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Research

Het artikel in het European Journal of Psychotraumato-

logy beschrijft een replicatiestudie naar de beïnvloeding 
van herinneringen. Als een herinnering eenmaal is op-
geslagen in het geheugen en wordt opgehaald in het 
werkgeheugen, dan is er volgens de reconsolidatiethe-

orie een korte periode waarin de herinnering veranderd 
kan worden of zelfs vergeten. Dit kan op twee manieren:
1) door middel van het toedienen van medicatie die de

proteïnesynthese blokkeert waardoor er een amnesie
ontstaat omdat de herinnering niet in het langeter-
mijngeheugen opgeslagen kan worden.

2) met behulp van gedragsmatige manipulaties. Dit laat-
ste is vooral voor EMDR-therapeuten interessant, om-
dat het ophalen van een herinnering en het op dat
moment bewerken van deze herinnering een essenti-
eel onderdeel is van de therapie en mogelijk een deel
van de werking van EMDR verklaart.

Het originele onderzoek werd uitgevoerd door S. Wi-
chert en haar collega’s in 2013 en door bovenstaande 
onderzoekers met nagenoeg hetzelfde design herhaald. 
Zij hebben slechts een paar kleine veranderingen in de 

onderzoeksopzet doorgevoerd. Er deden 96 proefper-
sonen, in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar, aan het on-
derzoek mee. Zij werden verdeeld over vier condities. 
De proefpersonen in deze condities kregen allemaal op 
Dag 1 dertig neutrale en dertig negatieve plaatjes (Set 1) 
te zien met het doel om deze te onthouden. Op Dag 8 
moesten de proefpersonen in Conditie 1 de set plaatjes 
van Dag 1 reactiveren (ophalen) en zestig nieuwe leren 
(Set 2). In Conditie 2 moesten ze alleen de set plaatjes 
van Dag 1 reactiveren, en in Conditie 3 alleen Set 2 leren. 
De proefpersonen in Conditie 4 hoefden niets te doen 
(controleconditie). Op Dag 9 kregen alle proefpersonen 
drie sets plaatjes te zien. Ze moesten aangeven welke 
plaatjes zij van Set 1 nog herkenden.

Andere resultaten 
Zoals verwacht werden de negatief geladen plaatjes in 
alle condities beter onthouden dan de neutrale plaat-
jes, aangezien herinneringen met een emotionele lading 
over het algemeen beter opgeslagen worden dan die 
met een neutrale lading. Het belangrijkste resultaat uit 
het onderzoek van Wichert en haar collega’s was dat de 

Reconsolidatietheorie 
op losse schroeven?
In de wetenschap is het belangrijk dat uitgevoerde onderzoeken worden gerepliceerd, 
want: één onderzoek is geen onderzoek. Dit moet de gedachte zijn geweest van onder-
zoekers Kevin van Schie, Suzanne van Veen, Marcel van den Hout en Iris Engelhard. 
Zij publiceerden recent het artikel ‘Modifi cation of episodic memories by novel learning: 
a failed replication study’.

Conditie Dag 1 Dag 9

Recall plaatjes na eerste keer leren Accuraatheid in herkenning (%)

1: Reactievatie + leren set 2 25,96 (5,50) 63,96 (12,2)
2: Reactievatie 24,83 (3,27) 73,19 (13,74)
3: Leren set 2 25,96 (6,33) 65,97 (16,62)
4: Geen van beiden 24,63 (5,92) 76,39 (10,98)

Tabel 1: Een deel van de resultaten van het onderzoek van Van Schie et al. (2017). De resultaten zijn uitgedrukt in het aantal plaatjes die door de proefpersonen 

correct herkend werden. Dag 1 recall: zelf opnoemen van de geleerde plaatjes. Dag 9 herkenning: uit drie sets (180 plaatjes) de plaatjes uit Set 1 

(zestig plaatjes) herkennen.
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proefpersonen in Conditie 3 (alleen Set 2 leren) op Dag 9 
meer plaatjes uit Set 1 herkenden dan de proefpersonen 
uit Conditie 1 (reactivatie + Set 2 leren). Dit resultaat is 
in lijn met de reconsolidatietheorie en betekent dat als 
herinneringen worden opgehaald en er informatie aan 
wordt toegevoegd, de herinneringen veranderen.
Dit voorspelde effect werd echter in het replicatieonder-
zoek niet teruggevonden. De onderzoekers vonden na-
melijk geen significant verschil tussen deze beide condi-
ties. In Tabel 1 is dit duidelijk te zien; het aantal herkende 
plaatjes was bijna even groot. Wanneer de verschillen 
in prestaties op Dag 9 tussen Condities 1 en 3 afgezet 
worden tegen Condities 2 en 4, dan komt naar voren dat 
deze verschillen alleen verklaard kunnen worden door 
de interferentietheorie. Dat wil zeggen dat de plaatjes 
van Set 1 concurreren om een plek in het werkgeheugen 
met de plaatjes van Set 2, hetgeen verklaart waarom de 
herkenningsprestaties van de proefpersonen van Con-
dities 1 en 3 op Dag 9 slechter waren dan die van de 
proefpersonen van Conditie 2 en 4. 

Kortom, de onderzoeksresultaten van deze studie wij-
ken af van de onderzoeksresultaten van de studie van 

Wichert et al. Het maakte in de replicatiestudie niet uit 
of de plaatjes uit Set 1 gereactiveerd werden voordat 
Set 2 werd aangeleerd op de herkenningsprestaties. In 
de studie van Wichert et al was het reactiveren van Set 
1, voordat de plaatjes van Set 2 werden aangeleerd, van 
negatieve invloed op de herkenningsprestaties. Dit werd 
gezien als ondersteuning van de reconsolidatietheorie.

In de discussie van het onderzoek wordt nog aange-
stipt dat meer replicaties van onderzoeken naar de re-
consolidatietheorie andere resultaten laten zien dan de 
originele studie. Hoewel de reconsolidatietheorie en de 
interferentietheorie elkaar zeker niet uitsluiten, kunnen 
we het voorlopig misschien maar beter gewoon bij de 
vertrouwde werkgeheugentheorie houden, als verkla-
ring voor onze EMDR-behandeling.          
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