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1. Voorwoord 

 
Voor mijn studie diergeneeskunde moest ik een onderzoeksstage uitvoeren. Dit om wat meer 
bekend te raken met de onderzoekskant.  
Ik vond na het doen van de cursus Proefdierkunde gedrag en ethologie interessant. Zo ben ik 
bij het proefdierdepartement terecht gekomen. Daar werd onder andere onderzoek gedaan 
naar de invloed van angst. Het onderzoek bij dieren (o.a. ratten) was al vergeven vandaar dat 
ik heb besloten om een mensenonderzoek te doen. Terwijl ik daar stage liep had ik dan wel de 
mogelijkheid om af en toe met het rattenonderzoek mee te kijken en ook om nog een keer te 
leren ‘handelen’. Dit laatste omdat ik niet veel met kleine knaagdieren heb en ik het wel 
belangrijk vind om ook als dierenarts vertrouwd te raken met deze dieren. 
Ik heb geleerd hoe je een onderzoek opzet, verwerkt en welke problemen er allemaal kunnen 
optreden. Dit was erg leerzaam voor mij. Zo heb ik mijn statistiek weer wat kunnen opfrissen 
en met SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) gewerkt, waarmee ik nog niet 
eerder had gewerkt. Ook kwam ik er achter dat ik de onderzoekskant leuker vond dan ik had 
verwacht.  
Ik hoop dat dit verslag een goed beeld geeft van mijn onderzoek en dat de 
vervolgonderzoeken die hier op aan sluiten ook allemaal voorspoedig lopen. 
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2. Samenvatting 

 

2.1 Samenvatting 

Belangrijk in het leven is het maken van keuzes en een emotie die daarop invloed heeft is 
anxiety. Bij mensen is gevonden dat personen met een hoge Trait anxiety (TA) slecht 
presteren op de Iowa Gambling Task (IGT) (Miu et al., 2008), een taak die de capaciteit tot 
het maken van efficiënte keuzes meet (Bechara et al., 1997, 1998). Bij het maken van keuzes 
spelen de amygdala en de prefrontale cortex een grote rol. Interessant genoeg spelen deze 
hersenstructuren ook een rol bij anxiety (Kim and Gorman, 2005) wat de associatie zou 
kunnen verklaren. Gekeken werd of vergelijkbare resultaten worden gevonden als in het 
onderzoek van Miu et al. (2008). Mannelijke deelnemers werden gebruikt. Zij hebben een 
Zelf-Beoordelings Vragenlijst (ZBV) ingevuld en vervolgens moesten de deelnemers de IGT 
uitvoeren. Verder werd cortisol gemeten om de invloed van stress te bepalen. Ter controle 
moesten de deelnemers ook de cognitief gerichte Wisconsin Card Sorting Task (WCST) doen. 
Aan de hand van de ZBV werden de deelnemers opgedeeld in lage, gemiddelde en hoge 
anxiety groepen. Naar voren komt dat een hoge TA geassocieerd is met minder efficiënte 
keuzes in de IGT. Echter de conclusie van Miu et al. (2008), dat personen met een lage TA 
beter presteren als de deelnemers met een hoge TA, wordt niet gevonden. Miu et al. (2008) 
gebruikte voor zijn onderzoek zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers en had 
uiteindelijk meer vrouwen dan mannen in zijn onderzoek. Bij dit onderzoek zijn alleen 
manlijke deelnemers gebruikt. Het verschil in resultaten lijkt dan te wijzen op een invloed van 
het geslacht. Het is mogelijk dat mannelijke deelnemers met een lage TA meer risico nemen 
en mannelijke deelnemers met een hoge TA juist risico willen vermijden en daardoor 
verkeerde keuzes gaan maken. De TA leek geen grote invloed op de WCST te hebben, maar 
er werd wel een correlatie tussen TA en perserverative errors gevonden. Gedurende het 
onderzoek is er geen stijging in cortisol waarden gevonden wat de invloed van stress op de 
resultaten uit sluit. 
 

Sleutelwoorden: Anxiety, keuzes maken, IGT, WCST, mannen 
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2.2 Abstract 

An essential part of daily functioning is decision-making and an emotion which influences 
that is anxiety. In humans it has been shown that individuals with a high degree of Trait 
anxiety (TA) perform poorly on the Iowa Gambling Task (IGT), a task which measures the 
capacity to make efficient choices (Miu et al., 2008). Key areas playing a role in decision-
making are the amygdala and the prefrontal cortex (Bechara et al., 1997, 1998). Interestingly 
these areas also play a vital role in anxiety (Kim and Gorman, 2005) which may explain the 
association. This study is based on the study of Miu et al. (2008) to investigate if comparable 
results can be obtained. Male subjects were recruited. They filled in the Dutch version of the 
State Trait Anxiety Inventory (STAI), after which the participants completed the IGT. 
Furthermore cortisol was measured to examine the influence of stress. As a control for 
general effects on cognition, the Wisconsin Card Sorting Task (WCST) was used. Participants 
were divided in low, medium and high anxiety groups. It was observed that a high degree of 
anxiety is associated with less efficient choices in the IGT. However the results of Miu et al. 
(2008), which showed that low-anxious individuals perform better than high-anxious 
participants, are not similar to the results of this study. Miu et al. (2008) uses both male and 
female participants, with a higher number of females. In this study only male participants 
were used. The difference in results indicates that there might be a gender effect. Males with a 
low degree of anxiety may show more risk taking behaviour and males with a high degree of 
anxiety may show more risk avoidance behaviour, which may explain the relatively high 
number of wrong choices in low and high TA groups. The TA did not seem to have a major 
influence on the WCST, however a correlation between TA and perserverative errors was 
found. No increase in cortisol levels was observed during testing which indicates that stress 
has no influence on the results. 
 

Keywords: Anxiety, decision-making, IGT, WCST, males 
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3. Inleiding 

Decision-making en anxiety 

Iedereen is in het dagelijks leven constant 
bezig met het proberen te maken van 
keuzes die een positief resultaat geven op 
de lange termijn (decision-making). In de 
framing-theorie van Tversky en Kahneman 
(1981) komt naar voren dat zowel 
rationaliteit als normen en waarden, 
gewoontes en persoonlijke eigenschappen 
een rol spelen bij het maken van keuzes. 
Een persoonlijke eigenschap die van 
belang kan zijn bij het maken van keuzes is 
de zogenaamde Trait anxiety (TA). Trait 

anxiety staat voor de persoonlijke angst 
dispositie, wat op te vatten is als het basale 
angstniveau. Dit heeft te maken met 
individuele verschillen in de predispositie 
om te reageren in bedreigende situaties. De 
TA kan beïnvloed worden door de 
omgeving en er is een genetisch effect. 
Daarnaast is er de zogenaamde State 

anxiety (SA) wat gemoeds- of 
toestandsangst betekend. Deze staat voor 
de angst op 1 specifiek moment en varieert 
dus constant. Deze wordt grotendeels 
beïnvloed door omgevingsinvloeden. De 
Trait anxiety heeft invloed op de State 

anxiety. Mensen met een hogere 
angstdispositie zullen een hogere 
toestandsangst hebben in voor hun angstige 
situaties (Lau et al., 2006). Een hoge mate 
van angst kan op vele aspecten van gedrag 
invloed hebben. Zo is in een onderzoek 
van Miu et al. (2008) in de Roemenië 
gevonden dat angstdispositie invloed heeft 
op het maken van keuzes. Zo is er 
gevonden dat een hoge TA geassocieerd is 
met slechter keuzegedrag in de Iowa 
Gambling Task (IGT). De IGT stimuleert 
het maken van keuzes in een situatie van 
onzekerheid en een conflict tussen de kans 
op het verkrijgen van een hoge beloning 
(100 Euro) in twee lange termijn 
verliezende stapels (A en B; -250 Euro per 
10 kaarten) en de kans op het verkrijgen 
van een gemiddelde lage beloning (50 
Euro) in twee lange termijn winnende 

stapels (C en D; +250 per 10 kaarten) (Miu 
et al.,2008, Bechara et al., 1994). Er wordt 
nu gekeken of gelijksoortige resultaten 
kunnen worden gevonden als in het 
onderzoek van Miu et al. met betrekking 
tot keuzegedrag en TA, waarbij de TA 
wordt bepaald aan de hand van de 
Nederlandse versie van de State Trait 
Anxiety Inventory (STAI).  Dit levert de 
belangrijkste hypothese op; “Angst 
beïnvloedt het maken van keuzes 
negatief”.  

Serotonerge en dopaminerge systeem bij 
de Iowa Gambling Task 

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat 
de amygdala en de prefrontale cortex van 
belang zijn bij het maken van de juiste 
keuzes bij de IGT (Bechara et al., 1997, 
1998). Deze hersenstructuren spelen ook 
een rol bij angst (Kim and Gorman, 2005) 
wat mogelijk de gevonden associatie 
tussen TA en keuzegedrag verklaart.  
In het begin van de IGT zijn de deelnemers 
zich er niet van bewust welke stapel het 
voordeligste is en zijn zij voornamelijk 
bezig om daar proefondervindelijk achter 
te komen. Hierbij speelt het dopaminerge 
systeem een belangrijke rol naast de 
amygdala, ventral striatum en 
orbitofrontale cortex (appendix 18). Het 
dopaminerge systeem heeft een functie in 
de regulatie van gedrag, in het bijzonder 
gedrag dat bepaald wordt door beloning en 
straf. Als een deelnemer een grote beloning 
verwacht wordt dit systeem meer 
geactiveerd dan wanneer deze persoon een 
kleine beloning verwacht. Dit systeem 
zorgt ervoor dat deelnemers in het begin 
van de IGT bezig zijn met exploreren en zo 
onderscheid gaan maken tussen de 
verschillende mogelijkheden (Fiorillo et 
al., 2003; Sevy et al., 2006). Vervolgens, 
als de deelnemer een keuze heeft gemaakt 
tussen de stapels gaat het serotonerge 
systeem een belangrijke rol spelen naast de 
dorsolaterale prefrontale cortex, dorsal 
striatum, caudate nucleus (appendix 18). 
Serotonine heeft invloed op verschillende 
psychologische functies zoals motorische 
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activiteit, voedsel inname, slaap en 
reproductie activiteiten als ook op cognitie 
en emotie inclusief stemming, anxiety en 
impulsiviteit (Lesch et al., 1996). Dat 
serotonine invloed heeft op het wel of niet 
toegeven aan impulsen is van belang bij de 
IGT. Zo zijn er bij de IGT stapels met 
weliswaar een snelle beloning maar 
uiteindelijk grotere verliezen zoals eerder 
vermeld. Om een goede score te behalen 
moet de deelnemer kiezen voor de lange 
termijn voordelige stapels met een lage 
beloning. Door serotonine geef je niet meer 
toe aan de impulsiviteit om een groot 
bedrag binnen te halen en kan een 
deelnemer de keuze voor de voordelige 
stapels vasthouden (van den Bos et al., 
2006; Schweighofer et al., 2008).  
Omdat het mogelijk is dat er bij sommige 
deelnemers van nature al meer dopamine 
of serotonine aanwezig is wordt ook 
gekeken naar de genetische variatie van de 
serotonine reuptake transporter (SERT) en 
naar een enzym genaamd catechol-o-
methyltransferase (COMT) die dit verschil 
tussen individuen kunnen veroorzaken.  

Polymorfisme van de Serotonine reuptake 
transporter 

De serotonine reuptake transporter 
reguleert de heropname van serotonine (5-
HT). Er bestaat een polymorfisme van de 
promoter van SLC6A4, het gen wat 
codeert voor de serotonine reuptake 
transporter. Dit kan dan resulteren in een 
korte (s) of lange (l) allel lengte door 
basepaar deleties of inserties. De korte 
variant is geassocieerd met verminderde 
SERT expressie en functie vergeleken met 
lange versie. Deze korte allel lengte 
resulteert namelijk in minder mRNA en 
eiwit voor de transporter. Bij de korte 
versie zijn dus uiteindelijk minder 
transporters aanwezig die serotonine terug 
pompen. Dit leidt dan tot hogere 
consentraties van serotonine in de 
synaptische spleet (door Little et al., 1998 
onderzocht voor onder andere de 
hersenstam). Voor de lange allel lengte 
geldt dan het omgekeerde (Canli and 

Lesch, 2007; Lesch en Mössner, 1998; 
Lesch et al., 1996) 

De invloed van Serotonine op de Iowa 
Gambling Task 

Zoals eerder vermeld is serotonine 
verantwoordelijk voor het vasthouden van 
een gemaakte keuze. Dit is ook in eerdere 
onderzoeken gebleken. Zo is gevonden dat 
individuen met het s/s genotype het 
slechter doen op de IGT. Personen met het 
s/s genotype hebben namelijk meer 
functionele connecties tussen de amygdala 
en de venteromediale prefrontale cortex 
(Hariri et al., 2002; Heinz et al., 2005). 
Daar tegenover staat dat er minder 
functionele connecties tussen de amygdala 
en de anterior cingulate zijn. Ze blijven 
hierdoor telkens opnieuw hangen in het 
dopaminerge syteem, niet in staat om hun 
resultaat te gebruiken voor de volgende 
keuze. Dit zou dan leiden tot het 
vasthouden van de keuzestrategie in het 
eerste deel van de IGT ongeacht of de keus 
zelf voor of nadelig is. (Homberg et al., 
2008; Van den Bos et al., 2009) Er wordt 
dan ook verwacht dat individuen met het 
s/s genotype in het eerste deel van de IGT 
al een keuze vasthouden daardoor 
uiteindelijk een slechter resultaat boeken 
op de IGT.  

De invloed van Serotonine op anxiety 

Zoals eerder vermeld heeft serotonine 
invloed op emoties. Lesch vond in zijn 
onderzoek zo ook een associatie tussen 
SERT en angst (1996). Er is in zijn 
onderzoek namelijk gevonden dat mensen 
met het s/s genotype meer anxiety 
gerelateerde persoonlijkheids-
karakteristieken zouden hebben. Dit is 
tegenstrijdig met het feit dat Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI’s) 
gebruikt worden bij angststoornissen en 
depressie. Zijn verklaring hiervoor is dat 
deze patiënten mogelijk al een primaire 
serotonine of andere neurotransmitter 
dysfunctie hebben die verbeterd wordt 
door de SSRI’s. Mogelijk hebben de 
SSRI’s zelf andere farmacologische 
eigenschappen die meewerken aan het 



   10 

gevonden therapeutische effect. En de 
levenslange duur van de genetisch 
veroorzaakte verschillen in serotonine 
opname, inclusief de mogelijke invloed in 
vroege stadia van hersenontwikkeling, kan 
mogelijk leiden tot andere effecten na 
administratie van SSRI’s. Als dan gekeken 
wordt naar de meta-analyse van 26 
onderzoeken door Schinka et al. (2004) 
worden weer andere resultaten gevonden. 
Er wordt in dat onderzoek geen 
betekenisvolle associatie gevonden tussen 
het SERT genotype en anxiety. Echter als 
er dan gekeken wordt naar de verschillende 
meetmethodes voor anxiety blijkt dat er bij 
bepaalde methodes wel weer significante 
uitkomsten gevonden worden. Zo gaf de 
five-factor model (FFM) neuroticism scale 
een kleine associatie tussen SERT en 
anxiety. Ook in het onderzoek van Pezawas 
et al. (2005) wordt gevonden dat dragers 
met het s/s genotype verhoogde 
angstgerelateerde kenmerken vertonen met 
een verhoogde amygdala activiteit. In dit 
onderzoek wordt gekeken of ook een 
associatie tussen SERT en angst kan 
worden gevonden. En dan met name of 
deelnemers met het s/s genotype hoger 
scoren op de STAI. Als de voorgaande 
twee hypothesen kloppen kan worden 
geconcludeerd dat personen met het s/s 
genotype verhoogde angstkenmerken 
vertonen en bij de IGT de eerste keuze 
vasthouden, en dus blijven exploreren, 
waardoor ze een slechter resultaat behalen. 

De invloed van serotonine op de Wisconsin 
Card Sorting task 

Uit een recent onderzoek is gebleken dat 
het SERT genotype ook geassocieerd is 
met de Wisconsin Card Sorting Task, een 
test die vaak gebruikt wordt om de 
cognitieve functie te meten (Borg et al., 
2009). Deelnemers moeten kaarten 
sorteren volgens een voor hun onbekende 
regel en als dit tien maal goed is gedaan 
wordt deze regel ook nog eens zonder 
waarschuwing veranderd. Met deze test 
kan gekeken worden naar hoe goed iemand 
in staat is een regel te vinden en toe te 

passen, hoe goed iemand vervolgens een 
regel kan vinden als deze veranderd is en 
of deze dan wel op de juiste manier wordt 
toegepast. Oftwel hoe cognitief flexibel 
iemand is. De WCST zal ook in dit 
onderzoek door de deelnemers gedaan 
worden. In het onderzoek van Borg et al. 
komt naar voren dat individuen met het s/s 
genotype voor SERT beter presteren op de 
WCST. In dit onderzoek zal worden 
gekeken of deze bevinding gerepliceerd 
kan worden. 

Polymorfisme van Catechol-o-
methyltransferase 

Catechol-o-methyltransferase inactiveert 
een aantal neurotransmitters zoals 
adrenaline, noradreline en dopamine. Door 
een polymorfisme in het gen wat codeert 
voor COMT, wat bestaat uit de vervanging 
van het aminozuur valine door methionine 
op codon 158 (val158met) in het COMT 
eiwit, ontstaat er een enzym wat minder 
thermostabiel is en een lagere activiteit laat 
zien. Dus individuen met een Met/Met 
genotype hebben een verlaagde 
enzymactiviteit terwijl het Val/Val 
genotype zorgt voor een verhoogde 
enzymactiviteit. De allelen zijn 
codominant, waardoor heterozygoten 
individuen met een Val/Met genotype een 
enzymactiviteit hebben die tussen die van 
homozygoten individuen in ligt. Individuen 
met het Met/Met genotype zullen minder 
dopamine inactiveren en dus uiteindelijk 
een hoger dopamine niveau hebben (van 
den Bos et al., 2009; Egan et al., 2001).  

De invloed van dopamine op de Iowa 
Gambling task 

Dopamine is verantwoordelijk voor het 
exploratiegedrag in de IGT. Bij veel 
dopamine letten individuen minder op 
verlies en meer op winst en het zorgt 
ervoor dat het moeilijker wordt om 
verkregen informatie om te zetten in een 
keuze. (Roussos et al., 2008; Van den bos 
et al., 2009) In dit onderzoek wordt dan 
ook verwacht dat individuen met het 
Met/Met genotype langer zullen exploreren 
bij de IGT en uiteindelijk een slecht 
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resultaat behalen. Het omgekeerde geldt 
voor personen met een Val/Val genotype.  

De invloed van dopamine op anxiety 

Dan is er de vraag of COMT bepalend is 
voor de TA. Hierover zijn nog geen grote 
onderzoeken gedaan en zeker niet met de 
Zelf-Beoordelings Vragenlijst zoals deze 
in dit onderzoek wordt gebruikt. Uit 
eerdere onderzoeken komt tegenstrijdige 
informatie. Zo wordt een associatie tussen 
COMT en de ontwikkeling van fobische 
angst gevonden (McGrath et al., 2004). In 
een ander onderzoek waarbij gebruik 
gemaakt werd van de Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) werd geen 
significante associatie gevonden tussen het 
COMT genotype en anxiety en depressie 
(Baekken et al., 2008). In dit onderzoek 
wordt gekeken of er een associatie tussen 
COMT en TA wordt gevonden.  

De invloed van dopamine op de Wisconsin 
Card Sorting task 

Ondanks dat personen met een Met/Met 
genotype slecht scoren op de emotioneel 
beïnvloede IGT lijken ze het juist goed te 
doen op cognitieve taken. Zo ook op de 
WCST. Daarbij hebben personen met het 
Met/Met genotype minder perseverative 
errors (het blijven toepassen van een oude 
regel terwijl er een nieuwe is begonnen);  
(Malhotra et al., 2002; Egan et al, 2001). 
Er wordt dus verwacht dat deelnemers met 
het Met/Met genotype beter presteren op 
de WCST dan deelnemers met het Val/Val 
genotype.  

De invloed van anxiety op de Wisconsin 
Card Sorting task 

Omdat na het onderzoek bekend is wat de 
TA van de deelnemers is kan gekeken 
worden of deze van invloed is op de 
WCST. Naar deze relatie zijn eigenlijk 
geen onderzoeken gedaan en als er al naar 
gekeken is werd er geen echte invloed van 
anxiety op de WCST gevonden 
(Smitherman, 2007). Er wordt dan ook 
verwacht geen verband te vinden tussen 
anxiety, en dan gaat het met name om de 
Trait anxiety,  en de WCST. 

De associatie tussen de Iowa Gambling 
Task en de Wisconsin Card Sorting Task 

Ook kan worden gekeken of er een 
verband is tussen de IGT en de WCST. Dit 
is ook vrij weinig onderzocht mogelijk 
omdat er van uit wordt gegaan dat er geen 
verband is tussen een emotionele en 
cognitieve taak. Vaak werd ook gebruik 
gemaakt van andere testen dan de WCST. 
Bij het onderzoek van Lee et al. (2007) is 
geen associatie tussen de WCST en de IGT 
gevonden. Bij ons onderzoek verwachten 
we dan ook geen correlatie te vinden 
tussen de IGT en de WCST. 

De invloed van cortisol op de Iowa 
Gambling Task 

Ook wordt er gekeken naar stress bij de 
deelnemers. Dit aan de hand van het meten 
van cortisol aan het begin en het eind van 
het onderzoek. Cortisol wordt meer 
geproduceerd in stressvolle situaties. 
Omdat stress ook invloed heeft op de 
amydala en de prefrontale cortex en deze 
gebieden, zoals eerder genoemd, betrokken 
zijn bij keuzegedrag kan stress dus 
keuzegedrag beïnvloeden (Stoop, 2008). In 
dit onderzoek gaat het dan om stress wat 
ontstaat door de situatie waar de 
deelnemers zich op dat moment in 
bevinden in dit geval het onderzoek zelf. In 
eerdere onderzoeken waarbij gebruikt 
gemaakt is van een variant Trier Social 
Stress Test (TSST) zijn verschillende 
uitkomsten gevonden met betrekking tot 
stress en de IGT. Zo kan uit het onderzoek 
van Harteveld (2008) geconcludeerd 
worden dat mannen met een hoog niveau 
van stress (high responders) slechter 
presteren op de IGT vergeleken met 
mannen die een laag niveau van stress 
hebben (low responders) of geen stress. 
Dus hoe meer stress er aanwezig is, hoe 
slechter mannen presteren op de IGT. Deze 
zullen dus sneller de minder voordelige 
stapels kiezen bij de IGT. Echter bij het 
onderzoek van Stoop is niet hetzelfde 
gevonden voor vrouwen. Uit het onderzoek 
van Stoop komt namelijk alleen naar voren 
dat vrouwelijke deelnemers die een variant 
van Trier Social Stress Test hebben 
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ondergaan de IGT sneller uitspelen. Hier 
speelt een geslachtsverschil dus een rol. Zo 
blijkt uit onderzoek van Van den Bos et al. 
(2009), aan de hand van data van Stoop en 
Harteveld, dat vrouwen die last hebben van 
stress (low responders) beter op de IGT 
presteren dan vrouwen die niet gestrest 
zijn. Als de stress uiteindelijk toch te hoog 
wordt (high responders) gaat de prestatie 
van de vrouwen ook omlaag. Vrouwen 
presteren bij een lichte verhoging van 
cortisol dus beter op de IGT dan mannen. 
Nu kan aan de hand van dit onderzoek 
worden gekeken of er stress ontstaat door 
het onderzoek zelf en of dit dus invloed 
heeft op de prestaties van mannen op de 
IGT. Er wordt, na aanleiding van het 
onderzoek van Stoop, verwacht dat 
mannelijke deelnemers die een door het 
onderzoek veroorzaakte hoger cortisol 
niveau hebben slechter presteren op de 
IGT.  

Te toetsen hypotheses 

Concluderend worden er in dit onderzoek 
dus verschillende hypotheses getest en 
vragen gesteld. Deze zijn hier op een rijtje 
gezet;  
 
- Er is een correlatie tussen TA en SA,  
- Angst heeft een negatieve invloed op het 
maken van keuzes,  
- Bij de IGT wordt in het begin 
geëxploreerd en vervolgens moet er een 
keuze gemaakt worden tussen de 
verschillende stapels,  
- Individuen met het s/s genotype voor 
SERT vertonen verhoogde 
angstkenmerken  
- Ook zullen personen met het s/s genotype 
bij de IGT blijven exploreren waardoor ze 
een slechter resultaat behalen, 
- Deelnemers met het s/s genotype 
presteren beter op de WCST dan 
deelnemers met het l/l genotype 
- Mogelijk er is een associatie tussen TA 
en COMT  
- Individuen met het Met/Met genotype 
voor COMT exploreren langer door bij de 

IGT en behalen daardoor een slechter 
resultaat  
- Individuen met het Met/Met genotype 
doen het beter op de WCST dan de 
personen met het Val/Val genotype, 
- Er is geen verband tussen anxiety en de 
WCST, 
- Er is geen verband tussen de IGT en de 
WCST, 
- Mannen met een hoog cortisol niveau 
doen het slechter op de IGT dan mannen 
met een laag cortisol niveau. 
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4. Materiaal en Methode 

4.1 Deelnemers 

Aan het onderzoek hebben 48 mannelijke 
respondenten deelgenomen (gemiddelde 
leeftijd ± S.E.M.: 22,65 ± 0,47). Na afloop 
van het onderzoek zijn deze op basis van 
Trait anxiety ingedeeld in 3 groepen.  
Deelnemers zijn door middel van posters, 
flyers, mond tot mond reclame en actief 
aanspreken geworven op de Uithof in 
Utrecht. Als beloning voor het onderzoek 
kregen ze 6 euro en werd er 50 Euro 
verloot onder de deelnemers na afloop van 
het onderzoek.  
Er is een aantal eisen aan de deelnemers 
gesteld. Dit om de variatie kleiner te 
maken en om de invloed van verschillende 
factoren te beperken. De volgende eisen 
werden gesteld: de deelnemers moesten 
tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, geen 
psychische klachten hebben, geen 
medicijnen en drugs gebruiken, niet meer 
dan 10 sigaretten per dag roken en in 
beperkte mate alcohol en cafeïne 
gebruiken. Ook mochten de deelnemers 
een uur voor het onderzoek niet roken, niet 
eten en geen koffie, thee en/of alcohol 
drinken. 
Voordat de deelnemers werden toegelaten 
werd via het mailcontact nogmaals de 
aandacht op de verschillende eisen 
gevestigd.  

4.2 Onderzoeksopbouw 

Het onderzoek bestond uit verschillende 
delen. De deelnemers begonnen met het 
invullen van een informed consent. 
Vervolgens werd er een vragenlijst 
ingevuld met betrekking tot de eerder 
gestelde eisen waarnaar ze 15 minuten 
alleen werden gelaten. Na de rust periode 
werd de eerste maal speeksel afgenomen 
en daarna moesten ze een Zelf-
Beoordelings Vragenlijst invullen waarbij 
ze alleen werden gelaten. Na die 
vragenlijst ging het onderzoek verder met 
de computertaken; de Iowa Gambling Tast 
en de Wisconsin Card Sorting Task. Bij 
deze taken waren de deelnemers ook alleen 

in de onderzoeksruimte. Tussen deze twee 
taken in en op het eind werd er weer 
speeksel afgenomen. Als laatste was er een 
debriefing. Deelnemers werden getest 
tussen 9.30 en 18.00. 

4.3 Vragenlijsten 

4.3.1 Informed consent 

De deelnemers moesten voordat het 
onderzoek begon een informed consent 
tekenen. Hiermee tekenden ze voor het op 
de hoogte zijn gebracht van de 
verschillende onderzoeken, het vrijwillig 
deelnemen aan het onderzoek en dat ze 
wisten dat ze elk moment konden stoppen. 
Ook konden ze aangeven of ze wel of niet 
resultaten wensten te ontvangen van het 
onderzoek en hun eigen genotypering.  

4.3.2 Vragenlijst voorafgaand aan 
onderzoek 

Via een vragenlijst die de deelnemers 
moesten invullen werden de eisen 
gecontroleerd. In deze vragenlijst werd 
gevraagd naar leeftijd, gewicht, lengte, 
gemiddeld aantal glazen alcohol per week, 
aantal koppen koffie per dag, of de 
deelnemers rookten en hoeveel, of er op de 
dag van het onderzoek gesport was, of er 
een uur voorafgaand aan het onderzoek iets 
gegeten en/of gedronken was en wat, of ze 
medicijnen of drugs gebruikten en of er 
sprake was van psychische problemen. 
Nadat ze deze vragenlijst hadden ingevuld 
kregen ze een kwartier de tijd om tot rust te 
komen. Ze hadden de mogelijkheid om een 
aantal tijdschriften te lezen en er werd 
ontspannende muziek gedraaid (George 
Winston, December, 1984, Windham Hill 
records). Dit om te voorkomen dat ze erg 
gestrest waren als er speeksel werd 
afgenomen voor de cortisol bepaling. 

4.3.3 Zelf-Beoordelings Vragenlijst 

De Zelf-Beoordelings Vragenlijst (ZBV), 
wat een Nederlandstalige bewerking is van 
de State Trait Anxiety Inventory (STAI) 
van Spielberger (1983), werd gebruikt om 
de angstdispositie (Trait anxiety) te 
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bepalen. Ook kan de toestandsangst (State 

anxiety) worden bepaald. Deze was van 
minder belang voor dit onderzoek maar 
wordt wel meegenomen. De STAI bestaat 
uit twee afzonderlijke Zelf-Beoordelings  
Vragenlijsten die elk uit 20 uitspraken 
bestaan. Er wordt daarin gevraagd aan te 
geven hoe iemand zich in het algemeen 
voelt (Trait anxiety) en hoe iemand zich op 
een bepaald moment in de tijd voelt (State 

anxiety), nu dus gedurende het onderzoek. 
De deelnemer moest aangeven in hoeverre 
bepaalde uitspraken bij hem zelf passen op 
een 4 puntschaal. Dit door middel van een 
cirkel te zetten om het betreffende cijfer. 
Aan de hand van de gegeven antwoorden 
werden de deelnemers in 3 groepen 
verdeeld, personen met een lage score, 
personen met een gemiddelde score en 
personen met een hoge score voor 
angstdispositie (Van der Ploeg, 2000). 

4.4 Computertaken 

4.4.1 Iowa Gambling Task 

Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt 
van de gecomputeriseerde versie van de 
IGT met het programma Microsoft Excel 
net zoals daar gebruik van is gemaakt is bij 
het onderzoek van Van den Bos et al. 
(2006). Test opzet (zie ook figuur 1): de 
deelnemers krijgen het scherm met 
instructies te zien en daarna werd het 
speelscherm zelf nog even kort met ze 
doorgenomen. Op het speelscherm staan 4 
stapels kaarten afgebeeld die genummerd 
zijn als stapels 1, 2, 3 en 4. Omdat het 
programma en andere artikelen deze na het 
doen van de taak A, B, C en D noemen zal 
dat ook in dit verslag worden gehanteerd. 
Er wordt hun verteld dat ze op de kaartjes 
moeten klikken zodat deze omdraaien. 
Hierdoor wordt een bepaald winst 
(beloning) of verlies (straf) bedrag 
zichtbaar wat stond in een wit vlak boven 
de 4 stapels. De opdracht was: zoveel 
mogelijk geld verdienen. Er werd niet 
verteld hoeveel kaartjes er moeten worden 
omgedraaid, maar dat de computer 
aangeeft wanneer het testje over is. Elk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaartje bevat een beloning, waarbij A en B 
een hogere beloning hebben dan C en D. 
Echter zijn de stapels A en B een slechtere 
keus omdat er ook onverwachte straffen 
zijn, een aantal bij A en een hele hoge bij 
B. Men kan beter gaan voor C en D want 
daar zijn de straffen veel lager vergeleken 
met A en B. Ook is er bij C en D nog een 
verschil in de frequentie en hoogte van 
verlies. Er is een aantal straffen bij C ten 
opzichte van één hogere bij D. Dus A en C 
hebben meer verlies in hun stapels maar 
wel lagere bedragen, B en D bevatten 
minder verlies maar als een verlies kaart 
wordt getrokken is het wel een hoger 
bedrag. Als de deelnemers veel kaarten 
kiezen van de niet voordelige stapels (A en 
B) zullen ze in het algemeen verlies 
maken, als ze kaarten kiezen van de 
voordeligere stapels (C en D) maken ze 
uiteindelijk winst (zie ook tabel 1). Zo 
ontstaat er dus een conflict tussen 
onmiddellijke winst en lange termijn winst. 
De deelnemers konden via een 
budgetmeter zelf zien hoeveel geld ze 
gewonnen of verloren hebben. Na het 
trekken van de laatste kaart waarbij het 
programma uit 100 kaarten bestaat oftewel  

Figuur 1: Voorbeeld speelscherm IGT zoals een 

deelnemer deze te zien krijgt. In het midden staan 

de vier stapels kaarten waarop geklikt kan 

worden waardoor vervolgens in het witte vlak het 

resultaat van de keuze te zien is. Onderaan en 

rechts in het scherm is het bedrag wat de 

deelnemer verdient te zien. 
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Figuur 2: Voorbeeld speelscherm WCST zoals 

een deelnemer deze te zien krijgt. Bovenaan staan 

de vier stimuluskaarten die gelijk blijven en in het 

midden verschijnt de kaart die bij een van de vier 

stimuluskaarten moet worden geplaatst.  

 
100 trials, krijgen de deelnemers te zien 
dat ze mogen stoppen. In de resultaten 
wordt gekeken naar de benodigde tijd, het 
behaalde budget, het uiteindelijke aantal 
goede kaartjes (C+D minus A+B), hoeveel 
er van de voordelige en nadelige stapels is 
genomen en hoeveel er uiteindelijk van 
alle vier de stapels is genomen. Ook wordt 
gekeken of de manier waarop deelnemers 
leren verschilt. Dit dan in relatie tot TA. 

4.4.2 Wisconsin card sorting task 

Bij dit onderzoek werd gebruikt gemaakt 
van de Wisconsin Card Sorting Task 
(WCST) op de computer (Heaton et al., 
1993). Test opzet: de deelnemers kregen 4 
stimuluskaarten te zien die verschillen in 
het aantal symbolen op de kaarten 
(1,2,3,4), de vorm van de symbolen 
(driehoek, circel, kruis en ster)  en de kleur 
van de symbolen (rood, geel, groen en 
blauw). Dit is te zien in figuur 2. 
Vervolgens krijgen ze telkens een nieuwe 
kaart te zien. De bedoeling was om de 
kaarten te sorteren op een bepaald principe, 
namelijk op kleur, aantal of vorm. Dit met 
behulp van de cijfertoetsen 1 tot en met 4. 
Dit principe verandert na het tien keer 
correct plaatsen van de kaart bij een van de 
 

 
stimuluskaarten. De deelnemers moeten 
dan uitvinden wat het volgende principe is 
waar ze op moeten selecteren. Voordat ze  
daadwerkelijk aan de taak begonnen 
kregen ze een formulier met uitleg over de 
taak. Deze instructies zijn er later 
bijgevoegd omdat de Engelse instructies 
die bij het programma zelf zaten naar ons 
idee te veel informatie gaven over de taak. 
Zo werd er uitgelegd dat het principe 
waarop ze selecteren (kleur, aantal of 
vorm) kan veranderen en dat ze dan het 
nieuwe principe moeten zoeken.  

 
 
 
 

 Winst per 

kaart 

Winst per 

10 

kaarten  

Verlies 

per 10 

kaarten 

Verlies risico Netto winst 

per 10 

kaarten 

 

Stapel A 

 
100 Euro 

 
1000 Euro 

 
1250 Euro 

 
5 Kleine verliezen per 10 kaarten 
variërend van -150 Euro tot -350 Euro  

 
-250 Euro 

Stapel B 100 Euro 1000 Euro 1250 Euro Eenmalig groot verlies per 10 kaarten 
van -1250 Euro  

-250 Euro 

Stapel C 50 Euro 500 Euro 250 Euro 5 Kleine verliezen per 10 kaarten 
variërend van -25 Euro tot -75 Euro * 
 

250 Euro 

Stapel D 50 Euro 500 Euro 250 Euro Eenmalig groot verlies per 10 kaarten 
van -250 Euro  

250 Euro 

  Tabel 1: Indeling kaarten bij de Iowa Gambling Task waarbij te zien is hoeveel geld de verschillende kaarten 

opbrengen per keer en per tien kaarten, wat het totale verliesbedrag is als tien maal achter elkaar van een stapel 

wordt genomen, hoe de verliezen per stapel zijn ingedeeld en wat de winst is als tien maal van een stapel wordt 

genomen.  

* Zullen niet leiden tot een uiteindelijk negatief budget aangezien de winst per 10 kaarten hoog genoeg is om de 

verliezen te compenseren 
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Wij willen kijken of ze zelf door hebben 
dat het principe veranderd en hoe lang ze 
er over doen om dat nieuwe principe te 
vinden en hebben dus zelf instructies 
gemaakt. Het instructie formulier was voor 
elke deelnemer hetzelfde. Er stond het 
volgende  op: ‘Je ziet dadelijk bovenaan 
het speelscherm vier stimulus kaarten: 
1,2,3 en 4. Nu moet je de kaart onderaan 
het scherm bij één van de vier stimulus 

kaarten leggen. Dit doe je met behulp van 
de cijfertoetsen 1 tot en met 4. De kaart 
hoort volgens 1 bepaald principe bij  één 
van de 4 kaarten. Welk principe dat is moet 
je zelf uitzoeken. Nadat je de kaart onder 
één van de stimulus kaarten gelegd hebt 
geeft het programma aan of dit ‘correct’ of 
‘incorrect’ is. Dit blijft één seconde in 
beeld staan en dan verschijnt de volgende 
kaart. Als het incorrect was moet je 

proberen de volgende kaart correct neer te 

leggen. Het programma geeft zelf aan 
wanneer je moet stoppen. Succes!’. Na het 
laten lezen van de instructies werd het 
speelscherm zelf nog even met de 
deelnemers doorgenomen. Er werd 
uitgelegd wat de vier stimuluskaarten 
waren. Er werd ze verteld dat de kaart 
onderaan bij een van deze kaarten moest 
worden geplaatst met behulp van de 
cijfertoetsen, dat de computer aangeeft of 
het wel of niet correct is en dat er geen 
tijdslimiet is verbonden aan deze taak. Ook 
wisten ze dat de computer aangaf wanneer 
ze mochten stoppen. Het spel stopt als de 
deelnemer 9 wisselingen heeft behaald dus 
10 keer 10 kaarten zonder fouten heeft 
gesorteerd of als er 128 stimulus kaarten 
zijn gesorteerd, oftewel 128 trials zijn 
geweest. Er wordt gekeken naar: trials 
completed (dus hoe vaak iemand 10 
kaarten achter elkaar goed heeft gesorteerd 
wat resulteert in het aantal wisselingen wat 
iemand heeft doorlopen), number of trials 
(dus hoeveel kaarten iemand heeft 
gesorteerd wat maximaal 128 kan zijn), 
correct responses (goed gesorteerde 
kaarten), total errors (totaal aantal fout 
gesorteerde kaarten), perserverative 
responses (kaarten die goed gesorteerd zijn 

volgens de voorgaande regel waarbij het 
niet uitmaakt of deze volgens de huidige 
regel klopt), totaal perserverative errors 
(kaarten die goed gesorteerd zijn volgens 
de voorgaande regel maar die niet kloppen 
voor de huidige regel), non-perserverative 
errors (kaarten die zowel voor de huidige 
als voorgaande regel fout zijn gesorteerd 
maar met een ander kenmerk van de kaart 
overeenkomen), unique errors (fouten die 
niet bij een van de voorgaande categorieën 
kunnen worden ingedeeld), trials eerste 
categorie (aantal kaarten die nodig zijn om 
voor de eerste maal tien kaarten juist te 
sorteren), trials nodig eerste wisseling 
(aantal kaarten nodig om na de eerste 
wisseling van de regel tien kaarten correct 
te sorteren), trials nodig volgende 
wisseling (dit is gelijk aan trials nodig 
eerste wisseling maar dan voor de tweede 
wisseling van de regel) en trials nodig 
volgende wisseling (gelijk aan trials nodig 
eerste wisseling maar dan voor de derde 
wisseling). Onder andere wordt gekeken 
naar de invloed van TA op deze 
parameters.  

4.5 Speekselafname 

4.5.1 Genotypering 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een 
doe-het-zelfkit voor het verzamelen van 
DNA (Oragene™). Deze bestaat uit een 
houder en een deksel. In de houder moeten 
de deelnemers spugen tot een, aan de hand 
van een richeltje in het opvangbakje 
aangegeven, bepaald niveau. Vervolgens 
moest de deksel er opgedraaid worden 
waardoor meteen een bewaarmiddel 
vrijkwam. Door 10 seconden schudden 
wordt dit vermengd met het speeksel 
waardoor het erg lang houdbaar is bij 
kamertemperatuur (15-30°C). Terwijl de 
deelnemers dit deden werden ze alleen 
gelaten in de onderzoeksruimte. Dit omdat 
er mogelijk ook stress bij de deelnemers 
ontstaat als ze enkele minuten moeten 
spugen terwijl er iemand toekijkt.  Bij de 
genotypering werd gekeken naar de 
serotonine transporter (SERT) en een 
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enzym genaamd catechol-o-
methyltransferase (COMT). De 
genotypering werd uitbesteed aan 
Nijmegen medisch centrum (UMC St. 
Radbout).   

4.5.2 Cortisol 

Deze werd ook bepaald uit het speeksel en 
het speeksel werd nu verkregen met behulp 
van een Salivette® (Sarstedt, Nümbrecht, 
Germany). De Salivette® bestaat uit een 
buisje (centrifugeerbuisje) met daarin een 
houder (inhangbuisje) waar een opgerold 
watje (wattenrolletje) in zit en een dop 
(stop). De deelnemer krijgt de Salivette® 
(na het aanbrengen van de code op het 
buisje). Deze draait het bovenste dopje er 
af en neemt het watje er uit. Op het watje 
moet 45 – 60 seconden worden gekauwd 
totdat deze is verzadigd met speeksel. 
Vervolgens plaatst de deelnemer het watje 
terug en wordt het dopje er op geplaatst. 
Twee maal moesten de deelnemers op een 
wattenrolletje kauwen en dit vervolgens 
terug plaatsen in een Salivette®. De eerste 
keer was in het begin van het onderzoek na 
15 minuten rusten en de tweede maal op 
het eind van het onderzoek. Op deze 
manier kon worden gekeken of de waardes 
van cortisol gedurende het onderzoek 
veranderen/variëren. Het monster werd 
gecentrifugeerd (4 ºC, 3000 toeren, 15 
minuten) en in een epje gepipetteerd en 
vervolgens in een vriezer bewaard 
(temperatuur; -20°C). De cortisol monsters 
werden geanalyseerd in het laboratorium 
van Endocrinologie in het Wilhelmina 
kinderziekenhuis, Universitair medisch 
centrum Utrecht (UMCU Utrecht).  

4.6 Statistiek 

Variantie analyse werd gedaan met behulp 
van One-way ANOVA indien mogelijk. 
Anders werd gebruik gemaakt van de 
Kruskal-wallis test. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van de Repeated-measures 
ANOVA om te kunnen kijken naar Within-
Subjects Effects tussen opeenvolgende 
tijdblokken in de IGT, Between-Subjects 

Effects tussen de angst-groepen, en post-
hoc Pairwise Comparisons. Als Mauchly’s 
test of Sphericity significant was werd de 
greenhouse-Geisser correctie gebruikt. De 
Independent sample T-test werd ook 
gebruikt en daar werd ook gekeken naar de 
variantie met behulp van Levene’s Test. 
Ook is er gebruik gemaakt van de Paired 
sample T-test. Correlaties werden berekend 
met Pearson’s test of, als niet normaal 
verdeeld, met Spearman’s test. Er werd 
gebruik gemaakt van SPSS v15.0 voor de 
computer. Verschillen werden significant 
genoemd indien P ≤ .05. Een trend werd 
gevonden indien .05 < P ≤ .10 (als het 
bijna een trend was werd dit ook vermeld). 
Uitkomsten waarbij P > .10 was werden als 
niet significant beoordeeld. Statistische 
berekening waren tweezijdig tenzij anders 
vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   18 

5. Resultaten 

5.1 Deelnemers 

Van alle 48 deelnemers zijn er twee 
deelnemers niet meegenomen bij de 
berekening van de resultaten. Dit dan met 
betrekking tot de Zelf-Beoordelings 
Vragenlijst, de Iowa Gambling Task en de 
Wisconsin Card Sorting Task. Één 
deelnemer viel af omdat deze te veel 
voorkennis had zowel over de ZBV, de 
IGT en WCST. De andere deelnemer viel 
af omdat deze een erg afwijkend resultaat 
had behaald bij de WCST. Zo bleek trials 
to complete 1st categorie 123 trials te zijn 
bij een gemiddelde ± S.E.M van: 14.9 ± 
0.3. Ook was er reden tot aannemen dat 
deze persoon zich niet aan de 
voorafgestelde uitsluitingcriteria hield. 
Een deelnemer die niet aan de criteria 
voldeed met betrekking tot de leeftijd is 
toch meegenomen in de berekeningen. Het 
gaat hierbij om een deelnemer die 34 is 
maar verder qua resultaten niet afwijkt van 
de overige deelnemers.  

5.2 Zelf-Beoordelings Vragenlijst 

Aan de hand van de Zelf-Beoordelings 
Vragenlijst kon van de 46 deelnemers de 
angstdispositie worden bepaald. Op basis 
hiervan werden de deelnemers ingedeeld 
in een lage (N=5), midden (N=32) of hoge 
(N=9) Trait anxiety groep.  
 

 

Tabel 2: Spearman’s correlation tussen de TA en de 

SA van alle deelnemers (N = 46) met een r van .38. 

 
 
 

 
 
 
 
Dit door te kijken naar 1 SD boven of 
onder de gemiddelde score (Gemiddeld ± 
1 SD: 35.3 ± 7.77). Ook werd de 
toestandsangst bepaald (Gemiddeld ± 1 
SD: 31.89 ± 6.40). De TA was niet 
normaal verdeeld waardoor er non-
parametrisch getest moest worden. Er 
werd met behulp van Spearman’s test een 
significante correlatie gevonden tussen TA 
en SA waarbij r = .38, P = .009 (2-tailed). 
In figuur 3 zijn de TA en SA tegen elkaar 
uitgezet en in tabel 2 de correlatie tussen 
deze twee factoren. 
 

5.3 Computertaken 

5.3.1 Iowa Gambling Task  

Van de 46 deelnemers werd een deelnemer 
uitgesloten omdat deze bij de debriefing 
aangaf door te hebben wat de bedoeling 
was van de IGT maar dit niet te hebben 
laten zien omdat deze persoon dacht dat er 
nog iets anders speelde. Om te kijken hoe 
de overige 45 deelnemers de IGT hebben 
volbracht werd gekeken naar verschillende 
factoren. 
 
 

Figuur 3: Correlatie tussen Trait Anxiety (TA) en 

State Anxiety (SA) met N=46. SA= 0,35*TA +19,34 

is de formule die de relatie tussen TA en Sa bepaald. 
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Tijdsduur 

Er is gekeken naar de tijd die de 
deelnemers nodig hebben voor het 
uitspelen van de IGT. Dit was gemiddeld 
± 1 SD: 217.60 ± 84.51. Personen met een 
lage TA deden er 199.75 (± 65,56) 
seconden over, gemiddelde TA 218,06 (± 
77,60) seconden en hoge TA 223,89 (± 
118,89) seconden. Uit de Kruskal-Wallis 
Test voor de verschillende groepen blijkt 
dat het verschil in tijdsduur tussen de 
groepen niet significant is, zie tabel 3. Er 
is nog wel de correlatie berekend tussen de 
TA en de benodigde tijd voor alle 
deelnemers samen omdat een aantal van 
de groepen mogelijk te klein waren voor 
de Kruskal-Wallis Test. Daaruit komt een 
r van .125, P = .41 (two-tailed). Dit is te 
zien in tabel 4. Er is dus geen significante 
correlatie te vinden tussen de TA en de 
benodigde tijd. Vervolgens is gekeken 
naar de relatie tussen het anxiety niveau en 
de uitlegtijd. Hierbij is de uitlegtijd de tijd 
die nodig was om de deelnemer het 
speelscherm te laten begrijpen. Dit was 
gemiddeld ± 1 SD: 331,42 ± 193,18 
seconden. Personen met een lage TA 
hadden 253,75 (± 211,48) seconden nodig, 
gemiddelde TA 322,44 (± 198,83) 
seconden en hoge TA 397,8889 (± 164,25) 
seconden. Allereerst is weer met een 
Kruskal-Wallis Test gekeken naar de 
invloed van de TA op de uitlegtijd. Dit is 
te zien in tabel 5. Er kwam geen 
significante waarde uit voor de invloed 
van de TA op de uitlegtijd. Vervolgens 
werd de correlatie tussen deze twee 
factoren berekend, r = .269, P = .075. 
Deze staat in tabel 6. Dit blijkt een trend te 
zijn. 

Budget 

De correlatie tussen de TA en het budget 
op trial 100 was niet significant, r van -
0.094 (two-tailed), P = .54. In figuur 4 
staat hoeveel er verdiend is in de IGT per 
20 trials tot de honderdste trial. Op deze 
manier kunnen de drie groepen makkelijk 
met elkaar vergeleken worden op vijf 
momenten, namelijk na elk blok van 20  

 

 

 

Tabel 3: Kruskal-Wallis Test voor de benodigde tijd 

voor de drie groepen, lage TA (N = 4), een 

gemiddelde TA ( N = 32) en een hoge TA (N = 9) 

die niet significant blijkt te zijn 
 
 

 

Tabel 4: Spearman’s correlation tussen de TA en de 

benodigde tijd om de IGT uit te spelen van alle 

deelnemers (N = 45)  met een r van .125 
 

 
 

 
 

Tabel 5: Kruskal-wallis Test voor de uitlegtijd voor 

de drie groepen, lage TA (N = 4), een gemiddelde 

TA ( N = 32) en een hoge TA (N = 9) waarbij geen 

significante uitkomst wordt gevonden. 

 
 

 

 

Tabel 6: Spearman’s correlation tussen de TA en de 

uitlegtijd voor de IGT  van alle deelnemers (N = 

45)  met een r van .269. 
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trials. Deelnemers met een lage, 
gemiddelde en hoge TA begonnen met de 
lening van 2000 Euro en laten alle drie een 
daling zien in budget. Individuen met een 
lage TA laten een sterkere daling zien 
vanaf trial 0 tot trial 40. Deelnemers met 
een gemiddelde en hoge TA lijken vanaf 
trial 60 betere keuzes te maken waardoor 
hun budget minder daalt en weten hun 
budget vanaf trial 80 te laten stijgen. 
Deelnemers met een lage TA weten 
verbetering in budget pas vanaf trial 80 te 
realiseren. Geen van de drie groepen is in 
staat de lening te behouden of te verhogen 
(gemiddeld). Zo eindigen deelnemers met 
een lage TA op gemiddeld 1418.75 ± 
188.33 (S.E.M.), individuen met een 
gemiddelde TA op 1981.25 ± 111.56 
(S.E.M.) en individuen met een hoge TA 
op 1777.78 ± 181.92 (S.E.M.). Daarmee 
scoren de personen met een gemiddelde 
TA het hoogst. De score op trial 100 is 
niet normaal verdeeld. Alleen de score op 
trial 40, 60, en 80 is normaal verdeeld, zie 
tabel 7. Voor het budget na 40, 60 en 80 
trials wordt gekeken of de verschillen 
tussen de drie groepen significant zijn. Dit 
met behulp van One-way ANOVA, zie 
tabel 8. Er wordt een trend gevonden met 
een significantie van P = .067 voor het 
budget op trial 40. Daarvan kan dan met 
90% zekerheid worden gezegd dat de 
groepen van elkaar verschillen tijdens trial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 tot 40. Met behulp van de non-
parametrische Kruskal-wallis test wordt 
duidelijk dat er geen significante 
verschillen zijn tussen de verschillende 
angstniveaus met betrekking tot het budget 
op trial 100 (tabel 9). De lijnen in figuur 4 
zijn dus niet significant van elkaar 
verschillend. Om hier beter naar te kijken 
werd een Repeated-measures ANOVA 
uitgevoerd (Appendix 1). In de Tests of 
Within-Subjects Effects wordt dan 
gekeken naar het verschil in gemiddeld 
budget voor alle deelnemers per trial blok. 
Deze laat dan zien dat het gemiddelde 
budget per trial blok verschilt. Het 
resultaat na Greenhouse-Geisser correctie 
is namelijk; F(2.990, 125.598) = 20.292, P 
= 0.00. Dus dat wil zeggen dat het geld 
wat in een blok verdiend is niet gelijk is 
aan het budget in een ander blok. Dit is 
ook voor te stellen als men in figuur 4 een 
denkbeeldig punt zet voor het gemiddelde 
budget van alle deelnemers per trial blok. 
De punten zullen dan niet op de zelfde 
hoogte liggen. Er kan dan ook nog 
gekeken worden waar nou die verschillen 
precies zitten. Dat is gedaan met de 
Pairwise Comparisons (Appendix 1, de 
trial blokken zijn genummerd van blok 1 
tot 5). Daaruit is dan te concluderen dat 
trial blok1 (trials 1-20) significant 
verschillend is van de overige blokken.  
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Tabel 7: test of Normality voor het budget op het 

eind van trial 20, 40, 60, 80 en 100 voor alle 

deelnemers (N = 45) waarbij alleen de score op trial 

40, 60 en 80 normaal verdeeld is. 
 

 

 
 

Tabel 8: One-way ANOVA voor het budget op het 

eind van trial 40, 60 en 80 voor de deelnemers van 

verschillende anxiety niveaus, lage TA (N = 4), een 

gemiddelde TA ( N = 32) en een hoge TA (N = 9), 

waarbij alleen een trend wordt gevonden voor de 

verschillen tussen de groepen op het eind van trial 

40. 
 

 

 
 

Tabel 9: Kruskal-Wallis test voor het budget op 

trial 100 wat niet significant blijkt te zijn. De 

deelnemers van verschillende anxiety niveaus, lage 

TA (N = 4), een gemiddelde TA ( N = 32) en een 

hoge TA (N = 9), verschillen niet significant in 

budget op trial 100. 

Voor blok 2 (trials 20-40) geldt dat deze 
ook significant verschilt van de blokken 
1,3 en 4 en er wordt een trend gevonden 
voor het verschil tussen blok 2 en 5. Blok 
3 (trials 40-60) verschilt alleen van blok 1 
en 2. Blok 4 (trials 60-80) verschilt alleen 
niet van blok 3 maar dus wel van de 
andere blokken. Blok 5 (trials 80-100) 
verschilt significant van blok 1 en 4. Er 
wordt een trend gevonden voor het 
verschil met blok 2 en er is geen 
significant verschil met blok 3. Blok 1 en 
2 zijn dus erg verschillend van elkaar en 
de overige blokken. Daarna lopen de lijnen 
wat dichter naar elkaar toe waardoor blok 
3 en 4 minder van elkaar verschillen. Op 
het eind laat blok 5 toch wat een wat 
andere score laat zien, namelijk een 
stijging in budget. Met behulp van de 
Tests of Within-Subjects Effects kan ook 
gekeken worden naar de interactie tussen 
het budget per trial blok en het niveau van 
anxiety. Dit kan gezien worden als een 
soort van leereffect tijdens het spel. Deze 
blijkt niet significant te zijn voor de 
verschillende groepen, F(5.9981, 125.598) 
= 1.006, P = 0.424. De manier waarop de 
deelnemers van de verschillende anxiety 
groepen geld verdienen is gelijk. Dit kan 
men ook weer uit figuur 4 halen. Daarin is 
namelijk te zien dat de curve voor 
deelnemers van de verschillende groepen 
hetzelfde loopt. Ze dalen allemaal in 
budget in het begin van het spel en op het 
eind gaat het budget nog wat omhoog. Dus 
er zijn verschillen in budget bij de 
verschillende trial blokken en deze zijn het 
grootst in het begin. De manier waarop dat 
verloopt is voor de verschillende niveaus 
van anxiety wel gelijk. Als laatste is er dan 
nog de Tests of Between-Subjects Effect 
waarbij van alle blokken het gemiddelde 
budget bij elkaar wordt opgeteld per 
anxiety niveau. Deze 3 waardes worden 
dan met elkaar vergeleken. Dit blijkt niet 
significant te zijn, F(2, 42) = 2.229,  P = 
.120. Als de lijnen verder uit elkaar lagen 
was hier mogelijk wel iets uitgekomen. 

Kolmogorov-Smirnov(a) 

 Statistic df Sig. 

budg.20 ,223 45 ,000 

budg.40 ,098 45 ,200(*) 

budg.60 ,106 45 ,200(*) 

budg.80 ,127 45 ,067 

budg.100 ,156 45 ,008 

   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

budg.40 Between 
Groups 

1985484,809 2 992742,405 2,893 ,067 

  Within 
Groups 

14412515,191 42 343155,124     

  Total 16398000,000 44       
budg.60 Between 

Groups 1360456,597 2 680228,299 1,407 ,256 

  Within 
Groups 20309071,181 42 483549,314     

   Total 21669527,778 44       
budg.80 Between 

Groups 
1099026,476 2 549513,238 ,890 ,418 

  Within 
Groups 

25933417,969 42 617462,333     

  Total 27032444,444 44       

 budg.100 

Chi-Square 3,590 

df 2 

Asymp. Sig. ,166 
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Figuur 5: Resultaten na 100 trials berekend door de 

voordelige stapels minus de nadelige stapels (C+D-

A+B) voor de verschillende TA groepen (GEM + 

SD). Lage TA; N=4, Gemiddelde TA; N=32, Hoge 

TA; N=9. Hoe hoger de score, hoe meer er van de 

voordelige stapels C en D is genomen, terwijl een 

lage score het tegenovergestelde aangeeft. 
 

 
 

Test Statistics

18,000 21,111

22 24

,706 ,632

Chi-Square a,b

df

Asymp. Sig.

TA CDminusAB

23 cells (100,0%) have expected frequencies lessa. 

Kaarten van voordelige stapels (CD) minus 

kaarten van nadelige stapels (AB) na 100 trials 

Omdat het budget niet laat zien of ze ook 
daadwerkelijk de voordelige stapels 
hebben weten te vinden is in figuur 5 
gekeken naar het aantal kaartjes van de 
voordelige stapels (C en D) minus het 
aantal van de nadelige stapels (A en B) op 
trial 100. Daarbij is dan te zien dat 
individuen met een gemiddelde TA meer 
kaarten van de voordelige stapels kiezen 
dan deelnemers met een lage of hoge TA. 
De kaartkeuze voor de gemiddelde TA en 
hoge TA groep was normaal verdeeld 
volgens de Kolmogorov-Smirnov test 
(tabel 10), maar de kaartkeuze voor de 
lage TA groep niet. De groep van lage TA 
bestond maar uit 4 deelnemers wat 
mogelijk voorgaande verklaard. 
 

  

Tabel 10: Test of normality van CD minus AB 

voor de deelnemers met een lage TA (N = 4), een 

gemiddelde TA ( N = 32) en een hoge TA (N = 9. 

Alleen de kaartkeuze van de gemiddelde en hoge 

TA is normaal verdeeld. 
 
 Allereerst is er met een non-parametrische 
test gekeken of er een correlatie is tussen 
de TA en CD-AB en of de verschillen in 
figuur 4 daadwerkelijk significant zijn. 
Daarvoor wordt de Kruskal-Wallis test 
gebruikt. Daaruit blijkt dat er geen 
significante verschillen worden gevonden 
voor de drie groepen (zie tabel 11). Omdat 
de lage TA groep erg klein was werd ook 
nog gekeken of het verschil tussen alleen 
de deelnemers met een gemiddelde TA en 
de deelnemers met een hoge TA 
significant was. Dit met behulp van de 
Two Sample Independent T-test waarbij 

meteen gekeken wordt naar verschil in 
varianties met Levene’s Test for Equality 
of Variances, tabel 12. Na aanleiding van 
Levene’s Test blijkt dat er tussen de 
gemiddelde en hoge TA geen verschil is in 
variaties en dat er dus niet gecorrigeerd 
hoeft te worden voor de T-test. Uit de T-
test volgt dat er een trend is voor de twee 
groepen (significantie P = .079). Er kan 
dus met 90% zekerheid worden gezegd dat 
gemiddelde en hoge TA verschillen in hun 
prestatie op het eind van de IGT.  

 Tabel 11: Kruskal-Wallis test voor CD minus AB 

voor de deelnemers van verschillende anxiety 

niveaus samen en apart, lage TA (N = 4), een 

gemiddelde TA ( N = 32) en een hoge TA (N = 9), 

die niet significant is. 

 

Groep 
Nummer (1=LA, 
2=MA, 3=LA) 

Kolmogorov-
Smirnov(a) 

    Statistic df Sig. 
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Minus 
AB 

1,00 
,402 4 . 

  2,00 ,115 32 ,200(*) 
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 CDminusAB 
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Kaarten van voordelige stapels (CD) minus 

kaarten van nadelige stapels (AB) per trial 

Om beter te kunnen kijken naar het 
leereffect wat de deelnemers mogelijk 
hebben doorgemaakt is in figuur 6 
gekeken naar de kaartkeuze per trial. In 
figuur 6a ziet men dat deelnemers met een 
gemiddelde TA gedurende de taak steeds 
meer kaartjes van de voordelige stapels 
nemen. Bij trial 100 hebben ze daardoor 
het meest van de stapels C en D genomen 
vergeleken met de deelnemers met een 
lage of hoge TA. Dit is ook terug te zien in 
figuur 6b die laat zien dat ze van trial 20 
tot 60 ongeveer evenveel kaartjes van de 
voordelige stapels nemen en vanaf trial 60 
meer daar van nemen. Deelnemers met een 
lage TA lijken steeds minder kaartjes te 
nemen van de voordelige stapels tot trial 
60, als alleen gekeken wordt naar figuur 
6a. In figuur 6b is echter te zien dat vanaf 
trial 40 al een afname bestaat in de keuze 
voor de nadelige stapels maar dat dit dus 
nog niet genoeg is om te laten zien in de 
cumulatieve scores. Ze lijken dus al sneller 
minder te kiezen voor de nadelige stapels, 
vergeleken met de individuen met een 
gemiddelde TA. De goede kaartjes keuze 
neemt toe tot trial 80 waarnaar ze erg sterk 
dalen in de goede kaartjes keuze, zoals te 
zien in grafiek 6b. Personen met een hoge 
TA nemen vanaf trial 40 steeds meer  

 
 
 
 
 
 
kaartjes van stapels C en D als gekeken 
wordt naar figuur 6a. In figuur 6b wordt 
echter duidelijk dat deze personen vanaf 
trial 60 minder kiezen van de voordelige 
stapels. Bij trial 100 halen ze net niet het 
niveau van de deelnemers met een lage TA 
als gekeken wordt naar de uiteindelijke 
cumulatieve score. Van de cumulatieve 
score van CD minus AB is vervolgens nog 
de Repeated-measures ANOVA berekend, 
zie appendix 2. Dit dan voor de vijf trial 
blokken. Bij de Tests of Within-Subjects 
Effects blijkt dat de uiteindelijke score 
(wat dus benoemd was als C plus D minus 
A plus B) na de Greenhouse-Geisser 
correctie voor alle deelnemers samen per 
trial blok verschilt, F(2.103, 88.315) = 
6.385, P = 0.002. Alle deelnemers samen 
doen het per blok net weer iets anders dan 
het blok ervoor. Dit verklaart ook de 
eerder gevonden verschillen tussen de trial 
blokken voor het budget van de 
deelnemers. Ze hebben in de loop van het 
spel per trial blok namelijk net op een 
andere manier gekozen van de voor- en 
nadelige stapels wat dan resulteert in 
veranderingen in het budget. Met behulp 
van Pairwise Comparisons (Appendix 2, 
de trial blokken zijn genummerd van blok 
1 tot 5 net als eerder bij budget) is dan te 
zien waar de verschillen te vinden zijn. 
Blok 1 verschilt significant van blok 5 en 

   

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

CDminusAB Equal 
variances 
assumed 

,185 ,670 1,804 39 ,079 12,34722 6,84269 
-

1,49342 
26,1878

7 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    1,821 13,041 ,092 12,34722 6,77873 
-

2,29269 
26,9871

4 

Tabel 12: Two Sample Independent T-test voor CD minus AB voor de deelnemers met een gemiddelde en hoge 

TA. Levene’s Test is niet significant waardoor dus niet gecorrigeerd hoeft te worden. Er blijkt een trend zijn 

voor het verschil tussen de gemiddelde en hoge TA groep. 
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er is een trend voor een verschil tussen 
blok 1 en blok 4. Blok 2 en blok 3 
verschillen beide significant van blok 4 en 
5. Blok 4 verschilt significant van blok 2 
en 3 en er wordt een trend gevonden voor 
het verschil tussen blok 4 en 1. Blok 5 
verschilt significant van blok 1, 2 en 3. Dit 
wekt de indruk dat blok 4 en 5 het meest 
verschillen van de overige blokken. De 
deelnemers lijken de laatste 40 trials op 
een andere manier de kaarten te kiezen. 
Aangezien de lijnen voor de verschillende 
niveaus van TA in figuur 6a uiteindelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ook allemaal omhoog gaan lopen zou je 
kunnen concluderen dat er meer van de 
voordelige stapels is genomen in de laatste 
trials. Deze veronderstelling wordt ook 
gedeeltelijk bevestigd door figuur 6b 
waarin te zien was wat er per trial blok 
wordt gekozen. De deelnemers met een 
gemiddelde TA nemen steeds meer van de 
juiste stapels, de deelnemers met een hoge 
TA zakken op het eind wat omlaag en de 
deelnemers met een lage TA gaan alleen 
de laatste 20 trials sterk omlaag. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 6: Resultaten per blok van 20 trials berekend door de voordelige stapels minus de nadelige stapels 

(C+D-A+B) voor de verschillende TA groepen (GEM ± S.E.M.). Lage TA; N=4, Gemiddelde TA; N=32, 

Hoge TA; N=9. (a) Cumulatieve scores; Hoe steiler de lijn, hoe meer er genomen is van de voordelige stapels. 

(b) Scores per 20 trials oftwel het werkelijk aantal kaartjes per 20 trials. Waarden boven 0 zijn een indicatie 

voor het nemen van meer kaartjes van de voordelige stapels dan van de nadelige stapels. 

 

(a) 

(b) 
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Bij de Tests of Within-Subjects Effects is 
dan nog de interactie tussen trialblok en 
TA niveau berekend. Deze is niet 
significant, F(4.205, 88.315) = 1.098, P = 
.364. De manier waarop de deelnemers in 
de loop van het spel voor de kaartjes 
hebben gekozen is dus blijkbaar 
vergelijkbaar voor de groepen. Alle 
deelnemers van de verschillende TA 
groepen hebben op het eind een hogere 
score behaald voor CD – AB. De lijnen in 
grafiek 6a lopen uiteindelijk ook omhoog 
als naar het totaal plaatje wordt gekeken. 
Dus er zijn verschillen per blok maar deze 
zijn voor alle deelnemers wel 
vergelijkbaar. Ze hebben dus een 
vergelijkbaar leereffect doorlopen. Als 
laatste kan er nog worden gekeken naar de 
Tests of Between-Subjects Effects. Hierbij 
worden voor de 5 trial blokken de 
gemiddeldes berekend per niveau van TA 
en deze met de andere niveaus vergeleken. 
De uitkomst blijkt niet significant, F(1, 42) 
= 2.426, P = 0.101. Er was dus geen groep 
die voor alle blokken samen een veel 
hogere of lagere score heeft behaald. 
Grafiek 6a kan namelijk de indruk wekken 
dat de deelnemers met een gemiddelde TA 
hoger zitten in hun score dan de overige 
twee groepen. Dit blijkt dus niet zo te zijn, 
wat na aanleiding van grafiek 6b ook al te 
verwachten is. Dezelfde berekeningen 
hadden kunnen worden uitgevoerd voor de 
niet cumulatieve scores van CD – AB. 
Daaruit zullen dan dezelfde soort 
conclusies worden getrokken en de 
verschillen zullen minder duidelijk zijn 
zoals ook al te zien in grafiek 6b en wordt 
daarom achterwege gelaten.  

Kaarten van voordelige stapels (CD) minus 

kaarten van nadelige stapels (AB) voor de eerste 

40 trials versus de laatste 60 trials 

Er kan met een Repeated- Measures 
ANOVA (Appendix 3) nog wel gekeken 
worden naar het eerste deel van de IGT ten 
op zichtte van het tweede deel van de IGT 
in plaats van per trialblok. Dit omdat na 40 
trials verwacht wordt dat de deelnemers de 
taak beginnen te begrijpen waarbij hun 
serotonerge systeem de overhand krijgt 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Van den Bos et al., 2006). De deelnemers 
gaan dan van hun exploratiefase over in 
hun keuzefase. Dit is te zien in figuur 7 
waarbij dan gekeken is naar de 
gemiddelde echte score in de eerste 2 trial 
blokken (trial 1 tot trial 40) versus de 
laatste 3 trial blokken (trial 41 tot trial 
100). Het is dus mogelijk om naast het 
kijken naar de scores per trialblok ook te 
kijken naar de scores voor de 
exploratiefase versus de keuzefase. De 
Test of Within-Subjects Effects geeft dan 
voor trialblok een significante uitkomst, 
F(1, 42) = 11.392, P = .002. En in figuur 7 
is dan ook te zien dat de gemiddelde totaal 
score voor de drie anxiety groepen samen 
in het begin duidelijk lager is dan op het 
einde van de IGT. Blijkbaar is er dus op 
het eind meer van de voordelige stapels 
genomen dan van de nadelige stapels. Dit 
komt ook terug in de Pairwise 
Comparisons die significant is. Voor het 
leereffect wordt echter geen significante 
uitkomst gevonden. Dit is ook te begrijpen 
als weer gekeken wordt naar figuur 7. De 
lijnen lopen allemaal vergelijkbaar, 

trial 41 tot 100 (keuze)trial 1 tot 40 (exploratie)
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Figuur 7: CD minus AB voor de eerste 40 trials 

versus de laatste 60 trials voor de drie anxiety 

groepen; lage TA met N=4, gemiddelde TA met 

N=32 en hoge TA met N=9 (GEM.). Hoe steiler de 

lijnen lopen hoe meer verschil er is tussen de eerste 

40 trials en de laatste 60 trials, waarbij: 
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CDAB40per20

168,342 2 84,171 3,188 ,051

1108,858 42 26,401

1277,200 44

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

CDAB6080100per20

14,011 2 7,006 ,289 ,751

1019,431 42 24,272

1033,442 44

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

namelijk omhoog. Ze hebben dus op 
dezelfde manier in het tweede deel meer 
van de voordelige stapels genomen. Uit de 
Test of Between-Subjects Effect komt een 
trend van F(2,42) = 2.870, P = 0.068. 
Hierbij is voor de drie groepen apart het 
gemiddelde van de beginwaarde plus de 
eindwaarde berekend en deze is dan 
onderling vergeleken. Als de lijnen voor 
de hoge en lage anxiety groepen minder 
steil omhoog hadden gelopen of als de lijn 
voor de gemiddelde anxiety juist steiler 
was geweest, was de uitkomst mogelijk 
wel significant geweest. Om nou zeker te 
zijn van het verschil tussen de drie 
groepen in het begin en in het eind is nog 
een One-way ANOVA uitgevoerd, zie 
tabel 13. Dit dan voor het verschil tussen 
de groepen in het begin (trial 1 tot en met 
40) en ook voor het verschil op het eind 
(trial 41 tot en met 100). Voor de eerste 40 
trials is het verschil net niet significant met 
F(2,42) = 3.188, P = 0.051. Deze trend is 
zo sterk dat er eigenlijk wel vanuit mag 
worden gegaan dat de deelnemers met een 
gemiddelde TA toch een net wat andere 
score behalen al de overige twee groepen. 
Op het eind is het verschil echter niet 
significant maar dat valt ook te 
verwachten aangezien de lijnen bij trial 41 
tot 100 in figuur 7 erg dicht bij elkaar 
liggen.  

Voordelige (CD) en nadelige (AB) stapels per 

trial 

Om beter te kunnen illustreren waar de 
grote verschillen in de resultaten per trial 
door veroorzaakt worden voor zowel de 
deelnemers met een hoge, gemiddelde als 
lage TA wordt gekeken naar het nemen 
van kaartjes van de voordelige stapels (C 
en D) en nadelige stapels (A en B). Dit is 
te zien in figuur 8. In figuur 8a komt naar 
voren dat individuen met een lage TA 
eerst kiezen voor de minder voordelige 
stapels, A en B en vervolgens meer voor 
stapels C en D gaan kiezen. Op het eind 
neemt de keuze voor de voordelige stapels 
echter weer sterk af. Mensen met een 
gemiddelde TA, zoals in figuur 8b, lijken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 13: One-way Anova voor de eerste 40 trials 

en de laatste 60 trials. Dit dan voor de drie anxiety 

groepen; lage TA met N=4, gemiddelde TA met 

N=32 en hoge TA met N=9. Het verschil tussen de 

drie groepen is in het begin net niet significant en 

op het eind niet significant.  
 

vanaf het begin al sterk te gaan voor C en 
D. Dit blijft zo gedurende de hele taak. 
Personen met een hoge TA kiezen in het 
begin voor stapels A en B, te zien in figuur 
8c. Dus net als de individuen met een lage 
TA. Zij switchen echter eerder naar de 
voordelige stapels en op het eind lijkt dat 
weer wat af te nemen. Er is dus te zien dat 
personen met een gemiddelde TA de 
goede stapels er uit lijken te halen. Tussen 
de keuzes van de deelnemers met een lage 
TA en een hoge TA zit verschil en dan met 
name in hoe snel ze van de voordelige 
stapels nemen. Met een Repeated-
measures ANOVA is gekeken naar het 
nemen van kaartjes van de nadelige stapels 
A en B (C en D zijn complementair aan A 
en B). De hoeveelheid kaartjes zijn 
ingedeeld in blokken van 20 trials zodat 
duidelijk werdt hoeveel er genomen is na 
20 trials, 40 trials, en zo verder. Deze 
staan in appendix 4. Het is dan te 
vergelijken met figuur 8. Allereerst kan er 
gekeken worden naar de Tests of Within-
Subjects Effects. Voor de trial blokken 
blijkt dit significant te zijn; F(4, 168) = 
3.496, P = .009. Dus het gemiddeld aantal 
kaartjes van de nadelige stapels voor alle 
deelnemers verschilt. Voor de 
beeldvorming is figuur 9 bijgevoegd 
waarin dan ook te zien is dat, als men 
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Figuur 8: Resultaten per blok van 20 trials voor de nadelige stapels (A+B) en 

voordelige stapels (C+D). Deze zijn ingedeeld op een lage TA met N=4 (a), 

gemiddelde TA met N=32 (b) en hoge TA met N=9 (c). (GEM ± S.E.M.). 
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Figuur 9: Resultaten per blok van 20 trials voor de 

3 anxiety groepen voor het nemen van kaartjes van 

de nadelige stapels A en B per blok van 20 trials. 

Deze zijn ingedeeld op een lage TA met N=4, 

gemiddelde TA met N=32 en hoge TA met N=9 

(GEM.) waarbij:  

denkbeeldige punten zou zetten voor het 
gemiddelde per blok voor de drie anxiety 
groepen samen, de waardes niet op 
dezelfde hoogte liggen. Nu kan er met 
behulp van de Pairwise Comparisons 
worden gekeken waar de verschillen 
zitten. Daaruit blijkt dan dat trial blok 1 en 
2 significant verschillend zijn van trial 
blok 4. Dit is ook wel te zien in figuur 9; 
als men kijkt naar het gemiddelde punt 
voor blok 4 ligt deze lager dan het 
gemiddelde voor zowel blok 1 en 2. Blok 
3 heeft geen significante verschillen met 
de andere blokken. Blok 4 verschilt dus 
van trial blok 1 en 2. Voor blok 5 wordt 
een trend gevonden voor het verschil met 
trial blok 1 en 2. Blok 4 verschilt dus 
sterker van de eerste 40 trials dan blok 5 
dat doet. Dit is ook te verwachten als weer 
naar de figuur wordt gekeken. De 
deelnemers met een LA hebben in blok 4 
namelijk een grote uitschieter omlaag die 
het gemiddelde van de drie groepen dan 
ook verlaagt. Uiteindelijk kan hieruit dan 
geconcludeerd worden dat vooral het 
begin en het eind van de taak erg 
verschillen van elkaar met betrekking tot 
het nemen van kaartjes van de nadelige 
stapels. Complementair hieraan is het 
nemen van stapels C en D wat dus 
eigenlijk dezelfde conclusie zal opleveren. 
Bij de Within-Subjects Effects wordt ook 
gekeken naar de interactie tussen de 
blokken en de verschillende TA niveaus. 
Deze is niet significant dus de groepen 
gedragen zich eigenlijk het zelfde wat 
betreft leereffect. Heel globaal zie je dat 
terug in de figuur als gekeken wordt naar 
de lijnen die getrokken kunnen worden 
van beginpunt tot eindpunt voor de 
verschillende groepen. Ze lopen eigenlijk 
allemaal omlaag. Als laatste zijn er nog de 
Between-Subjects Effects die niet 
significant zijn, F(2, 42) = 2.206,  P = 
.123. De gemiddelde waardes voor de vijf 
blokken die per anxiety groep bij elkaar 
zijn opgeteld zijn niet verschillend. De 
lijnen liggen niet ver genoeg uit elkaar. 
 
 

 
 
 
 
 

Stapels A, B, C en D per trial 

Aangezien de twee voordelige stapels zelf 
ook van elkaar verschillen werd gekeken 
naar hoeveel er van de afzonderlijke 
stapels A, B, C en D per blok van 20 trials 
genomen wordt. Dit is te zien in figuur 10. 
In figuur 10a is te zien dat personen met 
een lage TA erg gevarieerd kiezen. In het 
begin, trial 1 tot 20, wordt er vooral 
genomen van stapel B. Vervolgens bij trial 
20 tot 40 van stapel A. Van deze stapels 
wordt daarna minder gekozen en in het 
laatste blok weer meer. Van stapels C en D 
wordt in het begin weinig genomen en 
vanaf trial 60 weer meer. Ook wordt er in 
de laatste twintig trials weer minder van C 
en D genomen als er dus meer van A en B 
wordt genomen. Deelnemers met een 
gemiddelde TA, te zien in figuur 10b laten 
stapel A al snel achterwege en lijken, als 
ze langer bezig zijn, vooral te gaan voor C. 
Stapel B wordt echter ook nog vrij vaak 
genomen en van stapel D neemt men op 
het eind nog een grote hoeveelheid. Als 
laatste geldt voor deelnemers met een 
hoge TA, figuur 10c, dat ook zij erg  

trialblok

54321

E
s
ti

m
a
te

d
 M

a
rg

in
a
l 
M

e
a
n

s

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

 HA

 MA

 LA



   29 

0

2

4

6

8

10

12

14

1-20 20-40 40-60 60-80 80-100

trial blok

a
a

n
ta

l 
k
a
a
rt

je
s

A

B

C

D

0

2

4

6

8

10

12

14

1-20 20-40 40-60 60-80 80-100

trial blok

a
a

n
ta

l 
k

a
a

rt
je

s

A

B

C

D

0

2

4

6

8

10

12

14

1-20 20-40 40-60 60-80 80-100

trial blok

a
a

n
ta

l 
k

a
a
rt

je
s

A

B

C

D

Figuur 10: Resultaten per blok van 20 trials voor alle vier de stapels A, B, 

C en D. Deze zijn ingedeeld op een lage TA met N=4 (a), gemiddelde TA 

met N=32 (b) en hoge TA met N=9 (c). (GEM ± S.E.M.). 
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gevarieerd kiezen. De kaartkeuzes van 
deze personen lijken wat overeen te 
komen met de keuzes van de deelnemers 
met een lage TA. Ze beginnen, net als de 
deelnemers met een lage TA, met stapel B 
wat vanaf trial 40 afneemt. Stapel A wordt 
in het begin weinig gekozen wat op het 
eind juist erg toeneemt. Stapel C en D 
lijken daartussen te schommelen met 
enkele uitschieters waarna op het eind wel 
meer voor stapel C wordt gekozen maar 
niet meer voor stapel D. In vergelijking 
met de individuen met een lage TA lijken 
ze iets sneller al voor stapel C te gaan 
hoewel er nog een daling is in deze 
kaartkeuze bij trials 60 tot 80.  

Stapels A, B, C en D voor de eerste 20 trials 

versus de laatste 20 trials 

Er kan nu gekeken worden of er een 
leereffect te vinden in is deze resultaten. 
Daarvoor worden de eerste 20 trials tegen 
de laatste 20 afgezet. Oftwel, doen ze het 
op het eind anders dan in het begin. Er 
wordt dan gekeken naar de verhouding 
van de verschillende stapels in het begin 
en het eind. Dus of het gemiddelde van het 
aantal kaartjes in het begin en het eind van 
een stapel verschilt van de overige stapels. 
En of de manier waarop ze kiezen van de 
stapels veranderd. Dus kiezen ze aan het 
eind meer of minder van een bepaalde 
stapel wat nu verder als leereffect wordt 
bestempeld. Ook kan dan worden  gekeken 
hoe dit verschilt bij de lage, gemiddelde of 
hoge TA. Dit is te zien in figuur 11. Of de 
prestaties van de lage, gemiddelde en hoge 
TA binnen de groepen significant 
verschillen en wat er dus aan leereffecten 
te vinden zijn wordt bepaald met een 
Repeated-Measures ANOVA, Appendix 5 
(LA), 6 (MA) en 7 (HA). Uit de Tests of 
Within-Subjects Effects berekent over de 
lage TA groep volgt dat het verschil tussen 
het aantal kaartjes van elke stapel in het 
begin niet significant verschilt van het 
aantal kaartjes van elke stapel in het eind, 
F(3,9) = .250, P = .859. Dit is uit figuur 
11a ook wel te verwachten als men een  
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Figuur 11: Voor de verschillende groepen; lage TA 

met N=4 (a), gemiddelde TA met N=32 (b) en hoge 

TA met N=9 (c) (GEM.) wordt gekeken naar 

gemiddeld aantal genomen kaartjes van een stapel 

in het begin en het eind en of de keuze voor de 

stapels in begin verschilt met die op het eind. (te 

zien aan wel of niet horizontaal lopen van een lijn).  

Waarbij: 

(a) 

(b) 

(c) 
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denkbeeldige lijn trekt per stapel voor het  
gemiddelde aantal kaartjes berekend 
tussen begin en eind. Deze vier lijnen 
komen dan bijna op elkaar te liggen. 
Gemiddeld wordt er dus van alle stapels 
evenveel genomen als alleen gekeken 
wordt naar de eerst en laatste twintig trials. 
Ook volgt dat het leereffect niet significant 
is, F(3,9) = .636, P = .611. De keuze voor 
de verschillende stapels is dus niet 
significant veranderd. Voor de gemiddelde 
TA groep wordt er voor de afzonderlijke 
stapels een significant verschil gevonden; 
F(3,93)= 3.936, P = 0.011. Blijkbaar is er 
niet van alle stapels gemiddeld evenveel 
genomen. Bij figuur 11b kun je ook weer 
een horizontale lijn voor het gemiddelde 
trekken en deze liggen dan duidelijk niet 
op elkaar. Zo is te zien dat gemiddeld 
genomen er veel meer kaarten van stapel 
D zijn genomen dan van stapel A. Voor 
het leereffect wordt na Greenhouse-
Geisser correctie net geen trend gevonden; 
F(2.106,65.296)= 2.261, P = 0.11. De 
keuze voor de stapels is dus gedurende het 
spel blijkbaar niet erg veranderd. Dit is te 
zien in de figuren. Allereerst in figuur 11b 
kan men kijken naar het begin van het spel 
waarbij er van alle stapels nog ongeveer 
evenveel wordt genomen (tussen de 4 en 
de 6 kaarten per stapel) en naar het eind 
waarbij er meer van C en D wordt 
genomen. Alleen is dat verschil dus niet 
groot genoeg om significant te zijn. De 
lijnen in figuur 11b lopen niet zo steil. Het 
verschil is duidelijk met figuur 11c waar 
vooral de lijnen voor stapel B en C veel 
steiler lopen dan de lijnen in figuur 11b. 
Bij de hoge TA wordt dan ook een 
significant resultaat gevonden voor het 
verschil in kaartkeuze; F(3,24) = 4.120, P 
= 0.017. Blijkbaar wordt er hier ook 
gemiddeld van alle stapels evenveel 
genomen als alleen gekeken wordt naar de 
eerst en laatste twintig trials. Maar er is 
dus wel een leereffect. Zo is de keuze voor 
stapel B sterk verminderd en de keuze  
voor stapel C toegenomen, zoals eerder 
vermeld te zien aan de steilheid van de 
lijnen, te zien in figuur 11c.  
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5.3.2 Wisconsin card sorting task 
Van de 46 deelnemers zijn er drie niet 
meegenomen voor de berekeningen 
omdat deze al bekend waren met de 
WCST.  

Prestatie 

In tabel 14 zijn de resultaten van de 
WCST per niveau van TA te zien. Op 
alle uitkomsten is een Kruskal-Wallis 
gedaan waarbij gekeken wordt naar de 
verschillende TA groepen. Hier worden 
geen significante verschillen gevonden 
(zie appendix 8). Er wordt gekeken of er 
correlaties te vinden zijn tussen de 
WCST parameters en de TA. Dit met 
Spearman’s test aangezien veel van de 
parameters niet normaal verdeeld waren 
en de TA zelf ook niet normaal verdeeld 
was. Ook hier komen geen significante 
correlaties uit, zie appendix 9. In figuur 
12 zijn de perserverative errors uitgezet 
tegen de TA. Aangezien er bij de IGT 
wel verschillen zijn gevonden tussen de 
gemiddelde en hoge TA groep wordt nu 
met behulp van de  Two Sample 
Independent T-test nog naar deze twee 
groepen gekeken (zie appendix 10). Er 
worden trends  gevonden voor total 
errors met significantie van .061 en 
perserverative responses met een 
significantie van .089. Voor 
perserverative errors wordt significante 
uitkomst gevonden van .05.  Voor de 
drie anxiety groepen zijn bovenstaande 
factoren in een staafdiagram gezet 
(figuur 13).  

Iowa Gambling Task 

Er wordt nog gekeken of er een 
correlatie kan worden gevonden tussen 
de WCST en de IGT. Hierbij wordt dan 
gekeken naar het totaal aan 
perserverative errors voor de WCST en 
naar het aantal kaartjes van de nadelige 
stapels (A en B) op het eind van de IGT. 
Daarbij werd voor alle anxiety groepen 
geen significante correlatie gevonden 
tussen het aantal perserverative errors 
wat gemaakt werd in de WCST en het  

 
 
 
 
 
 
 
aantal nadelig gekozen kaartjes. 
Deelnemers die het dus slecht doen op 
de IGT lijken het niet per se slecht te 
doen op de WCST en andersom. De 
gegevens zijn te zien in tabel 15. De 
correlatiegrafieken worden besproken in 
de discussie en zijn te zien in de 
appendixen 11, 12, 13. 
 

 

Tabel 15: Spearman’s correlation tussen het nemen 

van kaartje van de nadelige stapels A en B per trial 

blok bij de IGT en het aantal perserverative errors 

bij de WCST. Er is hier geen significante correlatie 

gevonden.  
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29

Lage TA Gemiddelde TA Hoge TA

Perserverative errors

Figuur 12: Voor de verschillende groepen; lage 

TA met N=5, gemiddelde TA met N=29  en hoge 

TA  met N=9) (GEM. ± S.E.M.) wordt gekeken 

naar perserverative errors ten op zichtte van TA. 
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Tabel 14: Uitkomsten van de Wisconsin Card Sorting Task (Zie voor uitleg over de parameters de materiaal en 

methode)

 

  Lage TA  

  GEM SD S.E.M. Median Min. Max. 

trials completed 7,20 1,64 0,82 8,00 5,00 9,00 

number of trials 125,40 5,81 2,91 128,00 115,00 128,00 

correct responses  94,60 9,18 4,59 95,00 82,00 107,00 

total errors  30,80 10,99 5,49 30,00 20,00 46,00 

perserverative responses  48,00 10,89 5,44 44,00 36,00 60,00 

totaal perserverative errors  21,60 10,41 5,20 18,00 10,00 34,00 

non-perserverative errors  9,20 3,03 1,52 10,00 6,00 12,00 

unique errors  0,40 0,55 0,27 0,00 0,00 1,00 

trials eerste categorie 14,00 4,64 2,32 12,00 11,00 22,00 

trials nodig eerste wisseling 22,40 11,39 5,70 19,00 13,00 40,00 

trials nodig volgende wisseling 17,20 8,76 4,38 14,00 11,00 32,00 

trials nodig volgende wisseling 17,60 12,54 6,27 12,00 11,00 40,00 

  Gemiddelde TA  

  GEM SD S.E.M. Median Min. Max. 

trials completed 7,00 2,20 0,39 8,00 4,00 9,00 

number of trials 122,72 9,62 1,70 128,00 111,00 128,00 

correct responses  94,24 11,65 2,06 99,00 78,00 109,00 

total errors  30,07 13,73 2,43 24,00 14,00 50,00 

perserverative responses  44,31 11,08 1,96 45,00 14,00 57,00 

totaal perserverative errors  19,83 8,81 1,56 16,00 9,00 30,00 

non-perserverative errors  10,24 6,43 1,14 9,00 3,00 20,00 

unique errors  1,24 1,35 0,24 1,00 0,00 6,00 

trials eerste categorie 15,90 7,97 1,41 12,00 10,00 35,00 

trials nodig eerste wisseling 21,66 13,66 2,41 15,50 11,00 53,00 

trials nodig volgende wisseling 20,61 15,18 2,68 14,00 11,00 60,00 

trials nodig volgende wisseling 15,42 6,98 1,23 13,00 11,00 43,00 

  Hoge TA  

  GEM SD S.E.M. Median Min. Max. 

trials completed 6,11 2,26 0,80 6,00 5,00 9,00 

number of trials 127,44 1,13 0,40 128,00 125,00 128,00 

correct responses  89,00 11,79 4,17 94,00 81,00 107,00 

total errors  38,44 12,58 4,45 34,00 19,00 47,00 

perserverative responses  50,56 6,84 2,42 47,00 42,00 59,00 

totaal perserverative errors  25,56 8,34 2,95 23,00 13,00 35,00 

non-perserverative errors  12,89 8,02 2,84 11,00 6,00 15,00 

unique errors  1,67 3,28 1,16 0,00 0,00 3,00 

trials eerste categorie 12,11 2,03 0,72 12,00 11,00 16,00 

trials nodig eerste wisseling 24,22 23,53 8,32 17,00 12,00 25,00 

trials nodig volgende wisseling 22,44 13,82 4,89 13,00 1,00 46,00 

trials nodig volgende wisseling 16,86 5,96 2,11 15,00 11,00 26,00 
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Figuur 13: Resultaten van de WCST voor de verschillende groepen; lage TA met N=5 gemiddelde TA met N=29  

en hoge TA  met N=9 (Mean  ±  S.E.M.). Zie voor uitleg over de parameters de materiaal en methode.  
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4.5 Speekselafname 

4.5.1 Genotypering 

Resultaten nog niet binnen van het lab. 

4.5.2 Cortisol 

Er is gekeken naar de cortisolwaardes van 
46 deelnemers. 

Eerste en tweede meting 

De eerste cortisolmeting gaf een 
gemiddelde ± SD van (11,42 ± 4,44 
nmol/L) en de tweede meting gaf (9,74 ± 
3,37 nmol/L). Deze waarden liggen in de 
normale range (appendix 14). Er wordt 
gemiddeld een daling gevonden. De 
Repeated-Measures ANOVA laat zien dat 
gemiddeld alle deelnemers een daling in 
cortisol hebben en dat de wijze van deze 
daling ook voor alle deelnemers gelijk is 
(Test of Whitin-Subjects Effects, appendix 
15). Er wordt een zwakke trend gevonden 
voor het verschil in de gemiddelde 
cortisolwaardes voor de lage TA en 
gemiddelde TA groep (Pairwise 
Comparisons) met een significantie van 
.093. Het verschil tussen de eerste en 
tweede cortisolmeting geeft voor alle 
deelnemers een significantie van .001 
(Pairwise Comparisons). Gemiddeld 
verschilt de beginwaarde van de 
eindwaarde. Verder is de cortisolwaarde in 
het begin is gecorreleerd met de waarde op 
het eind. Dus iemand met een hoge waarde 
in het begin heeft een hoge(re) waarde op 
het eind (tabel 16). Dan is er nog gekeken 
naar de eerste en tweede meting van 
cortisol voor de verschillende TA groepen 
apart. Dit met behulp van een gepaarde T-
test. Voor de gemiddelde TA groep wordt 
een significantie gevonden van P = .00. 
Voor de LA groep geen significante 
waarde, P = .211. Voor de HA groep een 
trend van P = .056 (Zie ook appendix 16). 
De verschillen tussen de eerste en tweede 
cortisol metingen voor de lage, 
gemiddelde en hoge Trait anxiety groepen 
is ook te zien in figuur 14. 

Trait anxiety 

Tussen de TA en de cortisolwaardes wordt 
geen significante correlatie gevonden 
(tabel 17).  

Iowa Gambling Task 

Tussen verschillende parameters van de 
IGT en de cortisolwaardes worden geen 
significante correlaties gevonden (tabel 
18). 
 

Tabel 16: pearson’s correlation tussen de eerst en 

tweede cortisol meting van alle deelnemers (N = 

46) met een r van .92 

Tabel 17: Spearman’s correlation tussen de eerst en 

tweede cortisol meting en de Trait anxiety die beide 

niet significant zijn. 

Tabel 18: Spearman’s correlation tussen de 

cortisolmetingen en de IGT parameters waar geen 

significante uitkomsten tussen zitten. 
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Figuur 14: Resultaten van de twee cortisol metingen voor de verschillende groepen; lage TA met N=5 

gemiddelde TA met N=32  en hoge TA met N=9 (Mean  ± S.E.M.). .  
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6. Discussie 

Correlatie tussen TA en SA 

In dit onderzoek is gekeken of angst 
invloed heeft op keuzegedrag. Daarvoor is 
eerst gekeken of er een correlatie bestaat 
tussen de angstdispositie en de 
gemoedstoestand van de deelnemers. 
Daarbij is aangetoond dat er een correlatie 
bestaat tussen de TA en de SA zoals 
verwacht (Lau et al., 2006). De r was 0.38 
wat suggereert dat de TA voor 14 % de SA 
voorspeld. Hieruit is dus te concluderen 
dat personen met een hogere TA in 
bepaalde situaties sneller een verhoogde 
SA zullen hebben vergeleken met 
deelnemers met een lage TA. Zo kan de 
een situatie bij de een zorgen voor een 
verhoging van de SA terwijl voor een 
ander de situatie helemaal niet bedreigend 
of gevaarlijk over komt. Dit is natuurlijk 
wel nog afhankelijk van eerdere 
ervaringen met betrekking tot de 
specifieke situatie en de mogelijkheden om 
met de situatie om te gaan (van der Ploeg, 
2000). Bij onze resultaten komt naar voren 
dat deelnemers gedurende het onderzoek 
vaak aangaven, door middel van de STAI, 
een lagere SA te hebben dan hun TA. 
Blijkbaar waren de onderzoekscondities 
rustgevend en veilig genoeg om geen grote 
stijging van de SA te veroorzaken. De SA 
wordt namelijk sterk beïnvloed door de 
omstandigheden waar een deelnemer zich 
op dat moment in bevindt. De TA wordt 
daar echter niet door beïnvloed. 
(persoonlijke communicatie Spielberger).  

Tijdsduur van de Iowa Gambling Task 

Kort wordt er ook even gekeken naar de 
benodigde tijd om de IGT uit te spelen. Er 
wordt geen significante correlatie 
gevonden tussen de speeltijd en TA. 
Blijkbaar hebben alle deelnemers even 
veel tijd nodig om het spel te doorlopen. 
Bij de onderzoeken van Harteveld (2008) 
en Stoop (2008) is ook gekeken naar de 
tijdsduur van de test. Bij mannen bleek er 
geen correlatie te zijn tussen de duur van 
de taak en stress. Bij vrouwen werd er 

echter gevonden dat als deze stress ervaren 
ze de IGT sneller uitspelen. In dit 
onderzoek gaat het ook om mannen en zo 
lijkt de conclusie getrokken dat mannen 
gemiddeld genomen even lang doen over 
de IGT ongeacht of ze gestrest zijn of een 
hoger angst niveau hebben. Opvallend is 
dat er een trend wordt gevonden voor de 
correlatie tussen de TA en de tijd die nodig 
was om de deelnemers het speelscherm 
van de IGT uit te leggen. Dit wekt de 
indruk dat deelnemers met een hoge TA 
meer uitleg nodig hebben mogelijk omdat 
ze de informatie niet zo goed opnemen of 
ze zoeken extra naar bevestiging. 

Gedrag van de deelnemers bij de Iowa 
Gambling Task 

In dit onderzoek wordt ook gekeken of 
mannen een exploratiefase laten zien in het 
begin van de IGT. Volgens eerdere 
onderzoeken wordt er bij de eerste 40 trials 
geëxploreerd en vervolgens kiezen 
deelnemers meer voor een bepaalde stapel 
(Van den Bos et al., 2006; Bechara et al., 
1994). Ook wordt de hypothese getest dat 
angst van negatieve invloed is op de IGT. 
Volgens Miu et al., 2008 is hoge TA 
geassocieerd met het maken van slechtere 
keuzes op de IGT. Deelnemers met een 
hoge TA behalen een lagere score, 
berekend als C plus D min A plus B, op de 
IGT vergeleken met deelnemers met een 
lage TA. Hier wordt verderop nog op in 
gegaan. Er is bij Miu’s onderzoek niet 
gekeken naar deelnemers die een 
gemiddelde TA hebben wat in dit 
onderzoek wel wordt gedaan. Ook wordt 
er gekeken of de hypotheses die Miu et al. 
(2008) aandraagt als verklaring voor de 
resultaten kloppen. 

De Iowa Gambling Task: Budget 

Allereerst kan bevestigd worden dat 
deelnemers met een gemiddelde TA beter 
scoren op de IGT zowel voor het budget 
als voor de juiste kaartjes keuze 
vergeleken met de andere twee anxiety 
niveaus. Budget en kaartjes keuze zijn ook 
aan elkaar gecorreleerd wat het budget dus 
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een goede voorspeller maakt van de 
prestaties van de deelnemers. Het is echter 
geen correlatie van 1 op 1. Het is voor te 
stellen dat het mogelijk is dat deelnemers 
die, voordat ze stoppen met het nemen van 
kaartjes van stapel B, nog net het grote 
verliesbedrag mee krijgen. Iemand die net 
wat eerder stopt heeft deze grote daling in 
budget dan niet. Dit verklaart de spreiding, 
zie ook appendix 17. Niet alle uitkomsten 
zijn significant. Zo is de correlatie tussen 
anxiety en het budget op trial 100 niet 
significant (tabel 9). Alleen voor het 
budget op trial 40 wordt een trend 
gevonden voor het verschil tussen de drie 
groepen, zie tabel 8. Daarbij scoren de LA 
deelnemer het slechtste. Deze laten ook de 
grootste daling zien in budget in het begin 
van IGT zoals te zien is in figuur 4. De 
reden hiervoor kan zijn dat deze personen 
veel risico nemen waar later nog dieper op 
in wordt gegaan, maar mogelijk was de 
groepsgrootte te klein. 

Gemiddelde Trait anxiety en de Iowa 
Gambling Task 

Als er gekeken wordt naar het gedrag van 
de mannen met een gemiddelde TA is 
duidelijk te zien dat er in het begin nog 
geëxploreerd wordt (dopaminerge 
systeem). In het begin wordt er van alle 
stapels genomen, zelfs meer van de 
nadelige stapels dan van de voordelige 
stapels. Maar al na trial 20 ontstaat een 
min of meer duidelijke voorkeur voor de 
voordelige stapels (figuur 8b). Op het eind 
wordt voornamelijk gegaan voor stapel C 
en D en stapel A wordt in het begin door 
de deelnemers met een gemiddelde TA al 
niet meer gekozen (figuur 10b). Stapel A 
bestond uit hoge bedragen met 5 keer per 
10 kaarten een straf. Stapel B en D hadden 
maar 1 keer per 10 kaarten een straf, maar 
dat was dan wel een hoge straf. Dit wekt 
de indruk dat de stapels met een lage 
straffrequentie de voorkeur hebben boven 
stapels met meerdere keren een lage straf. 
Oftewel dat deze deelnemers gevoeliger 
zijn voor de straffrequentie dan de hoogte 
van de straf zelf. Dit verklaart dan waarom 

op het eind nog relatief veel voor stapel D 
wordt gekozen. Het kan zo zijn dat deze 
stapels vaak nog worden gekozen omdat 
ze de straf in het begin niet veel tegen zijn 
gekomen en zo het idee hebben dat deze 
stapels weinig straf hebben. Zo wordt er 
vanaf trial 40 veel minder van stapel B 
genomen. Dit zou te verklaren zijn met het 
feit dat ze dan te vaak een grote straf 
hebben gekregen en deze niet meer willen 
kiezen. Ook is de eenmalige straf per tien 
kaarten in stapel B veel hoger (-1250) dan 
de eenmalige straf in stapel D ( -250). Dus 
het lijkt alsof deelnemers met een 
gemiddelde TA kiezen voor een lage 
straffrequentie maar deze straf zelf moet 
dan ook weer niet te hoog zijn. Dit laatste 
is ook te verklaren door te kijken naar hoe 
mensen keuzes maken. Bij het maken van 
keuzes moet rekening worden gehouden 
met mogelijke risico’s, bij de IGT een 
verlies in budget. Tversky en kahneman 
(1981) stelden dat de keuzes die personen 
maken gebaseerd zijn op kans × impact. Er 
wordt dus gekeken naar de kans, bij de 
IGT bijvoorbeeld op een winstbedrag, en 
wat de impact is van die uitkomst. Dus 
deelnemers krijgen tijdens het spel een 
idee van de frequenties van winst en 
verlies bij de verschillende stapels en ze 
weten ook ongeveer hoe hoog of laag dat 
bedrag is. Dit zal ze leiden naar het 
proberen te kiezen van stapels die 
uiteindelijk geen of zo min mogelijk 
verlies in budget geven. Ze willen dus 
gaan voor de grootst mogelijke kans op 
een hoog winst bedrag en niet voor een 
verlies bedrag. Blijkbaar schatten ze het 
verliesbedrag wat bij stapel B kan worden 
getrokken na verloop van tijd hoog in. 
Hoger dan het verlies bedrag bij stapel D. 
En dit klopt dus ook. Dus als de kans op 
een verlies bedrag gelijk is, zoals het geval 
bij stapels B en D, wordt er vervolgens 
gekeken naar de impact van dat verlies. De 
impact is dan voor stapel B veel hoger. Als 
dan ook nog wordt gekeken naar stapel C 
en D onderling is de frequentie van verlies 
bedragen hoger bij C maar de impact is 
lager. Als laatste kan nog gezegd worden 
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dat ze mogelijk op het eind wat verveeld 
waren en toch nog even snel wat geld 
willen verdienen. Daarom zouden ze dan 
toch meer gaan kiezen voor stapel D dan 
stapel C.  
Dan kan nog worden gekeken naar de 
individuen met een lage en een hoge TA. 
Deze geven een ander beeld dan hierboven 
beschreven voor de gemiddelde TA.  

Lage Trait anxiety en de Iowa Gambling 
Task 

Allereerst de deelnemers met een lage TA. 
Deze lijken ook wat te exploreren in het 
begin van de IGT, zie figuur 8a. Ze nemen 
ook meer van de nadelige stapels dan van 
de voordelige stapels en dit verschil wordt 
dan veroorzaakt door de grote hoeveelheid 
kaartjes die ze in het begin van stapel B 
nemen, figuur 10a. Vervolgens nemen ze 
tot trial 60 steeds het meeste van stapels A 
en B, stapels waarbij er dus vaak 100 euro 
te verdienen is ten opzichte van de 50 euro 
bij stapel C en D. Daarna lijken ze te gaan 
voor de voordelige stapels, echter op het 
eind nemen ze toch de meeste kaarten van 
stapel A en de keuze voor stapel B is ook 
weer toegenomen. Daardoor halen ze het 
niet om genoeg kaarten van stapels C en D 
te nemen om het budget te verhogen 
terwijl deze op het eind toch meer gekozen 
werden. Vergeleken met de deelnemers 
met een gemiddelde TA kiezen ze 
gevarieerder en slechter. In figuur 10a en 
de bijbehorende berekeningen voor figuur 
11a was te zien dat ze in het begin 
hetzelfde kiezen als op het eind en dat er 
geen leereffect is opgetreden. Dit in 
tegenstelling tot de deelnemers met een 
gemiddelde TA die duidelijk een andere 
kaartkeuze hebben in het eind als in het 
begin. Ze lijken uiteindelijk niet door te 
hebben wat de voordelige stapels zijn. 
Mogelijk kunnen ze geen keuze maken of 
lijken ze liever te gaan voor een bekende 
hoge beloning van A en B. In de trend van 
kans maal impact speelt dan de impact een 
grote rol. De beloning van de stapels A en 
B maal de kans op deze beloning is voor 
deze personen blijkbaar een goede reden 

om deze stapels te kiezen. Ook kan de 
verklaring van de verveeldheid hier 
worden toegepast. Er kan zelfs met het 
idee worden gespeeld dat ze een lage TA 
hebben die ze overmoedig maakt. Oftewel, 
waardoor ze bereid zijn meer risico’s te 
nemen om op het eind nog wat geld binnen 
te halen. Dit komt overeen met de 
bevindingen in het onderzoek van Schmitt 
et al., 1999 waarbij laagangstige 
deelnemers meer risicovolle kaarten 
namen dan hoogangstige deelnemers.  

Hoge Trait anxiety en de Iowa Gambling 
Task 

Als laatste zijn er de deelnemers met een 
hoge TA. Deze exploreren nog wel wat in 
het begin maar nemen het meeste van 
stapel B net als de lage TA groep, zie 
figuur 8c en 10c. De keuze voor stapel B 
neemt dan tijdens de rest van het spel 
alleen maar af terwijl ze ook erg 
gevarieerd lijken te kiezen. Op het eind 
gaan ze voor stapels A en C waarbij wel 
gezegd moet worden dat de keuze voor 
stapel A pas helemaal op het eind boven 
stapels B en D uitkomt. Stapel A en C 
hadden een hoge straffrequentie waarbij 
deze straffen zelf dan laag zijn. Ze lijken 
dus niet te willen kiezen voor stapels waar 
ze een hoge staf zijn tegengekomen. 
Mogelijk zijn ze dus erg gevoelig voor de 
hoogte van de straf en willen ze dat risico 
niet meer lopen. Zo kan dit uitgelegd 
worden door middel van de invloed van de 
impact van het verlies. De impact van 
stapels B en D is blijkbaar te hoog 
ondanks de lage frequentie. Dat de impact 
van stapel B te hoog is laten alle groepen 
wel zien maar de keuze voor stapel D is 
uiteindelijk het laagst voor de deelnemers 
met een hoge TA. Dus ondanks dat de straf 
bij stapel D niet erg is op de lange duur, 
nemen ze deze iets minder snel dan de 
andere twee groepen. In eerdere onderzoek 
is gevonden dat individuen met hoge 
levels van TA minder graag risicovolle 
keuzes maken. Ze mijden dat liever 
(Maner et al., 2007; Maner and Schmidt, 
2006; Mitte, 2007). Een mogelijke 
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verklaring is dat personen met een relatief 
hoog angst niveau negatieve uitkomsten 
zwaar opnemen en ook de kans op die 
uitkomst hoger inschatten. (Maner et al., 
2007). Daardoor gaan ze, na het krijgen 
van een verliesbedrag bij stapel D, er te 
snel vanuit dat de kans op die straf 
mogelijk hoog is en dat willen ze 
vermijden. Dit zelfde geldt dan voor stapel 
B. Dit is de enige groep die een significant 
leereffect laat zien als gekeken wordt naar 
de eerste versus de laatste 20 trials. De 
keuze om geen kaarten meer te nemen van 
stapels die een hoge straf geven heeft 
blijkbaar een grote invloed op de 
significantie.  

Stapel B bij de Iowa Gambling Task 

Opvallend is dat alle deelnemers in het 
begin erg veel van stapel B nemen 
ongeacht hun TA niveau. Stapel B had 
hoge beloningen en maar een maal per tien 
kaarten een hoge straf. Vervolgens neemt 
iedereen minder van deze stapel. Mogelijk 
willen alle deelnemers graag de stapels 
met de hoge beloningen en de stapels met, 
naar hun idee, geen straf. Dit totdat de 
hoge straf tevoorschijn komt. Als ze dan 
door hebben dat de kans op een hoge straf 
wel degelijk aanwezig is en dat de impact 
van die straf, gezien als verlies in budget, 
erg hoog is besluiten ze om er toch minder 
van te nemen. Dit dan heel sterk bij de 
deelnemers met een hoge TA. Alleen 
nemen deelnemers met een lage TA bij de 
laatste twintig kaarten weer veel van stapel 
B. Zoals eerder vermeld kan het zijn dat ze 
overmoedig worden en meer risico gaan 
nemen om op het laatst nog wat hoge 
bedragen in de wacht te slepen of ze zijn 
verveeld.  

Concluderend over de Iowa Gambling Task 

Uiteindelijk doen mensen met een 
gemiddelde TA de IGT het beste, 
vervolgens de hoge TA en als laatste de 
lage TA. De lage TA groep blijft het meest 
gevarieerd kiezen, laten hun keuze op het 
eind op de slechtere stapels vallen en ze 
hebben geen leereffect laten zien. Dit 

wordt dan gevonden als gekeken wordt 
naar het nemen van kaartjes van de 
afzonderlijke stapels A, B, C en D. Als 
alleen gekeken wordt naar de cumulatieve 
score van (C+B-A+B) dan lijkt de hoge 
TA groep er het slechtste vanaf te komen 
(maar eigenlijk ook maar met een klein 
verschil). Dit laatste komt dan overeen met 
wat in het onderzoek van Miu et al., 2008 
wordt gevonden. Maar mogelijk is de 
conclusie dat personen met een hoge TA 
het slechter doen op de IGT dus te snel 
getrokken. Er wordt eigenlijk niet gekeken 
naar de afzonderlijke stapels waardoor nu 
de vraag ontstaat of dat eigenlijk niet altijd 
gedaan had moeten worden. Een andere 
verklaring voor de gevonden resultaten 
kan zijn dat er maar vier deelnemers zijn 
gebruikt voor de lage TA groep. Dit zijn er 
mogelijk te weinig waardoor nu ten 
onrechte wordt gesuggereerd dat de hoge 
TA groep het beter doet. Dit is alleen maar 
te achterhalen door meer mensen te testen. 
Er wordt met de resultaten die nu 
gevonden zijn toch getracht de mogelijke 
verklaringen, die Miu et al. (2008) gaf 
voor het slecht scoren op de IGT door de 
HA mensen, te controleren. Allereerst 
werd er door Miu en collega’s geopperd 
dat de relatie tussen anxiety en de 
geneigdheid om minder aanwijzingen 
(cues) te gebruiken en op een inefficiënte 
manier relevante van niet relevante 
aanwijzingen te selecteren verklaart 
waarom HA mensen slechter scoren. 
Anxiety wordt dan gezien als een van de 
varianten van emotionele opwinding. 
Emoties zouden dan dus invloed hebben 
op het wel of niet meenemen van 
aanwijzingen (Leon and Revelle, 1985). 
Ze zouden daardoor focussen op makkelijk 
te begrijpen beloningen die bij elke stapel 
het zelfde zijn. Hierdoor zouden ze dan 
vaker van de niet voordelige stapels 
kiezen. Dit kan naar aanleiding van de bij 
dit onderzoek gevonden resultaten niet 
kloppen. Zoals al eerder aangegeven 
kiezen HA mensen na verloop van tijd niet 
meer voor de stapels met een hoge straf. 
Dit ondanks de hoge beloningen. Ze 
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nemen zelfs eerder dan de LA mensen 
minder van de nadelige stapels. In de 
keuzefase (vanaf trial 40) wordt al amper 
genomen van stapel B terwijl dit toch een 
stapel met hoge beloningen is. Ook stapel 
A is niet de meest gekozen stapel. Zeker in 
het begin niet, alleen op het eind. Op het 
eind wordt het meeste genomen van stapel 
A en C, de stapels met een laag 
verliesbedrag per keer. Ze zijn dus 
gevoelig voor de hoge straf en niet voor de 
beloning. Naast de anxiety wordt stress 
ook gezien als een van emoties die invloed 
heeft op de prestaties in de IGT(Preston et 
al., 2007). Bij ons onderzoek kan deze 
invloed worden uitgesloten omdat er 
gemiddeld genomen juist een daling in 
stress levels wordt gezien. Verderop zal 
hier nog op in worden gegaan. Dan geeft 
Miu et al. (2008) nog een andere 
mogelijke hypothese voor het slechter 
doen op de IGT door de deelnemers met 
een hoge TA. Deze personen zouden de 
neiging hebben om langer na te denken 
over hun keuzes in het begin van een taak, 
zeker als er angstgerelateerde informatie 
bij komt kijken die de aandacht verhoogd. 
Als referentie wordt het onderzoek van 
Calvo et al. (2003) gegeven. Er wordt daar 
inderdaad gevonden dat personen met een 
hoog angst niveau meer aandacht geven 
aan angstgerelateerde informatie. Ook 
zouden ze, door het letten op de 
angstgerelateerde informatie, sneller 
bepaalde aanwijzingen volgen en andere 
aanwijzingen achterwege laten. Volgens 
Miu et al. (2008) is dit niet gunstig bij 
taken zoals de IGT. Daarbij krijgen de 
deelnemers over het algemeen pas vanaf 
trial 50 een idee over wat de optimale 
strategie zou zijn, oftewel welke stapels 
uiteindelijk voordelige zijn. Nu wordt er 
niet gevonden dat deelnemers met een 
hoge TA langer nadenken tijdens het 
spelen van de IGT, aangezien de speeltijd 
niet significant verschillend is van de 
tijden van de andere anxiety groepen. 
Blijkbaar was het niet zo dat hoog angstige 
mensen meer tijd nodig hadden voor de 
taak. Mogelijk waren ze wel bezig met het 

te snel volgen van belangrijke 
aanwijzingen terwijl andere informatie aan 
de kant wordt geschoven. Ze laten de 
stapels met een hoge straf inderdaad snel 
met rust dus mogelijk letten ze wel meer 
op angstgerelateerde informatie die voor 
hun als belangrijk wordt ingeschat, in dit 
geval een verliesbedrag waardoor ze de 
taak slechter doen. Mogelijk hebben ze te 
snel al een keuze gemaakt over wat de 
voor en nadelige stapels zijn. Een 
hypothese die hier bij aansluit is de laatste 
die Miu et al. (2008) noemt. Deze gaat 
over het feit dat TA correleert met neurale 
activiteit in onder andere de amygdala 
(Kim and Gorman, 2005). Dit gaat zeker 
op als emotionele stimuli onbewust 
verwerkt worden. Zo wordt gerefereerd 
naar het onderzoek van Etkin et al. (2004) 
waaruit naar voren kwam dat bij de 
onbewuste verwerking van stimuli een 
andere deel van de amygdala gemoduleerd 
wordt dan de bewuste verwerking. Ook 
werd er daar een verschil gevonden tussen 
de TA groepen. De amygdala is ook van 
belang bij de IGT. Een verklaring voor het 
verschil in prestatie bij de IGT vloeit hier 
uit voort. Namelijk dat hoog angstige 
mensen onbewuste informatie op een 
andere, misschien wel waakzamere 
manier, verwerken en daardoor sneller al 
conclusies trekken. In het begin van de 
IGT concluderen ze al dat stapels waar ze 
een hoog verliesbedrag zijn tegengekomen 
niet meer gekozen moeten worden. Omdat 
ze in de andere stapels ook straffen 
tegenkomen en dit dus ook onbewust de 
aandacht trekt kunnen ze niet helemaal de 
eerst gemaakte keuze bevestigen. Hierdoor 
kiezen ze dus niet meer voor de stapels 
met eenmalige hoge straffen, maar durven 
ze ook niet helemaal te gaan voor stapels 
A en C. Toch wordt er wel een leereffect 
gevonden voor hun gedrag in de IGT, zie 
figuur 11c. Deze laat heel duidelijk zien 
dat ze de stapels met een hoog 
verliesbedrag niet meer kiezen. 
Hoogangstige mensen zijn dus onbewust 
meer bezig met angstgerelateerde 
informatie en laten risicovolle keuzes 
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daardoor sterker achterwege dan minder 
angstige mensen. Toch is stapel A 
vergeleken met de overige stapels een 
risico stapel. Zo wordt er op de lange 
termijn meer winst gemaakt in stapel D 
dan in stapel A. Ze willen zich beschermen 
tegen gevaar, in dit geval gezien als verlies 
bij de IGT, maar nemen daardoor 
onbewust toch van de verliesstapel A. Dit 
wijst op het, onbewust, te snel conclusies 
trekken in het begin van de IGT.  

De invloed van anxiety op de Wisconsin 
Card Sorting Task 

Er is ook gekeken naar een mogelijk 
verband tussen anxiety en de WCST. Als 
gekeken wordt naar alle groepen lijkt angst 
geen invloed te hebben op de WCST. Er 
worden tussen de MA en HA echter wel 
enkele trends en een significante uitkomst 
gevonden voor de WCST. Het gaat dan om 
total errors (totaal aantal fout gesorteerde 
kaarten in het algemeen), perserverative 
responses (kaarten die goed gesorteerd zijn 
volgens de voorgaande regel waarbij het 
niet uitmaakt of deze volgens de huidige 
regel klopt) en perserverative errors 
(kaarten die goed gesorteerd zijn volgens 
de voorgaande regel maar die niet kloppen 
voor de huidige regel). Deze parameters 
hebben met elkaar te maken. Vooral de 
perserverative errors worden vaak gebruikt 
als een maat voor prefrontale cortex 
functie (Egan et al., 2001). De uitkomst 
daarvan zegt wat over het in staat zijn om 
vloeiend van een bedachte regel 
(hypothese) naar een andere regel te 
wisselen (Malhotra et al., 2002), oftewel 
het zegt wat over  cognitieve flexibiliteit 
(Smitherman et al., 2007). Dit wil dus 
zeggen dat angst waarschijnlijk normaal 
geen invloed heeft op het cognitieve 
vermogen, wat overeenkomt met de 
bevindingen in het onderzoek van 
Smitherman et al. (2007), maar dat erg 
hoge anxiety mogelijk toch op een andere 
manier de WCST kan beïnvloeden. Zo 
vond Smitherman (2007) geen significante 
correlatie tussen de TA en de 
perserverative errors maar wel tussen de 

State anxiety en de perserverative errors. 
Nu wordt juist het laatste niet gevonden. 
Aangezien de TA en de SA aan elkaar 
gecorreleerd zijn is er mogelijk wel een 
verband. Verdere onderzoeken zijn nodig 
om dit te kunnen bevestigen.  

De associatie tussen de Iowa Gambling 
Task en de Wisconsin Card Sorting Task 

Ook is er geen significante correlatie 
gevonden tussen de IGT en de WCST. Dat 
wil zeggen dat personen die slecht scoren 
op het ene onderdeel dit niet meteen ook 
doen op het andere onderdeel. Dus 
prestaties op een emotionele taak zijn heel 
anders dan prestaties op een cognitieve 
taak. Er is nog kort gekeken naar de 
correlatiegrafieken van deze twee taken. 
Deze zouden de indruk kunnen wekken dat 
zowel hoog als laag angstige mensen die 
het slecht doen op de IGT het ook slechter 
doen op de WCST. De mensen met een 
gemiddelde TA laten dan een 
complementair effect zien, namelijk dat als 
deze betere resultaten behalen op de IGT 
dat ze dan ook minder perserverative 
errors maken bij de WCST. Mogelijk zijn 
de groepen te klein om een significante 
correlatie te vinden. Ook kan het genotype 
nog een inbreng hebben op deze resultaten. 
Zo blijkt uit de paper van Van den Bos et 
al., 2009 dat er verschillende combinaties 
mogelijk zijn van SERT en COMT. Deze 
hebben dan invloed op bijvoorbeeld de 
IGT. Ook hebben deze invloed op anxiety. 
Omdat deze resultaten niet binnen waren 
gedurende het schrijven van dit verslag is 
het niet mogelijk om het genotype nog 
mee te nemen. 

De invloed van cortisol op anxiety en de 
Iowa Gambling task  

Kort is er nog gekeken naar de Cortisol 
waarden voor de deelnemers. Algemeen 
gezien daalden deze gedurende het 
onderzoek. Dit doordat bij dit onderzoek 
geen stress is veroorzaakt bij de 
deelnemers zoals wel het geval was bij het 
onderzoek van Stoop (2008) en Harteveld 
(2008). Tussen het anxiety niveau en stress 
wordt geen correlatie gevonden in dit 
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onderzoek. Dus gemiddeld genomen 
ervaren de deelnemers het onderzoek op 
de zelfde manier, ze laten samen een 
daling in cortisol waarde zien en deze 
daling is voor de verschillende anxiety 
groepen gelijk. Als er dieper op in wordt 
gegaan is te zien dat de cortisol waardes 
voor de personen met een lage TA gelijk 
blijven, voor de personen met een 
gemiddelde TA significant daalt en voor 
de hoge TA groep wordt een trend 
gevonden. Omdat het geen significante 
stijging betreft kan de invloed van stress 
op de IGT worden uitgesloten hoewel die 
in andere onderzoeken wel van belang was 
(Preston et al., 2007, van Honk et al., 
2003). Er kan dus niet gezegd worden dat 
deelnemers met een hoge TA slechter 
scoren op de IGT omdat ze erg veel 
anticipatie stress ervaren. De deelnemers 
die verschillen in angstdispositie behalen 
verschillende resultaten op de IGT door 
hun angstdispositie en niet door stress 
levels. Toch is het voor 
vervolgonderzoeken nuttig om te kijken 
naar de verschillen in cortisol bij de angst 
groepen.  
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7. Conclusie 

 
Geconcludeerd kan worden dat de SA en 
TA gecorreleerd zijn en dat de SA laag 
uitviel door de rustgevende 
onderzoekscondities. Verder heeft de TA 
geen invloed op de snelheid van het 
uitspelen van de IGT, maar de uitlegtijd 
wordt er mogelijk wel door beïnvloed. Bij 
het spelen van de IGT laten de deelnemers 
allemaal exploratiegedrag zien in het begin 
van de taak en nemen ze ook allemaal vrij 
veel van stapel B. Stapel B lijkt blijkbaar 
een goede keuze als de hoge straf nog niet 
of weinig gezien is. De deelnemers met 
een gemiddelde TA behalen de beste 
prestatie als gekeken wordt naar budget, 
CD minus AB, de voordelige en nadelige 
stapels met elkaar vergeleken, kaartjes per 
stapel en leereffect voor het aantal kaartjes 
wat van een stapel wordt genomen. Ze 
lijken hun keuzes te baseren op kans × 
impact. Daarbij kiezen ze het liefst voor 
een lage straffrequentie waarbij de straf 
zelf dan ook weer niet te hoog moet zijn. 
De deelnemers met een lage TA kijken 
eerder of er een hoge winst te behalen is en 
zijn geneigd meer risico te nemen. 
Verrassend genoeg doen deze personen het 
niet veel beter dan de deelnemers met een 
hoge TA. Er werd namelijk verwacht dat 
personen met een lage TA beter zouden 
presteren dan de deelnemers met een hoge 
TA. Zo is hun uiteindelijke behaalde 
budget niet hoger dan die van de HA 
deelnemers. Verder blijven ze in het begin 
van de IGT langer kiezen voor de nadelige 
stapels vergeleken met de HA groep. Ook 
is een verschil tussen de LA met de HA 
groep te vinden in het wel of niet nog 
wisselen van stapel keuze. Zo kiezen de 
deelnemers met een hoge TA op het eind 
bijna niet meer voor stapel D omdat ze er 
te snel vanuit gaan dat het een nadelige 
stapel is. Daardoor blijven voor hun stapel 
A en C over terwijl de individuen met een 
lage TA op het eind wel voor de 
voordelige stapel D kiezen. Dit lijkt te 
bevestigen dat mensen met een hoge TA 

onbewuste informatie via de amygdala op 
een andere manier verwerken. Mogelijk 
reageren deze personen sterker op een straf 
waardoor ze te snel conclusies willen 
trekken om verdere straffen te voorkomen. 
Alleen als de cumulatieve score CD minus 
AB wordt bekeken, komt de HA groep er 
het slechtste uit, wat dan overeenkomt met 
de bevindingen van Miu et al. (2008). 
Mogelijk komt dit door een te kleine 
groepsgrootte. Maar een geslachtseffect 
lijkt ook een verklaring te kunnen zijn 
aangezien Miu et al. (2008) gekeken heeft 
naar vrouwelijke en mannelijke 
deelnemers samen waarbij het aandeel 
vrouwen groter was. Mogelijk zijn mannen 
met een lage TA sneller geneigd tot risk 
taking dan vrouwen. In het 
vervolgonderzoek bij vrouwen kan dan 
onder andere worden gekeken of er 
inderdaad sprake is van een 
geslachtsverschil (onderzoek van Lisette 
van der Knaap). Uit voorlopige data van 
dat onderzoek lijkt ook naar voren te 
komen dat vrouwelijke deelnemers met 
een lage TA het beter doen dan 
vrouwelijke deelnemers met een hoge TA 
als gekeken wordt naar CD minus AB. 
Dus in het algemeen doen HA mensen het 
slechter dan individuen met een 
gemiddelde TA maar niet per se slechter 
als de LA groep zoals Miu et al. (2008) 
lijkt concluderen in zijn onderzoek. In dit 
onderzoek kwam verder naar voren dat er 
een correlatie is tussen TA en 
perserverative errors bij de WCST voor de 
MA en HA groep. Hele hoge angst lijkt 
toch te zorgen voor een lagere prestatie op 
een cognitieve taak wat door verdere 
vervolg onderzoeken bevestigd dient te 
worden. Er is geen correlatie gevonden 
tussen de IGT en de WCST waarbij nog 
niet is gekeken naar de invloed van het 
genotype van de deelnemers. De invloed 
van stress wordt niet van belang geacht 
aangezien deze voor alle deelnemers 
samen op een gelijke manier daalde. 
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10. Appendixen 

 
Hier volgen nog enkele extra tabellen en onderzoeksgegevens die nog van belang kunnen zijn 
bij het volgen van dit onderzoek. Ook zijn de protocollen die gebruikt zijn bij dit onderzoek 
toegevoegd.  
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Appendix 1: Repeated-measures  ANOVA voor het budget

 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

,523 26,216 9 ,002 ,748 ,850 ,250

Within Subjects Effect
trialblok

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

21237798,0 4 5309449,505 20,292 ,000

21237798,0 2,990 7101909,497 20,292 ,000

21237798,0 3,398 6249377,298 20,292 ,000

21237798,0 1,000 21237798,02 20,292 ,000

2106477,604 8 263309,701 1,006 ,433

2106477,604 5,981 352202,552 1,006 ,424

2106477,604 6,797 309923,216 1,006 ,428

2106477,604 2,000 1053238,802 1,006 ,374

43958483,5 168 261657,640

43958483,5 125,598 349992,758

43958483,5 142,732 307978,692

43958483,5 42,000 1046630,560

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source
trialblok

trialblok * Groepnummer

Error(trialblok)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

707,552* 127,446 ,000 450,356 964,748

1078,762* 164,395 ,000 746,999 1410,524

1210,214* 191,519 ,000 823,714 1596,714

977,431* 164,418 ,000 645,621 1309,240

-707,552* 127,446 ,000 -964,748 -450,356

371,209* 152,322 ,019 63,811 678,607

502,662* 157,098 ,003 185,625 819,699

269,878 153,371 ,086 -39,637 579,394

-1078,762* 164,395 ,000 -1410,524 -746,999

-371,209* 152,322 ,019 -678,607 -63,811

131,453 139,929 ,353 -150,936 413,841

-101,331 135,905 ,460 -375,598 172,936

-1210,214* 191,519 ,000 -1596,714 -823,714

-502,662* 157,098 ,003 -819,699 -185,625

-131,453 139,929 ,353 -413,841 150,936

-232,784* 108,199 ,037 -451,139 -14,428

-977,431* 164,418 ,000 -1309,240 -645,621

-269,878 153,371 ,086 -579,394 39,637

101,331 135,905 ,460 -172,936 375,598

232,784* 108,199 ,037 14,428 451,139

(J) trialblok
2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

(I) trialblok
1

2

3

4

5

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the ,05 level.*. 
Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Transformed Variable: Average

417773015 1 417773015,0 419,577 ,000

4437945,139 2 2218972,569 2,229 ,120

41819454,9 42 995701,306

Source

Intercept

Groepnummer

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.
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Appendix 2: Repeated-measures ANOVA voor CD minus AB 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

,163 73,404 9 ,000 ,526 ,580 ,250

Within Subjects Effect
trialblok

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix. Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

1646,631 4 411,658 6,385 ,000

1646,631 2,103 783,087 6,385 ,002

1646,631 2,322 709,281 6,385 ,001

1646,631 1,000 1646,631 6,385 ,015

566,494 8 70,812 1,098 ,367

566,494 4,205 134,704 1,098 ,364

566,494 4,643 122,008 1,098 ,365

566,494 2,000 283,247 1,098 ,343

10830,661 168 64,468

10830,661 88,315 122,636

10830,661 97,505 111,078

10830,661 42,000 257,873

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

trialblok

trialblok * Groepnummer

Error(trialblok)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

1,785 1,088 ,108 -,411 3,981

,484 1,993 ,809 -3,539 4,506

-5,269 2,644 ,053 -10,604 ,067

-8,069* 3,225 ,016 -14,579 -1,560

-1,785 1,088 ,108 -3,981 ,411

-1,301 1,800 ,474 -4,934 2,332

-7,053* 2,367 ,005 -11,830 -2,277

-9,854* 3,086 ,003 -16,082 -3,626

-,484 1,993 ,809 -4,506 3,539

1,301 1,800 ,474 -2,332 4,934

-5,752* 1,930 ,005 -9,648 -1,857

-8,553* 2,774 ,004 -14,151 -2,955

5,269 2,644 ,053 -,067 10,604

7,053* 2,367 ,005 2,277 11,830

5,752* 1,930 ,005 1,857 9,648

-2,801 1,968 ,162 -6,772 1,171

8,069* 3,225 ,016 1,560 14,579

9,854* 3,086 ,003 3,626 16,082

8,553* 2,774 ,004 2,955 14,151

2,801 1,968 ,162 -1,171 6,772

(J) trialblok
2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

(I) trialblok
1

2

3

4

5

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means
Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Transformed Variable: Average

8,909 1 8,909 ,014 ,906

3089,456 2 1544,728 2,426 ,101

26744,144 42 636,765

Source

Intercept

Groepnummer

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.
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Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

-5,145* 1,524 ,002 -8,221 -2,069

5,145* 1,524 ,002 2,069 8,221

(J) trialblok
2

1

(I) trialblok
1

2

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means

*. 

Appendix 3: Repeated-measures  ANOVA voor eerste 40 vs. laatse 60 trials

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Within Subjects Effect
trialblok

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

303,559 1 303,559 11,392 ,002

303,559 1,000 303,559 11,392 ,002

303,559 1,000 303,559 11,392 ,002

303,559 1,000 303,559 11,392 ,002

44,423 2 22,211 ,834 ,442

44,423 2,000 22,211 ,834 ,442

44,423 2,000 22,211 ,834 ,442

44,423 2,000 22,211 ,834 ,442

1119,165 42 26,647

1119,165 42,000 26,647

1119,165 42,000 26,647

1119,165 42,000 26,647

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

trialblok

trialblok * Groepnummer

Error(trialblok)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Transformed Variable: Average

23,282 1 23,282 ,969 ,331

137,931 2 68,966 2,870 ,068

1009,123 42 24,027

Source

Intercept

Groepnummer

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.
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Appendix 4: Repeated-measures  ANOVA voor de nadelige stapels 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

,667 16,351 9 ,060 ,859 ,989 ,250

Within Subjects Effect

trialblok

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

241,028 4 60,257 3,496 ,009

241,028 3,434 70,182 3,496 ,013

241,028 3,955 60,936 3,496 ,009

241,028 1,000 241,028 3,496 ,068

152,970 8 19,121 1,110 ,359

152,970 6,869 22,271 1,110 ,360

152,970 7,911 19,337 1,110 ,359

152,970 2,000 76,485 1,110 ,339

2895,324 168 17,234

2895,324 144,241 20,073

2895,324 166,128 17,428

2895,324 42,000 68,936

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

trialblok

trialblok * Groepnummer

Error(trialblok)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

,075 ,886 ,933 -1,712 1,863

1,618 1,242 ,200 -,889 4,125

3,844* 1,168 ,002 1,487 6,201

2,368 1,383 ,094 -,423 5,159

-,075 ,886 ,933 -1,863 1,712

1,543 1,104 ,170 -,685 3,771

3,769* 1,031 ,001 1,688 5,849

2,293 1,180 ,059 -,088 4,674

-1,618 1,242 ,200 -4,125 ,889

-1,543 1,104 ,170 -3,771 ,685

2,226 1,443 ,131 -,687 5,138

,750 1,338 ,578 -1,950 3,450

-3,844* 1,168 ,002 -6,201 -1,487

-3,769* 1,031 ,001 -5,849 -1,688

-2,226 1,443 ,131 -5,138 ,687

-1,476 1,369 ,287 -4,239 1,288

-2,368 1,383 ,094 -5,159 ,423

-2,293 1,180 ,059 -4,674 ,088

-,750 1,338 ,578 -3,450 1,950

1,476 1,369 ,287 -1,288 4,239

(J) trialblok

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

(I) trialblok

1

2

3

4

5

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal meansTests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Transformed Variable: Average

10105,104 1 10105,104 655,463 ,000

68,026 2 34,013 2,206 ,123

647,503 42 15,417

Source
Intercept

Groepnummer

Error

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.
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Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

. . 0 . . . 1,000

,128 3,546 5 ,666 ,462 ,733 ,333

,001 11,607 5 ,071 ,389 ,487 ,333

Within Subjects Effect
beginandend

abcd

beginandend * abcd

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed ina. 

Appendix 5: Repeated-measures  ANOVA voor alle kaartjes, LA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

,000 1 ,000 . .

,000 . . . .

,000 . . . .

,000 1,000 ,000 . .

,000 3 ,000

,000 . .

,000 . .

,000 3,000 ,000

3,000 3 1,000 ,250 ,859

3,000 1,387 2,163 ,250 ,716

3,000 2,199 1,364 ,250 ,804

3,000 1,000 3,000 ,250 ,651

36,000 9 4,000

36,000 4,161 8,653

36,000 6,597 5,457

36,000 3,000 12,000

25,000 3 8,333 ,636 ,611

25,000 1,168 21,396 ,636 ,501

25,000 1,460 17,124 ,636 ,526

25,000 1,000 25,000 ,636 ,484

118,000 9 13,111

118,000 3,505 33,662

118,000 4,380 26,943

118,000 3,000 39,333

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

beginandend

Error(beginandend)

abcd

Error(abcd)

beginandend * abcd

Error(beginandend*abcd)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.
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Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

,000 1 ,000 . .

,000 . . . .

,000 . . . .

,000 1,000 ,000 . .

,000 31 ,000

,000 . .

,000 . .

,000 31,000 ,000

161,344 3 53,781 3,936 ,011

161,344 2,538 63,564 3,936 ,016

161,344 2,784 57,963 3,936 ,013

161,344 1,000 161,344 3,936 ,056

1270,656 93 13,663

1270,656 78,687 16,148

1270,656 86,290 14,725

1270,656 31,000 40,989

138,969 3 46,323 2,261 ,086

138,969 2,106 65,977 2,261 ,110

138,969 2,264 61,395 2,261 ,105

138,969 1,000 138,969 2,261 ,143

1905,031 93 20,484

1905,031 65,296 29,176

1905,031 70,170 27,149

1905,031 31,000 61,453

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source
beginandend

Error(beginandend)

abcd

Error(abcd)

beginandend * abcd

Error(beginandend*abcd)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Appendix 6: Repeated-measures  ANOVA voor alle kaartjes, MA 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

. . 0 . . . 1,000

,781 7,355 5 ,196 ,846 ,928 ,333

,443 24,191 5 ,000 ,702 ,755 ,333

Within Subjects Effect
beginandend

abcd

beginandend * abcd

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed ina. 
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Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

. . 0 . . . 1,000

,791 1,576 5 ,905 ,890 1,000 ,333

,643 2,974 5 ,707 ,800 1,000 ,333

Within Subjects Effect
beginandend

abcd

beginandend * abcd

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

Appendix 7: Repeated-measures  ANOVA voor alle kaartjes, HA 

 

 

 
 
 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

,000 1 ,000 . .

,000 . . . .

,000 . . . .

,000 1,000 ,000 . .

,000 8 ,000

,000 . .

,000 . .

,000 8,000 ,000

24,111 3 8,037 ,501 ,685

24,111 2,669 9,033 ,501 ,665

24,111 3,000 8,037 ,501 ,685

24,111 1,000 24,111 ,501 ,499

384,889 24 16,037

384,889 21,355 18,023

384,889 24,000 16,037

384,889 8,000 48,111

194,778 3 64,926 4,120 ,017

194,778 2,401 81,139 4,120 ,027

194,778 3,000 64,926 4,120 ,017

194,778 1,000 194,778 4,120 ,077

378,222 24 15,759

378,222 19,204 19,695

378,222 24,000 15,759

378,222 8,000 47,278

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

beginandend

Error(beginandend)

abcd

Error(abcd)

beginandend * abcd

Error(beginandend*abcd)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.
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Appendix 8: Kruskal-Wallis Test voor de WCST 

  

 

 

 
 

 

Test Statistics

1,510 2,399 1,062 ,297 ,315 ,640

2 2 2 2 2 2

,470 ,301 ,588 ,862 ,854 ,726

Non.pers.

errors Unique.errors eerste.trial

eerste.

wisseling

tweede.

wisseling

derde.

wisseling

Test Statistics

1,261 2,161 2,093 3,574 2,949 3,736

2 2 2 2 2 2

,532 ,339 ,351 ,167 ,229 ,154

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Trialscompl number Correct TotalErrors Pers.resp Pers.errors
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Appendix 9: Spearman’s correlation tussen TA en de WCST

  

 

 

 

 

1,000

.

46

-,074

,637

43

-,021

,894

43

-,102

,516

43

,157

,315

43

,082

,600

43

,101

,518

43

,170

,275

43

,072

,645

43

-,078

,617

43

-,020

,899

43

-,036

,820

42

,148

,377

38

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

TA

Trialscompl

number

Correct

TotalErrors

Pers.resp

Pers.errors

Non.pers.errors

Unique.errors

eerste.trial
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TA

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Appendix 10: Two Sample Independent T-test voor de WCST 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,000 109,000 102,000 126,500 115,500 75,500

531,000 154,000 147,000 561,500 521,500 426,500

-1,188 -,775 -,990 -,138 -,377 -,689

,235 ,438 ,322 ,890 ,706 ,491

a
,248

a
,478

a
,343

a
,893

a
,715

a
,503

a

Non.pers.

errors Unique.errors eerste.trial

eerste.

wisseling

tweede.

wisseling

derde.

wisseling

99,500 95,500 89,500 76,000 81,000 73,500

144,500 530,500 134,500 511,000 516,000 508,500
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,274 ,165 ,158 ,061 ,089 ,050

,293
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a
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a
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a

,093
a
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a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
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Trialscompl number Correct TotalErrors Pers.resp Pers.errors

a. 
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Appendix 11: Correlatie tussen het aantal nadelige kaartjes (A en B) bij de IGT 
en het aantal perserverative errors van de WCST voor de deelnemers met een 

lage TA 
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Appendix 12: Correlatie tussen het aantal nadelige kaartjes (A en B) bij de IGT 
en het aantal perserverative errors van de WCST voor de deelnemers met een 

gemiddelde TA  
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Appendix 13: Correlatie tussen het aantal nadelige kaartjes (A en B) bij de IGT 
en het aantal perserverative errors van de WCST voor de deelnemers met een 

hoge TA  
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Appendix 14: Cortisolrange volgens Universitair medisch centrum Utrecht 

 

Speeksel:         
Cortisol ochtend : 9 - 29 nmol/L 
  middag : 4 - 12 nmol/L 
  avond / nacht : 1 - 6 nmol/L 
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Appendix 15: Repeated-measures  ANOVA voor de cortisolmetingen 

 

  
 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Within Subjects Effect

Cort

Mauchly's W

Approx.

Chi-Square df Sig.

Greenhous

e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilon
a

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is

proportional to an identity matrix.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

21,171 1 21,171 12,057 ,001

21,171 1,000 21,171 12,057 ,001

21,171 1,000 21,171 12,057 ,001

21,171 1,000 21,171 12,057 ,001

5,390 2 2,695 1,535 ,227

5,390 2,000 2,695 1,535 ,227

5,390 2,000 2,695 1,535 ,227

5,390 2,000 2,695 1,535 ,227

75,500 43 1,756

75,500 43,000 1,756

75,500 43,000 1,756

75,500 43,000 1,756

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Sphericity Assumed

Greenhouse-Geisser

Huynh-Feldt

Lower-bound

Source

Cort

Cort * Groepnummer

Error(Cort)

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

-3,118 1,815 ,093 -6,777 ,542

-2,008 2,105 ,345 -6,252 2,237

3,118 1,815 ,093 -,542 6,777

1,110 1,424 ,440 -1,762 3,981

2,008 2,105 ,345 -2,237 6,252

-1,110 1,424 ,440 -3,981 1,762

(J) Groepnummer
2,00

3,00

1,00

3,00

1,00

2,00

(I) Groepnummer
1,00

2,00

3,00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).a. 

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

1,269* ,365 ,001 ,532 2,006

-1,269* ,365 ,001 -2,006 -,532

(J) Cortisol

2

1

(I) Cortisol

1

2

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig.
a

Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Difference
a

Based on estimated marginal means

The mean difference is significant at the ,05 level.*. 
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Paired Samples Testa

,4400 ,6618 ,2960 -,3818 1,2618 1,487 4 ,211CORT1 - CORT2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Groep = LAa. 

Paired Samples Testa

1,9563 1,9707 ,3484 1,2457 2,6668 5,615 31 ,000CORT1 - CORT2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Groep = MAa. 

Paired Samples Testa

1,4111 1,8990 ,6330 -,0486 2,8708 2,229 8 ,056CORT1 - CORT2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Groep = HAa. 

Appendix 16: Paired sample T-test voor Cortisol en de TA groepen 
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Appendix 17: Correlatie tussen het budget en de uiteindelijke kaartjes score 
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. ,000
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,671** 1,000

,000 .
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Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N
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CDminusAB

Spearman's rho
Budget CDminusAB

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlatie tussen Budget en CD minus AB met N=46. CDminusAB= 

0,02*Budget -30,32 is de formule die de relatie tussen Budget en CD 

minus AB bepaald. 
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Appendix 18: Neurobiological model 
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Appendix 19: Labjournal inclusief het onderzoeksprotocol 
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Aurora van de Loo 

(onder leiding van Leonie de Visser en Ruud van den Bos) 



   73 

Inhoud 
 

INHOUD .............................................................................................................................................................. 73 

1 DEELNEMERS................................................................................................................................................ 74 

1.1 Bezigheden met betrekking tot het onderzoek bij de deelnemers........................................................... 74 

1.2 Protocol deelnemers .............................................................................................................................. 74 

2 SALIVETTE..................................................................................................................................................... 77 

2.1 Bezigheden met betrekking tot het lab ................................................................................................... 77 

2.2 Protocol Salivette .................................................................................................................................. 77 

3 DNA-KIT .......................................................................................................................................................... 79 

3.1 Bezigheden met betrekking tot de DNA-kit ............................................................................................ 79 

3.2 Protocol DNA-kit................................................................................................................................... 79 

4 MATERIAAL................................................................................................................................................... 80 

5 LABBEZOEKEN............................................................................................................................................. 81 

 



   74 

1 Deelnemers 
 
1.1 Bezigheden met betrekking tot het onderzoek bij de deelnemers  
 

- 1) deelnemer ontvangen in multimedia/onderzoeksruimte 
- 2) deelnemer vragenlijsten laten invullen 
- 3) deelnemer 2 taken achter de computer laten uitvoeren 
- 4) 2 maal speeksel afname met behulp van de Salivette 
- 5) 1 maal speeksel afname met behulp van de DNA-kit 
- 6) Debriefing 
 

1.2 Protocol deelnemers 
 
Onderzoeksprotocol 

 
Bij binnenkomst: Ontvangst (5 min) 
 

- Deelnemer ontvangen en jezelf voorstellen. 
- Aanwijzen waar jas en tas kunnen worden opgeborgen. 
- Aan deelnemer vragen of de mobiele telefoon kan worden uitgeschakeld. 
- Aan deelnemer vragen of hij wil gaan zitten. 
- 2 Informed consent overhandigen. (vrijwillig, kan altijd stoppen) 1 Is voor deelnemer. 
- Vragen of hij niet aan de computer en kasten wil komen. 

 
Na invullen van de informed consent: Vragenlijst en 15 minuten rust (15 min) 
 
Ok, bedankt. Voor het onderzoek vragen we je om 2 computer taken zo goed mogelijk uit te 

voeren. Ook wil ik drie maal een speeksel monster bij je afnemen. Tweemaal zal dat gebeuren 

door lichtjes op een wattenstaafje te kauwen en een keer wordt het speeksel verzameld in een 

bakje. We beginnen nu eerst met een korte vragenlijst en vervolgens laat ik je een kwartier 

alleen met rustgevende muziek en wat tijdschriften. Je wordt niet bekeken.  

 
- Deelnemer vragenlijst geven. 
- Vertellen dat hij na het invullen van de vragenlijst een tijdschrift mag gaan lezen en 

dat je over een kwartier terug komt. (eventuele formulieren mee nemen en vragen of  
- hij overal af wil blijven) 

 
Na kwartier rusten: Speeksel monster 1 (5 min) 
 

Allereerst wil ik je vragen het eerste speeksel monster af te staan. 

 
- Deelnemer aan de hand van een voorbeeld salivette uitleggen wat de bedoeling is. 
- deelnemer speeksel monster laten afstaan m.b.v. salivette met de juiste code.(45 tot 60 

seconden kauwen). Let op hygiëne! (tissue) 
- wattenstaafje na 60 seconden terug in buisje plaatsen 

 
Na afname speeksel monster 1: STAI (5 min) 
Nu wil ik je vragen deze vragenlijsten in te vullen. De instructies daarvan staan boven aan de 

pagina. Graag eerst deze zijde invullen alvorens door te gaan naar de achterkant. Als je iets 

Tijd 
 

Tijd 
 

Tijd 
 

Tijd 
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niet zeker weet vul dan het geen in wat jij denkt dat het moet zijn.  Ik kom over ongeveer 5 

minuten weer terug. 

 

- STAI vragenlijst geven en na 5 minuten terug komen. 
 
Na invullen van de STAI vragenlijst: IGT (5 min) 
 

- Computer aanzetten indien nodig (beeldscherm aanzetten), Iowa Gambling Task 
(IGT) opstarten, Reset alle data. 

- Voor deelnemer de gegevens invullen (respondentnummer) 
 
De eerste taak wordt uitgelegd in het computer scherm dat je hier voor je ziet, lees de 

instructies van het spel rustig door. Ik zal daarna nog even het speelscherm met je 

doornemen. 

- Wachten tot deelnemer klaar is met het lezen van de instructies en vervolgens 
beginscherm uitleggen. 

 
Je ziet hier het speelscherm, dit zijn 4 stapels kaarten, waar je op kunt klikken met de muis om 

een kaart te trekken. De stapels zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat jou keuze voor 1 van de 

stapels geen invloed heeft op de volgorde van de overige kaarten in het spel. Na het klikken 

op een kaart verschijnt in het witte vlak de achterkant van die kaart. Hierop staat een som van 

het bedrag wat je wint, dan wel verliest. Rechts zie je de budgetmeter, waaraan je kunt zien 

dat je begint met een lening van 2000. Dit zie je ook onderaan in getallen staan. Er is geen 

tijdslimiet verbonden aan deze taak, je mag er zo lang over doen al je nodig denkt te hebben. 

Het spel geeft zelf aan wanneer je mag stoppen. Ik kom over ongeveer 5 minuten weer terug. 

Succes met het verdienen van zo veel mogelijk geld. 

 

Na het laten doen van de IGT: Speeksel monster 2 (5 min) 
 
Nu wil ik je om een tweede speeksel monster vragen, dit maal met behulp van een 

opvangbakje. Tot het niveau in het bakje met vloeibaar speeksel vullen. Om meer speeksel te 

verkrijgen; tong bewegen of met tong langs wangen wrijven. 10 Seconden schudden.  

 

- Uitleggen hoe de speeksel afname m.b.v. het bakje werkt.  
- Deelnemer bakje met de juiste code overhandigen en speekselmonster laten afstaan. 

Let op hygiëne! (tissue) 
 
Na afname van speeksel monster 2: WCST (5 min) 
 

- Instructieformulier aan deelnemer overhandigen 
- Computer aanzetten indien nodig (beeldscherm aanzetten), Wisconsin Card Sorting 

Task (WCST) opstarten, Reset alle data.  
 
De taak wordt uitgelegd via dit formulier, lees de instructies rustig door. Ik zal dadelijk nog 

het speelscherm met je doornemen. 

 

- Wachten tot deelnemer klaar is met het lezen van de instructies. 
- Als deelnemer instructies snapt speelscherm uitleggen 

 

Tijd 
 

Tijd 
 

Tijd 
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Je ziet hier het speelscherm met bovenaan de 4 kaarten. In het midden zie je de kaart die je 

moet plaatsen. Je gebruikt de toetsen 1 tot en met 4 (bovenaan toetsenbord) die 

corresponderen met de 4 stapels. Je krijgt meteen te zien of het wel of niet correct is. Neem je  

tijd. Ik kom over ongeveer 5 minuten terug. Succes!  

 
Na het laten doen van de WCST: Speeksel monster 3 (5 min) 
 
Is het gelukt? Dan zijn we bijna klaar met het onderzoek. Ik wil je om een laatste speeksel 

monster vragen, dit maal weer met behulp van het wattenstaafje net zoals in het begin. 

 

- Deelnemer salivette met juiste code overhandigen en speeksel monster laten afstaan. 
Let op hygiëne! (tissue) 

- Wattenstaafje na 60 seconden terug in buisje stoppen. 
 
 

Debriefing 

 

Wat vond je van het onderzoek? 

We hebben je in het begin zo weinig mogelijk verteld over de taken om zo de resultaten niet te 

beïnvloeden. 

Wat denk je zelf dat we onderzocht hebben? 

Kende je 1 van de computer taken al (of beide)? (doorvragen als dit zo is) 

 

De eerste taak testte in hoeverre mensen in staat zijn om keuzes te maken die op de lange 

termijn het meest voordelig zijn. 

De tweede taak was om te testen hoe iemand cognitief gesteld is. (intelligentie niveau) 

De speekselmonsters zijn voor de genotypering, wat mogelijk invloed heeft op de manier van 

het maken van de taken. Ook meten we cortisol, wat iets zegt over de mogelijke invloed van 

stress. 

Ik wil je vragen om niets te zeggen over dit onderzoek tegen eventuele vrienden of bekenden 

die ook aan het onderzoek gaan deelnemen. De resultaten van hun zouden daardoor voor mij 

waardeloos worden. Als ik het niet weet kan dat de resultaten van het onderzoek negatief 

beïnvloeden. 

Hartelijk bedankt voor je deelname en geld en lootje overhandig ik je zo.  

Voor het ontvangen van het geld moet ook getekend worden! 

 

Tijd 
 

Tijd 
 

Als Ja, welke  Ja nee 

Tijd 
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2 Salivette  
 
2.1 Bezigheden met betrekking tot het lab 
 

- 1) Monster centrifugeren voor 15 minuten met 3000 toeren bij een temperatuur van 4 
graden. 

- 2) Monsters pipetteren met de algemene pipet  
- 3) en de epjes in doosje in vriezer plaatsen.  
 

2.2 Protocol Salivette 
Salivette (uur van te voren niets innemen) 
De Salivette bestaat uit een buisje 
(centrifugeerbuisje) met daarin een houder 
(inhangbuisje) waar een opgerold watje 
(wattenrolletje) in zit en een dop(stop). 
 
Afname speeksel 
De deelnemer krijgt de Salivette (na het aanbrengen 
van de code op het opvangbuisje). Deze draait het 

bovenste dopje er af en neemt het watje er uit. Op het watje moet 45 – 60 seconden worden 
gekauwd totdat deze is verzadigd met speeksel. Vervolgens plaatst de deelnemer het watje 
terug en wordt het dopje er op geplaatst.  
 
Centrifugeren 
Het is mogelijk om de Salivette enkele dagen te bewaren alvorens af te draaien. 

 
 
 
 
 
 

De Salivette wordt in de centrifuge geplaatst (zorg voor tegengewicht). Deze wordt op de 
juiste temperatuur, tijd en toerental ingesteld. (4 graden en 15 minuten, 3000 toeren). Het 
speeksel komt door het centrifugeren terecht in het centrifugeerbuisje.  
 

Centrifuge;  
Klep openen (na schuif op open zetten), stolp losdraaien, centrifugeerbuisje plaatsen met 
tegengewicht buisje, stolp dichtdraaien, klep dicht doen, schuif op lock zetten, juiste 
temperatuur, tijd en toerental instellen, startknop indrukken.  
De time/hold knop zorgt er voor dat het programma eindeloos door gaat. De remknop(brake) 
kan op het eind gebruikt worden om hem wat sneller te laten stoppen.  
Voor het openen van de centrifuge op de stop/open knop drukken. Ook de schuif op open 
zetten. Deksel omhoog. Dan kan het apparaat worden uitgezet en de buisjes er uit worden 
gehaald. 
Na het centrifugeren het buisje niet meer kantelen aangezien het gecentrifugeerde speeksel 
terug kan lopen in het watje. Het handigste is om een houder (rekje) alvast klaar te hebben 
staan. 
Na gebruik de stolp er schuin op plaatsen om condensvorming tegen te gaan. 
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Pipetteren 
Na het centrifugeren kan de houder met het watje er uit worden gehaald. Het buisje blijft over 
met in de punt het speeksel. Het speeksel wordt er uit gepipetteerd en in een eppendorf cupje 
gedaan(1 ml.).  
 
Pipetteren; 
Een algemene pipet gebruiken. Pipetpuntjes (schone, dus met handschoenen in houder 
plaatsen) al klaar hebben staan in houder. Op pipet drukken, als de pipet niet kan zuigen dan 
zit het pipetpuntje er niet goed op. Pipet indrukken (1e stand), dan in buisje doen en langzaam 
loslaten (te snel loslaten kan er voor zorgen dat het materiaal in de pipet schiet). Vervolgens 
in epje plaatsen en pipet helemaal indrukken (tot 2e stand, dan gaat de laatste druppel er ook 
uit). Ook hierbij weer langzaam loslaten om te voorkomen dat er door luchtbellen inhoud 
terug de pipet in schiet. Zo kan er ook voor gezorgd worden dat, als er mogelijk bij het 
indrukken wat terug lijkt te schieten, de pipetpunt er handmatig af gehaald kan worden. 
Pipetpuntjes in kleine witte bakjes op de tafel of in de gele ton deponeren. Dit geld ook voor 
de rest van het gebruikte materiaal (salivette). De pipet zelf weer ophangen en niet 
neerleggen, zo kan materiaal wat er toch nog in is geschoten er uit lopen. 

 
Bewaren  
Het cupje met het speeksel 
wordt in een houder geplaatst 
en vervolgens in de vriezer 
bewaard. (-20 graden) 
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3 DNA-kit 
 
3.1 Bezigheden met betrekking tot de DNA-kit  
 

- 1) Aan deelnemer overhandigen 
- 2) Deelnemer er in laten spugen 
- 3) Deelnemer weer laten dichtdraaien 
- 4) opslag in archiefkast in multimedia/onderzoeksruimte 
 

3.2 Protocol DNA-kit 
 

- Aan deelnemer DNA-kit overhandigen na voordoen. 
 
 Deelnemers hebben gemiddeld 2 a 3 minuten nodig om het bakje te vullen met speeksel. 
Als een deelnemer niet genoeg speeksel kan produceren kan hij/zij proberen meer te 
produceren door de tong in de mond te bewegen. Vloeibaar speeksel moet tot binnenste 
rand komen. Er moet geen schuim in zitten.  
 
- Vervolgens deelnemer bakje laten dicht draaien en 10 seconden laten schudden. 
- Bewaren in multimedia/observatieruimte in archiefkast in voorste kamer (met code 

zowel op de rand van het onderste bakje als op het deksel). 
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4 Materiaal 

 
Benodigd materiaal is te vinden op de volgende plekken: 
 

- In het lab op de plankjes bij werkplek (rechter lokaal) 
o Pipetteerspullen zoals pipetten, pipetpuntjes, epjes en houders 
 

- In de archiefkast in de voorste kamer van de multimedia/observatieruimte 
o DNA kits 
  

- Op de archiefkast  
o Salivettes in doos 
 

- In de tafellade in de rechterkamer van de multimedia/observatieruimte 
o Voorbeeld DNA-kit en voorbeeld Salivette 
 

- In het magazijn 
o Salivettes 
  

- Eventueel in de studentenkamer 
o Protocollen, literatuur, afgenomen vragenlijsten e.d.  
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5 Labbezoeken 
 
Datum    Bezigheid………………………………………………………...                                                                                         
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Appendix 20: Informed Consent 

 

Beste respondent, 

 

Je gaat nu meedoen aan een onderzoek waarbij je speeksel afgeeft om het genotype te bepalen 

van de Serotonine Reuptake Transporter (SERT) en catechol-O-methyltransferase (COMT). 

Ook wordt speeksel gebruikt om cortisol te meten. Verder zullen er 2 computertaken worden 

afgenomen en word je gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Voor elke taak/test of 

vragenlijsten zal je verteld worden wat de bedoeling is. Het onderzoek is een 

samenwerkingsproject van Ethologie en Welzijn (Faculteit der Diergeneeskunde van de UU) 

en Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Alle gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk 

behandeld worden. Na afloop krijg je een samenvatting van de onderzoeksresultaten 

toegezonden. Het totale onderzoek zal ongeveer 45 minuten duren, je krijgt hiervoor 6 euro en 

je maakt kans op 50 euro die onder de deelnemers wordt verloot. 

 

Door dit formulier te ondertekenen verklaar je dat je op de hoogte bent gebracht van de 

inhoud van de verschillende onderzoeken. Je verklaart eveneens dat je op de hoogte bent dat 

je deelname aan het onderzoek vrijwillig is en dat je op ieder moment met het onderzoek kunt 

stoppen. Voor het ontvangen van de vergoeding van 6 euro en eventueel de 50 euro is het 

nodig dat je alle onderzoeken afmaakt. 

Er wordt van je verwacht dat je in ieder geval tot het onderzoek is afgerond, halverwege 

februari 2009, geen informatie over dit onderzoek aan anderen zult geven.  

 

Datum:  

Handtekening respondent 

 

……………………………………………………………………… 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? 

Neem dan contact op met de onderzoeksbegeleidster: 

Aurora van de Loo 

Onderzoek_man@live.nl 
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Appendix 21: Vragenlijst ter controle van de uitsluitingscriteria 

 

 

Vragenlijst 

 
Leeftijd: ………………. 
 
Gewicht; ………………. 
Lengte: ………………… 
 
Ik drink gemiddeld ………………. glazen alcohol in de week. 
 
Ik drink gemiddeld ………………. koppen koffie per dag. 
 
Rook je?  
JA / NEE 
Zo ja: hoeveel sigaretten rook je gemiddeld per dag? ………………. 
 
Heb je vandaag gesport? 
JA / NEE 
 
Heb je een uur voor het onderzoek gegeten, gerookt of koffie, thee, alcohol en / of producten 
met cafeïne gedronken? 
JA / NEE 
Zo ja: wat en hoeveel? ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gebruik je medicijnen? 
JA / NEE 
 
Gebruik je drugs? 
JA / NEE 
 
Heb je last van psychische problemen? 
JA / NEE 
 
 
Wil je na afloop van het onderzoek je eigen genotype weten (m.b.t. SERT en COMT) of 
alleen de algemene resultaten die uit het onderzoek komen?  
 

( kruis zetten bij wat gewenst is) 
 
Eigen genotype en samenvatting van onderzoeksresultaten  
Alleen eigen genotype 
Alleen de samenvatting van onderzoeksresultaten 
Geen resultaten toesturen 
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Appendix 22: Uitleg over het onderzoek voor de deelnemers om achteraf mee 
te geven 

 
Onderzoek 2008 mannen 
 

Angst en keuzes 

We willen met dit onderzoek kijken naar de relatie tussen angst en het maken van keuzes. Ook wordt 
in een vervolgonderzoek gekeken of dit nog verschilt tussen mannen en vrouwen. 
 
Vragenlijst  
We hebben je een vragenlijst laten invullen waarmee wij kunnen kijken naar angst.  
Zo kijken wij of je een zogenaamde lage of hoge trait anxiety hebt. Trait anxiety betekent 
angstneiging; een soort basaal niveau van angst. Angstneiging is eigenlijk constant aanwezig en is op 
te vatten als een karaktereigenschap. Er zijn mensen met een hogere trait anxiety en mensen met een 
lagere trait anxiety. Dit was het deel van de vragenlijst wat ging over hoe je je in het algemeen voelde.  
Ook heb je ingevuld hoe je je op het moment zelf voelde, wat staat voor state anxiety wat gemoeds- of 
toestandsangst betekend. Deze staat voor de angst op één specifiek moment en varieert dus constant.  
De trait anxiety heeft invloed op de state anxiety. Als iemand een hoge angstneiging heeft kan het zijn 
dat die persoon in angstige situaties een hogere toestandsangst heeft dan iemand met een lage 
angstneiging (en andersom).  
Angst is een emotie die invloed kan hebben op het maken van keuzes. 
 
Computertaak 1 

De relatie tussen angst en het maken van keuzes kwam naar voren in de eerste computertaak. Bij deze 
taak werd gekeken in hoeverre mensen in staat zijn om keuzes te maken die op de lange termijn 
voordelig zijn. De stapels kaarten waar je op kon klikken waren van te voren op een speciale manier 
ingedeeld. Zo kunnen wij gaan kijken wat voor soort keuzes iemand maakt. Angst kan mogelijk 
invloed hebben hierop. We denken dat mensen die angstiger zijn minder goede keuzes maken voor de 
lange termijn. We zullen de resultaten van de vragenlijst koppelen aan de resultaten van deze taak.  
 

Computertaak 2 
De tweede computertaak kijkt naar het cognitieve vermogen van iemand en wordt gebruikt als een 
cognitieve controle taak.  
 
Algemeen: Synaps 

Tussen twee verschillende zenuwcellen (neuronen) ligt een 
smalle kloof, de synaps. Informatie over een neuron gaat 
via een elektrische prikkel, de actiepotentiaal. Informatie 
van de ene naar de andere zenuwcel geschiedt via bepaalde 
“boodschapperstoffen”, de neurotransmitters. Daarvoor 
geeft de ene zenuwcel, de presynaptische zenuwcel, de 
neurotransmitters af in de synaptische spleet. De 
neurotransmitter wordt herkend door bepaalde eiwitten, de 
receptoren, waarmee ze een verbinding kunnen aangaan. 
Wanneer een neurotransmitter een verbinding aangaat met 
een receptor van de afvoerende zenuwcel (het 
postsynaptische neuron) ontstaat een elektrisch signaal in 
die zenuw die weer doorgegeven wordt over de 
zenuwmembraan. Dit kan zo weer, via een volgende 
synaps, doorgegeven worden. Bij dit proces gaat een 
bepaald percentage van de neurotransmittermoleculen 
verloren. Het overige deel wordt weer opgenomen in de presynaptische zenuwcel (dit noem je 
reuptake of heropname), en kan zo weer opnieuw worden gebruikt. Voor deze reuptake bindt het 
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neurotransmittermolecuul aan een speciaal eiwit, het transportereiwit, dat de neurotransmittermolecuul 
door de membraan van de aanvoerende zenuwcel weer terugbrengt in die cel. 
 
Speeksel afname 
We gaan het speeksel gebruiken voor de genotypering (DNA onderzoek) van de serotonine reuptake 
transporter en de genotypering van een enzym genaamd catechol-o-methyltransferase. Ook meten we 
cortisol. 
 

SERT 

De serotonine reuptake transporter (SERT) reguleert de hoeveelheid serotonine (een neurotransmitter) 
in de hersenen via opname/reuptake in de synaptische spleet. Daardoor neemt serotonine af, wat 
invloed heeft op de hoeveelheid serotonine op de receptoren in de synaps. Uiteindelijk heeft dit 
invloed op de informatie die in de hersenen wordt doorgegeven.  
 

Door een polymorfisme (soort mutatie) in het gen van de serotonine reuptake transporter (dit komt 
normaal voor in een populatie) is er een variatie in de hoeveelheid van deze transporters in de 
synaptische spleet. Bij dit polymorfisme varieert de promotor lengte van de transporter door deleties 
wat dus resulteert in een kortere lengte van de promoter. Hierdoor is er minder transcriptie wat leidt tot 
minder transporters. Dus een persoon heeft mogelijk minder transporters dan iemand anders. Die 
transporters zorgen ervoor dat serotonine weer opnieuw wordt opgenomen en er dus minder naar de 
andere kant van de synaps gaat. Daardoor zijn er bij mensen onderling verschillen te vinden in de 
hoeveelheid serotonine in de hersenen.  
Serotonine heeft invloed op emoties waaronder angst. Door serotonine ben je ook in staat om een 
keuze die je maakt op de lange duur vast te houden (onthouden). Dit zie je bij de eerste computertaak 
weer terug. Daarbij heb je op een gegeven moment (onbewust) door wat er aan de hand is en kan je 
dat vasthouden gedurende de taak. De hoeveelheid serotonine bepaalt dan hoe goed dat vasthouden 
gaat.  
 
COMT 

Naast de genotypering voor de SERT gaan we ook kijken naar catechol-o-methyltransferase (COMT; 
een enzym). Deze inactiveert een aantal neurotransmitters waaronder dopamine (en adrenaline en 
noradrenaline). Hierdoor zijn er dan minder van deze neurotransmitters aanwezig. 
 
Door een polymorfisme bestaat ook hier weer variatie tussen mensen. Dit polymorfisme bestaat uit 
een mutatie waardoor er een vervanging is van het ene aminozuur door een andere (namelijk valine 
door methionine). Deze vervanging leidt tot lagere activiteit van COMT. Dopamine wordt dus minder 
afgebroken waardoor er hogere levels van dopamine aanwezig zijn in de hersenen. Dit geeft dus weer 
een verschil in de informatie die in de hersenen wordt doorgegeven.  
Dopamine speelt een grote rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Voor ons gaat het om 
vooral een functie bij de regulatie van emotioneel gedrag, in het bijzonder gedrag dat bepaald wordt 
door beloning en straf. Dit heeft invloed op de eerste taak die op de computer werd gemaakt waarbij je 
winst moest maken en zo min mogelijk mocht verliezen. De winst was de beloning en het verlies de 
straf. Welk polymorfisme iemand heeft van COMT heeft dus invloed op hoe er wordt omgegaan met 
beloningen en straffen. 
 
Cortisol 

Met behulp van de wattenrolletjes waar je op moest kauwen kunnen wij cortisol meten. Cortisol is een 
stresshormoon. Het komt vrij bij elke vorm van stress. We hebben twee maal speeksel afgenomen om 
te kijken naar het niveau van cortisol in het begin en op het eind van het onderzoek. Zo kunnen we 
zien of er stress is ontstaan tijdens het onderzoek en of dit van invloed is op de computertaken.  
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Appendix 23: Instelling voor de Iowa Gambling Task 

 

versie informatie

vers ie: V5.32 (28-09-05) Setup data van het experiment:

startbudget: 2000 punten 5 5 3 3
max # trials: 100 trialwinst 100 100 50 50

time out: 1 decawinst -250 -250 250 250

testvariant StandaardTest trialnr knopA sumA knopB sumB knopC sumC knopD sumD

# knoppen: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

trialwinsten 100, 100, 50, 50 1 100 0 100 50 0 50

decawinsten -250, -250, 250, 250 2 200 0 200 100 100

3 -150 150 300 -50 100 0 150
4 250 0 400 150 200

naar output: 5 -300 50 500 -50 150 250

trial 0 6 150 0 600 200 0 300

time NU 7 -200 50 700 -50 200 0 350
keuzeknop 0 8 150 800 250 400

budgetA 0 9 -250 0 -1250 -350 -50 250 450
budgetB 0 10 -350 -250 -250 -50 250 -250 250

budgetC 0 11 -150 0 -150 300 0 300
budgetD 0 12 -350 -400 0 -50 -25 325 0 350
trialA 0 -1 13 -300 50 -75 300 400

trialB 0 -1 14 -250 -450 -1250 -1100 350 450
trialC 0 -1 15 -200 -550 -1000 400 0 500

trialD 0 -1 16 -450 0 -900 450 550
winst 17 -300 -650 0 -800 -25 475 600

info 18 -150 -700 -700 -75 450 650

TotBudget 2000 19 -600 -600 500 0 700

20 -500 -500 -50 500 -250 500

aantal kaarten 21 -400 -1250 -1650 550 550

stapelA 40 0 22 -300 -600 -1550 600 0 600

stapelB 40 0 23 -500 0 -1450 650 650

stapelC 40 0 24 -350 -750 0 -1350 -50 650 700
stapelD 40 0 25 -650 -1250 -25 675 0 750

26 -200 -750 0 -1150 -50 675 0 800

Arena settings 27 -250 -900 -1050 725 0 850

Max Vertraging 350 28 -150 -950 0 -950 775 900
StartVertraging 20 29 -850 -850 -75 750 -250 700

Bandbreedte 5075 30 -750 -750 -50 750 750
Speed 19 31 -350 -1000 0 -650 800 800
SpeedBudget 2537,5 2537,5 32 -200 -1100 -1250 -1800 850 0 850

TimeOut settings 2537,5 33 -250 -1250 -1700 900 900

max nr punten 5 3383,3 34 -1150 0 -1600 -25 925 0 950

max vertraging 30 35 -1050 -1500 -25 950 -250 750
MaxWin 100 36 -950 0 -1400 1000 0 800

MaxLoss -1250 37 -150 -1000 -1300 -75 975 850
netto verlies 38 -300 -1200 0 -1200 1025 900

TimeOut 0 39 -1100 -1100 -50 1025 0 950
Winst 40 -1000 -1000 -75 1000 1000

TotWinst 0 460
info max -1250 -1800 1025 1000

min -350 -1250 -75 -250


