaluatieve conditioneringeffecten uitblijven. Dit is echter niet 

waarschijnlijk, aangezien de niet prettige plaatjes niet extreem negatief werden beoordeeld in fase 1, 

namelijk gemiddeld -44,08 op een mogelijk bereik van -100 (extreem onprettig) tot 100 (extreem prettig). 

Door de milde beoordelingen van deze plaatjes moet er juist rekening worden gehouden met het feit dat 

de niet- prettige stimuli in dit onderzoek wellicht niet onprettig genoeg waren om afkeer teweeg te 

brengen bij de deelnemers. Dezelfde redenering lijkt ook van toepassing op de positieve plaatjes die 

wellicht niet positief genoeg waren. De beoordeling van deze plaatjes bedroeg een gemiddelde van 24,37 

in fase 1. Kortom, het is goed mogelijk dat de neutrale plaatjes (CS) niet werden gekoppeld aan een 

(positieve of negatieve) UCS, met als gevolg dat de beoordelingen van deze plaatjes in fase 3 dus ook niet 

werden beïnvloed door geconditioneerde reacties. Cherian en Forsyth (2000) gebruikten voor hun 

experiment intensere stimuli zoals dode en gemutileerde lichamen. Deze bleken in staat een evaluatieve 

conditioneringeffect teweeg te brengen. Dit gold ook voor onderzoek van Baeyens en collega’s, die 

gemutileerde gezichten (met ernstige verwondingen en huidaandoeningen) en aantrekkelijke gezichten 

gebruikten als onprettige en prettige stimuli (Baeyens et al., 1988). Bovendien vonden Olatunji, Lohr, 

Willems & Sawchuk (2006) dat stimuli die besmettingsgevaar behelzen (dieren, geuren en rottend vlees) 

een sterker verband vertonen met contaminatie ‘beliefs’ dan stimuli die dit gevaar minder behelzen. 

Zodoende waren positievere en aversievere stimuli mogelijk een betere keuze geweest en een gedegen 

suggestie voor vervolgonderzoek is dan ook om plaatjes aan te bieden die sterkere reacties oproepen. 
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Ten derde zou het uitblijven van een conditioneringeffect verklaard kunnen worden door de wijze 

van aanbieding. Wellicht is het ‘plaatje- plaatje paradigma’ niet toereikend om een effect te 

bewerkstelligen. De gepaarde stimuli werden (in fase 2) met tussenpozen van 4 seconden na elkaar 

getoond. Mogelijkerwijs heeft dit geresulteerd in een te zwakke associatie tussen de plaatjes om 

conditionering te bewerkstelligen. Dat verklaart echter niet waarom Baeyens et. al. (1988) wel een 

conditioneringeffect vonden middels dezelfde tijdsduur tussen gepaarde stimuli. Wel dient te worden 

opgemerkt dat Baeyens en collega’s de paren op een andere wijze hadden samengesteld dan in huidige 

studie, namelijk op gelijkheid van gezichten in vorm, inhoud of kleur, in plaats van at random, zoals in dit 

onderzoek. Echter, De Houwer et al. (2000) toonden evenwel een effect middels de random procedure en 

een zelfde paradigma als in deze studie en lijkt deze verklaring te kunnen worden uitgesloten.   

Tenslotte moet worden stilgestaan bij de selectie van deelnemers. Dit gebeurde op basis van de 

hoogste en laagste kwartielen met betrekking tot de Padua die werd afgenomen in collegezalen. Het is 

goed mogelijk dat de twee groepen niet extreem genoeg van elkaar verschilden. De scores op de Padua 

toonden wel significante verschillen aan (M = 13 voor hoge Padua groep, M = 0 voor lage Padua groep), 

maar de hoge scores waren nog steeds vrij laag ten opzichte van het bereik van de schaal (0 - 40) en ten 

opzichte van klinische populaties, waaronder OCD-patiënten (zie Burns, et al. 1996). Een aanbeveling 

voor toekomstig onderzoek is dan ook om extremere groepen te selecteren, die meer gebaseerd zijn op 

normatieve scores onder patiënten met contaminatieangst.  

Concluderend is het op grond van het huidige onderzoek voorbarig om te stellen dat contaminatie 

‘beliefs’ niet van invloed zijn op de effecten van evaluatieve conditionering. Allereerst waren er 

nauwelijks effecten van evaluatieve conditionering in het huidige experiment, hetgeen door een aantal 

methodologische zwaktes verklaard kan worden, die in vervolgonderzoek kunnen worden versterkt. In 

ogenschouw moeten worden genomen dat onderzoek naar de rol van individuele verschillen nog in de 

kinderschoenen staat. Meer studies zijn nodig om de invloed van individuele verschillen, zoals 

contaminatie ‘beliefs’, uit te sluiten dan wel te constateren. Het gebruik maken van een valide 

conditioneringstaak, met stimuli die sterke ongeconditioneerde positieve en negatieve responses 

oproepen, is daarbij cruciaal.  
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Appendix 

 

Informend consent 

 

Informatie voorafgaand aan het onderzoek 

 

Titel onderzoek 

De relatie tussen stemming en het beoordelen van gezichten. 

 

Doel van het onderzoek  

Wij vragen je toestemming om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit 

onderzoek is om vast te stellen in welke mate stemming van invloed is op het beoordelen van gezichten. 

 

Opzet van het onderzoek 

   Dit onderzoek duurt ongeveer 40 minuten en bestaat uit de volgende onderdelen: 

   (1) het invullen van vragenlijsten, die gaan over je karakter, stemming, en gezondheidsklachten. Dit duurt     

   ongeveer 20 minuten. Je mag weigeren om vragen in te vullen die je vervelend vindt om te beantwoorden.  

   (2) het doen van een computertaak waarin gevraagd wordt om een reeks foto’s van gezichten te beoordelen.     

   Een aantal gezichten is van mensen met huidaandoeningen, zoals eczeem en acne. Deze taak duurt ongeveer  

   20 minuten. 

 

Vrijwilligheid van deelname 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je deelname kan eventueel beëindigd worden zonder nadelige 

gevolgen voor jezelf.  

 

Vertrouwelijkheid en anonimiteit 

De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en worden bewaard in het 

onderzoeksarchief van de hoofdonderzoeker Dr. Iris Engelhard bij de Universiteit Utrecht, op basis van een 

code-nummer. De code-sleutel die naam met code-nummer verbindt, wordt bewaard op een aparte, 

beveiligde locatie bij de Universiteit Utrecht. Er worden geen individuele resultaten berekend.  
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Wat van je gevraagd wordt (belasting) 

De vragenlijsten en testen zijn in eerdere onderzoeken gebruikt. Het maken en invullen vereist 

concentratie, maar dit duurt niet lang. Er zijn geen kosten voor jou verbonden aan deelname aan dit 

onderzoek. 

 

De risico’s van het onderzoek 

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Het zien van sommige plaatjes van gezichten met 

huidaandoeningen zal onaangenaam kunnen zijn. Er kan enig ongemak zijn door het beantwoorden van 

vragen die te maken hebben met psychische klachten en persoonlijkheid. Je kunt ervoor kiezen om vragen 

niet te beantwoorden. Als je spanningen ervaart door deelname aan dit onderzoek en daarover wilt praten, 

kun je contact opnemen met Dr. Iris Engelhard bij de Universiteit Utrecht, via telefoonnummer 030-2531470 

of via email: i.m.engelhard@uu.nl. 

 

Mogelijke voordelen 

Deelname aan dit onderzoek levert je 6 euro of een proefpersoonuur op. 

 
Vragen 

Je hebt het recht om op ieder moment voor, tijdens en na het onderzoek vragen te stellen. Je hebt ook het 

recht om niets te willen weten over het onderzoek. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met de 

hoofdonderzoeker Dr. Iris Engelhard bij de Universiteit Utrecht op telefoonnummer 030-2531470 of via 

email: i.m.engelhard@uu.nl. 

 

Toestemmingsverklaring 

Wanneer je voldoende bent geïnformeerd en wil deelnemen aan dit onderzoek, dien je bijgevoegd 

toestemmingsformulier te ondertekenen. 

 


