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Abstract 
 

Het huidige onderzoek probeerde in kaart te brengen wat de samenhang is tussen drie variabelen, 

namelijk depressieklachten, cognitief functioneren en angstklachten, en het kunnen ophalen van 

specifieke, positieve autobiografische herinneringen. Dat er werd gekeken naar cognitie in samenhang 

met het kunnen ophalen van specifieke, positieve herinneringen is vernieuwend te noemen. De 

hoofdvraag van dit onderzoek was dan ook in welke mate cognitief functioneren samenhangt met het 

kunnen ophalen van specifieke, positieve herinneringen, wanneer wordt gecontroleerd voor depressie 

en angstklachten. Voor de doeleinden van dit onderzoek heeft men bij ouderen in de leeftijd van 65 

jaar of ouder een vragenlijst afgenomen die de verschillende variabelen meet, waarbij ook werd 

gekeken naar het aantal specifieke, positieve herinneringen die men vervolgens op kon halen. Zoals 

reeds naar voren kwam uit het literatuuronderzoek, bleek uit de resultaten van dit onderzoek dat 

depressieklachten het sterkst en significant samenhangen met het kunnen ophalen van specifieke, 

positieve herinneringen. De variabelen cognitie en angstklachten hadden geen significante correlatie 

met herinneringen. Omdat enkel naar correlaties is gekeken is het aantal conclusies wat getrokken kan 

worden beperkt. Er worden aanbevelingen gedaan en de beperkingen van dit onderzoek worden 

besproken.  

The present study attempted to chart the relationship between three variables, namely depression 

symptoms, cognitive functioning and anxiety symptoms and the capability to retrieve specific positive 

autobiographical memories. The attempt to find out about cognition and its connection with the ability 

to retrieve specific positive memories is the innovative aspect of this study. The main question was 

therefore to what extent cognitive functioning is related to the ability to retrieve specific positive 

memories, when controlling for depression and anxiety symptoms. For the purposes of this study, a 

questionnaire was presented among the elderly with the age of 65 years or older, which also looked at 

the number of specific, positive memories which one could retrieve.  The results, as already emerged 

from the literature, showed that depression symptoms were most strongly and significantly associated 

with the ability to retrieve specific positive memories. The variables cognition and anxiety had no 

significant correlation with memories. The correlation nature of the present study limits the amount of 

conclusions that can be drawn. Recommendations are made and the limitations of this study are 

discussed. 

 

 

 

 



Inleiding 
Depressieve klachten vormen een significant probleem voor ouderen. Uit recent onderzoek 

van het Trimbos instituut bleek dat de prevalentie van alle klinisch relevante depressie 

syndromen tussen de 13 en 14% ligt. Interessant om hierbij op te merken is dat blijkt dat 

lichte depressieklachten lijken toe te nemen naarmate men ouder wordt en dat depressieve 

stoornissen juist lijken af te nemen met de leeftijd (Trimbos instituut, 2008). Lichte depressie 

klachten kan men opvatten als het hebben van een sombere stemming en ten minste twee 

andere relevante symptomen, maar voor een periode korter dan twee jaar (Vandereyken, 

Hoogduin & Emmelkamp, 2008).  

Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen lichte depressieklachten bij ouderen in 

de leeftijd van 65 jaar en ouder en het ophalen van specifieke, positieve autobiografische 

herinneringen. Het ophalen van herinneringen blijkt namelijk verschillende functies te hebben 

en kan, naargelang het karakter van de herinnering, verschillende gevolgen hebben voor de 

persoon die de herinneringen ophaalt. Wat het huidige onderzoek vooral vernieuwend maakt 

is dat er tevens wordt gekeken naar cognitieve beperkingen en hoe deze samenhangen met het 

ophalen van specifieke autobiografische herinneringen omdat hierover nog weinig bekend is. 

Tevens kijkt het huidige onderzoek naar autobiografische herinneringen en de samenhang met 

eventuele angstklachten. Om een beter beeld te krijgen van deze relaties wordt hieronder 

ingegaan op  depressieklachten, cognitieve beperkingen en angstklachten en hun samenhang 

met autobiografische herinneringen. 

 

Autobiografische herinneringen en depressie 

Uit onder andere onderzoek van Cappeliez et al. (2004) blijkt dat het ophalen van 

herinneringen verschillende gevolgen kan hebben, waarvan een aantal kunnen leiden tot 

tevredenheid over het eigen leven, maar ook een aantal tot psychiatrische stoornissen. 

Reminiscentie, het ophalen van herinneringen, heeft volgens deze onderzoekers drie algemene 

functies. Dit zijn de zogenaamde ‘zelf functie’, waarbij herinneringen vooral over de eigen 

persoon gaan en niet worden gedeeld met anderen.  De ‘begeleidende functie’, waarbij 

teruggekeken wordt naar opgedane kennis en ervaring tijdens het leven.  En de ‘emotionele 

functie’, waarbij herinneringen worden opgehaald met een emotioneel karakter, die gedeeld 

worden met anderen. Bij deze drie functies horen verschillende vormen van reminiscentie en 

deze kunnen zowel negatieve als positieve gevolgen hebben voor het welbevinden. Onder de 



‘zelf functie’vallen bijvoorbeeld de obsessieve en de vluchtende reminiscentie. Iemand die 

vooral obsessief reminisceert, dus op deze manier herinneringen ophaalt, worstelt met een 

overwegend negatief verleden en is niet bereid of niet in staat om hier afstand van te nemen. 

Wanneer iemand vluchtend reminisceert, zoekt men troost in herinneringen uit het verleden 

en probeert men min of meer te vluchten uit het huidige leven. Deze twee vormen van 

reminiscentie zouden samenhangen met psychologische problemen en ontevredenheid over 

het eigen leven. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat depressieve mensen meer moeite 

hebben met het ophalen van positieve herinneringen dan met het ophalen van negatieve 

herinneringen. Tevens blijken depressieve mensen meer algemene herinneringen te hebben 

over hun leven, en hebben ze moeite met het ophalen van specifieke autobiografische 

herinneringen, zoals bepaalde momenten uit hun leven die op een bepaalde dag plaatsvonden. 

In hun onderzoek stellen Brewin et al. (1999) dat dit neigen naar algemene herinneringen het 

gevolg kan zijn van het vermijden van zich herhalende, indringende herinneringen aan 

negatieve of traumatische gebeurtenissen. Depressieve personen proberen deze indringende 

herinneringen te vermijden en dit vergt ruimte van het werkgeheugen, waardoor 

autobiografische herinneringen niet meer kunnen worden opgehaald. Uit onderzoek van 

Hermans et al. (2008) blijkt ook dat het minder specifiek zijn over bepaalde herinneringen 

zorgt dat iemand niet meer aan bepaalde negatieve gebeurtenissen hoeft te denken die wellicht 

negatieve emoties zouden kunnen opwekken. Zij stellen dat dit gedrag een bewuste strategie 

is die men heeft aangeleerd. Minder specifiek zijn over herinneringen kan het resultaat zijn 

van een leerproces. Ook maken de onderzoekers duidelijk dat het vermijden van specifieke 

herinneringen wellicht voordelen kan hebben voor de korte termijn omdat specfieke 

herinneringen soms confronterend kunnen zijn. Op de lange termijn heeft het vermijden van 

specifieke herinneringen echter meer nadelen dan voordelen. Het regelmatig herbeleven van 

confronterende herinneringen kan de negatieve emoties die hiermee gepaard gaan namelijk 

substantieel verminderen.  

Vaak wordt er voor het verhelpen van depressieklachten gebruik gemaakt van medicatie en 

psychotherapie. Behandelingen met medicatie hebben echter uitgewezen verschillende 

ongewenste bijwerkingen te hebben en geven de patiënten geen handvatten om zelf met 

eventueel terugkerende klachten om te kunnen gaan (Chen, Li & Li, 2012).  

Omdat depressieve klachten onder oudere patiënten een significant probleem lijken te 

vormen, is het zinvol om uit te gaan van een behandeling die op hen is toegespitst. Vanuit de 

wetenschappelijke literatuur kan dit onderbouwd worden aan de hand van verschillende 



theorieën. In hun onderzoek halen Lin, Dai & Hwang (2003) werk aan van Atchley (1989) 

waaruit blijkt dat ouderen zich gedurende hun leven aanpassen aan veranderingen door terug 

te denken aan hun verleden. Door herinneringen op te halen kunnen ze de veranderingen in 

hun leven ordenen en interpreteren en verkrijgen ze een gevoel van continuïteit. 

Reminiscentie therapie is een manier voor ouderen om zich aan te passen aan veranderingen 

in hun leven. Volgens Lin et al. (2003) hangt de continuiteits  theorie nauw samen met 

geheugenprocessen. Voor een gevoel van continuïteit moeten ouderen een duidelijk beeld 

hebben van hun verleden. Dit beeld lijkt voor mensen met cognitieve beperkingen echter 

minder toegankelijk te zijn. (Barnabe, Whitehead, Pilon, Arsenault-Lapierre & Chertkow, 

2012). Het is daarom tevens van belang om na te gaan wat de samenhang is tussen cognitieve 

beperkingen en het ophalen van herinneringen.  

 

Cognitieve beperkingen 
Wanneer men de literatuur bestudeerd blijkt dat het geheugen van ouderen met lichte 

cognitieve beperkingen wordt aangetast en dan voornamelijk het autobiografische geheugen 

(Barnabe, Whitehead, Pilon, Arsenault-Lapierre & Chertkow, 2012). Opvallend in dit 

onderzoek was dat het semantische geheugen van deze ouderen relatief intact blijft. Verder 

blijkt uit een onderzoek van Fromholt et al. (2003) dat de autobiografische herinneringen van 

ouderen vaak een bepaald patroon laten zien. Dit patroon bestaat grofweg uit drie delen: 

weinig herinneringen uit de kindertijd, een flinke stijging in herinneringen uit de jong 

volwassenheid (zogenaamde ‘bump years’) gevolgd door een daling van aantal herinneringen 

uit de middenvolwassenheid en tot slot een stijging van het aantal herinneringen uit de latere 

jaren (het recency effect). Volgens deze onderzoekers bleek dat gebeurtenissen, die plaats 

hebben gevonden tijdens de zogenaamde ‘bump years’, veel vaker worden vermeld tijdens het 

ophalen van herinneringen, dan gebeurtenissen die buiten deze ‘bump years’vallen. Tevens 

blijkt uit onderzoek van Berna, Schonknecht, Seidl, Toro & Schroder (2012) dat het 

autobiografische geheugen van mensen met lichte cognitieve beperkingen minder specifiek en 

minder gedetailleerd is vergeleken met de controlegroep zonder cognitieve klachten. Zij 

stelden verder vast dat de cognitief beperkte ouderen herinneringen produceerden met minder 

interne details, maar juist meer externe details (details die niet direct te maken hebben met de 

herinnering zelf). Dit verschil is wellicht te verklaren met het onderzoek van Kliegel, Schulz 

en Kvavilashvili (2009), die een patroon zien waarbij alle ouderen altijd beperkingen hebben 

in hun expliciete geheugen maar minder in hun impliciete geheugen. Het expliciete geheugen 



komt in dit geval overeen met het autobiografische geheugen. Zij geven als verklaring 

hiervoor dat er bij het expliciete, autobiografische geheugen sprake is van zwaardere mentale 

processen, waarbij men zich mentaal terug in de tijd moet verplaatsen. Bij het impliciete 

geheugen is dit proces vrijwel automatisch en onbewust.  

Naast het expliciete geheugen, lijkt ook het executieve functioneren van ouderen met 

depressieve klachten aangetast te worden (Weisenbach et al. 2012). Deze onderzoekers zagen 

in hun resultaten tevens achteruitgang in geheugen bij ouderen, maar dit was minder ernstig 

dan de achteruitgang in executieve functies. Uit het onderzoek van Sanders et al. (2009) blijkt 

verder dat de prevalentie van depressieve klachten hoog is voor ouderen met lichte cognitieve 

beperkingen.  

In het onderzoek van Yang en Rehm (1993) probeert men de relatie tussen cognitie en 

depressie uit te leggen aan de hand van het semantische netwerk model van Bower (1983). Bij 

dit model wordt ervan uit gegaan dat herinneringen en cognities zich bevinden in een soort 

netwerk met knooppunten en deze knooppunten zijn met elkaar verbonden door associaties. 

De stemming van een persoon op een bepaald moment bepaalt welke netwerken van 

herinneringen worden geactiveerd. Wanneer iemand in een sombere stemming verkeerd heeft 

hij makkelijker toegang tot negatieve herinneringen. Dit effect wordt ook wel het stemmings-

congruente effect van herinneringen genoemd.  

Uit verschillende onderzoeken blijkt er dus een relatie te bestaan tussen cognitieve 

beperkingen en depressieve klachten bij ouderen. Hoe deze relatie zich uit met betrekking tot 

de behandeling van depressieve klachten bij ouderen is nog niet duidelijk. Meer specifiek is er 

nog niet onderzocht of ouderen met cognitieve beperkingen minder succesvol zijn in het 

ophalen van herinneringen dan ouderen waarbij dit minder het geval is. Het huidige 

onderzoek probeert dit in kaart te brengen.  

Tevens is het interessant om na te gaan of er vanuit de literatuur al wat bekend is over 

factoren die mogelijk samenhangen met deze cognitieve beperkingen. Het blijkt namelijk dat 

angstklachten mogelijk een rol spelen bij cognitieve beperkingen (Sinoff en Werner, 2003). 

 

 

 

 

 

 



Angstklachten 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat er nog onduidelijkheid bestaat wat betreft 

angsklachten, voornamelijk als het gaat om ouderen. Volgens Palmer et al. (1997) bestaan er 

onder de oudere bevolking verschillende factoren die het moeilijk maken om angstklachten te 

herkennen. Een factor die zij noemen in hun onderzoek is het slikken van meerdere 

verschillende medicijnen. Angsklachten kunnen wel eens een bijwerking zijn van bepaalde 

medicijnen en kunnen door hulpverleners dus worden onderschat. Wanneer er wel aandacht 

bestaat voor de angstklachten die iemand heeft, kan dit echter het gevolg zijn van 

medicijngebruik. Hier is moeilijk een onderscheid tussen te maken.  

Een andere bemoeilijkende factor is de samenhang tussen angstklachten en depressie. Wat uit 

de literatuur vooral naar voren komt, is de vraag of angstklachten en depressie op latere 

leeftijd onder dezelfde noemer zouden moeten vallen, of dat het toch gaat om twee 

verschillende stoornissen. Deze onduidelijkheid komt naar voren in het onderzoek van Wessel 

et al. (2000) waarbij gekeken werd naar specifieke herinneringen in relatie tot angstklachten 

en depressie. Hieruit bleek echter dat de personen met angstklachten, die vooral algemene 

herinneringen ophaalden, ook degenen waren met comorbide depressieklachten. Deze 

onderzoekers noemen in hun artikel nog meer gelijksoortige voorbeelden, bijvoorbeeld het 

onderzoek van Wilhelm et al. (1997). Hieruit bleek dat mensen met een obsessieve 

compulsieve stoornis alleen algemene herinneringen ophaalden wanneer zij ook een 

comorbide depressieve episode hadden. Door Vink et al. (2008) is gekeken naar de 

onderliggende factoren voor zowel depressie als angstklachten. Aangezien beiden in veel 

gevallen samen lijken te gaan dacht men dezelfde onderliggende factoren te kunnen vinden. 

Zij vonden echter dat chronische gezondheids klachten, cognitieve beperkingen en functionele 

beperkingen allen voorspellers zijn voor depressie, maar niet voor angstklachten. 

Angsklachten worden volgens de onderzoekers beter voorspeld door stressvolle, traumatische 

ervaringen.  

In onderzoek van Potvin et al. (2013) wordt gesteld dat wanneer ouderen geconfronteerd 

worden met cognitieve achteruitgang, dit gepaard kan gaan met angstklachten. Naarmate deze 

angstklachten erger worden, zouden deze klachten over kunnen gaan in depressie. Deze 

onderzoekers stellen dan ook voor dat angstklachten en depressieklachten deel uitmaken van 

één syndroom waarbij klachten aanvankelijk de vorm aannemen van angstklachten, maar 

steeds verder progeresseren naar zwaardere depressieklachten.  

Uit ander onderzoek komt echter een tegengesteld beeld naar voren. Onderzoek van Beekman 

et al. (2000) laat namelijk zien dat de risicofactoren voor angstklachten en depressie 



verschillend zijn. De enige risicofactor die ze gemeen hebben is kwetsbaarheid, in de vorm 

van externe ‘locus of control’. De onderzoekers betrokken bij dit onderzoek zijn dus wel van 

mening dat angsklachten en depressieklachten als apart mogen worden beschouwd.  

Als men, in het kader van het huidige onderzoek, verder gaat kijken naar angstklachten en hun 

relatie tot autobiografische herinneringen dan vallen een aantal zaken op. In hun onderzoek 

laten Moscovitch et al. (2011) zien dat personen met sociale angsklachten veel minder 

gedetailleerd zijn als het gaat om het ophalen van positieve herinneringen, dan personen die 

deze klachten niet hebben. Dit komt, volgens de onderzoekers, doordat de personen met 

sociale angsklachten veel minder denken aan positieve gebeurtenissen en deze veel minder 

vaak herhalen in hun gedachten. Dit zorgt voor een zwak ‘geheugen spoor’ waardoor de 

positieve herinneringen afzwakken. Een soortgelijk patroon wordt gevonden in onderzoek van 

Morgan (2011), waaruit blijkt dat personen met sociale angsklachten sneller zijn in het 

ophalen van herinneringen die te maken hebben met angst en nerveuziteit, dan personen die 

deze klachten niet hebben. In het huidige onderzoek richt men zich echter niet speciaal op 

sociale angsklachten, maar meer op angsklachten in het algemeen. Wellicht is een soortgelijk 

patroon terug te zien bij personen met algemene angstklachten, waar het huidige onderzoek 

zich op richt. 

 

Terugkomend op de relatie tussen angsklachten en cognitie, zijn deze twee variabelen, 

volgens onderzoek van Sinoff en Werner(2003), onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 

hebben van angstklachten is volgens deze onderzoekers een voorspeller van cognitieve 

achteruitgang. Het kan hier gaan om een direct verband van angstklachten en cognitieve 

achteruitgang, maar het kan ook gaan om een indirect verband, namelijk via depressie. Het 

proces lijkt vaak te beginnen met klachten over geheugenverlies, waarna zich de 

angstklachten vormen. Deze angsklachten zijn een sterke voorspeller van verdere cognitieve 

beperkingen. Onderzoek van Bierman et al. (2008) brengt hier een nuancering aan door te 

stellen dat het hebben van lichte angstklachten samenhangt met betere cognitieve functies en 

dat het hebben van zwaardere angstklachten samengaat met ernstigere cognitieve 

beperkingen. In het onderzoek van Bierman et al. (2008) viel echter op dat het hebben van 

lichte angstklachten geen positief effect meer had op cognitieve beperkingen, wanneer werd 

gecontroleerd voor depressie. Het hebben van depressie leek dit positieve effect dus te 

onderdrukken.  

 

 



In het kader van het huidige onderzoek wil men antwoord proberen te geven op de volgende 

hoofdvraag: 

- In welke mate hangt cognitie samen met het ophalen van specifieke, positieve 

autobiografische herinneringen, indien gecontroleerd wordt voor depressieklachten en 

angstklachten? 

 

 

Bij deze hoofdvraag zijn drie hypotheses opgesteld die zich ieder richten op een bepaalde 

variabele en de samenhang hiervan met specifieke positieve, autobiografische herinneringen. 

 

Deze hypotheses luiden als volgt: 

- De eerste hypothese: er bestaat een negatieve correlatie tussen depressieve klachten en 

het aantal geproduceerde specifieke, positieve autobiografische herinneringen 

 

- De tweede hypothese luidt: er is een positieve correlatie waar te nemen tussen 

cognitief functioneren en het kunnen ophalen van specifieke, positieve 

autobiografische herinneringen. 

 
- De derde hypothese die bij de hoofdvraag is opgesteld is: er is een negatieve correlatie 

te vinden tussen de mate van angstklachten en het ophalen van specifieke, positieve 

herinneringen.  

Methode 

Deelnemers 
De deelnemers van het huidige onderzoek waren personen van 65 jaar of ouder. Deze 

deelnemers zijn geworven in verzorgingstehuizen en in de nabije omgeving van de betrokken 

onderzoekers. Uiteindelijk zijn er 45 deelnemers bereid gevonden om mee te werken aan het 

onderzoek, waarvan er 14 zorg ontvingen binnen een lokale zorginstelling. De overige 31 

deelnemers woonden zelfstandig in een eigen woning, met uitzondering van één deelnemer 

die bij haar dochter in huis woonde. Het grootste gedeelte van de deelnemers aan dit 

onderzoek, namelijk 82%  was geboren in Nederland. Van de resterende deelnemers kwam 

87,5%  uit Duitsland en er was één deelnemer bij uit Indonesië, die was opgegroeid in 

Nederland. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 80 jaar met een standaard deviatie 



van 6,6 en liep uiteen van 68 jaar voor de jongste deelnemer tot één deelnemer van 97 jaar 

oud.  Van de  groep van 45 deelnemers was 67% vrouw en 33% man. Een groot gedeelte, 

namelijk 38%  heeft lager beroepsonderwijs gevolgd en één deelnemer gaf aan hoger 

beroepsonderwijs te hebben gevolgd.  

Procedure 
Het huidige onderzoek is onderdeel van een groter en langer lopend onderzoek genaamd 

‘Dierbare Herinneringen’. Een aantal deelnemers die geworven zijn voor het huidige 

onderzoek waren ook bruikbaar voor het onderzoek ‘Dierbare Herinneringen’. Het grootste 

gedeelte echter niet, want voor het huidige onderzoek gold uiteindelijk alleen het criterium 

van de leeftijd, namelijk 65 jaar of ouder. Voor ‘Dierbare Herinneringen’golden een aantal 

meer criteria zoals de aanwezigheid van een minimaal aantal lichte depressieklachten, geen 

sprake van ernstige cognitieve beperkingen, geen ernstige depressieve episode, geen 

(psycho)medicatie gebruik en een goed begrip van de Nederlandse taal. Voor het huidige 

onderzoek zijn een aantal deelnemers geworven in lokale verzorgingsinstellingen en een 

aantal deelnemers uit de directe omgeving van de onderzoekers. Het werven in de 

verzorgingsinstellingen liep echter niet zoals verwacht en er was veel onverwachte uitval van 

deelnemers. Om deze reden is besloten om ten behoeve van het huidige onderzoek ook te 

zoeken naar deelnemers in de directe omgeving van de onderzoekers. Uiteindelijk zijn er 45 

mensen bereid gevonden om  mee te doen aan het onderzoek. Van deze groep voldeden 14 

mensen tevens aan de criteria voor ‘Dierbare Herinneringen’ dus deze mensen deden 

uiteindelijk ook mee aan dit langer lopende onderzoek.  

Tijdens de werving van deelnemers voor het huidige onderzoek is dus enkel gekeken naar het 

criterium van leetijd, namelijk of de deelnemers 65 jaar of ouder waren. Wanneer dit zo was, 

werd men gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen en werd men uitgelegd wat 

het onderzoek precies in zou houden. Wanneer de deelnemers hiermee instemden werd 

begonnen met het afnemen van de vragenlijst. De vragen van de vragenlijst gingen over 

angstklachten, functionele beperkingen, positieve geestelijke gezondheid, Mastery, 

eenzaamheid en specifieke, autobiografische herinneringen. 

  

 

 



Materialen 
Voor de doelstellingen van het huidige onderzoek zal enkel worden gekeken naar drie 

variabelen en hoe deze samenhangen met het ophalen van specifieke, positieve 

autobiografische herinneringen. Het gaat om de variabelen depressieklachten, cognitief 

functioneren en angstklachten. Voor het meten van de depressieve klachten werd gebruik 

gemaakt van de Nederlandse versie van de verkorte Geriatric Depression Scale (GDS-8; 

Jongenelis et al., 2007). Dit is een screeningsschaal specifiek ontwikkeld voor ouderen die 

verblijven in een verzorgings- en verpleeghuis. Het is een korte vragenlijst met 8 vragen die 

de respondent met ‘ja’ of ‘nee’ kan beantwoorden. Een vraag die gesteld kan worden is 

bijvoorbeeld: ‘Bent u innerlijk tevreden met uw leven?’ De 8 items van deze vragenlijst 

hebben een redelijk hoge betrouwbaarheid. (8 items; α = .834). 

Voor het nagaan van het cognitief functioneren werd gebruik gemaakt van de Mini Mental 

State Examination (MMSE). Nader onderzoek van de psychometrische kwaliteiten van deze 

test heeft uitgewezen dat deze test een redelijke tot goede betrouwbaarheid heeft. (Tombaugh 

& McIntyre, 1992). De MMSE is opgedeeld in 11 verschillende cognitieve categorieën met 

ieder een aantal vragen gericht op onder andere oriëntatie in tijd en plaats, geheugen, 

concentratie, taal en praxis. Een voorbeeldvraag is ‘In welke provincie zijn we nu?’ Er kan 

een maximum score gehaald worden van 30 punten en de test is in redelijk korte tijd af te 

nemen. De betrouwbaarheid van de gehele test is bepaald met behulp van cronbach’s alpha. 

(19 items; α = .679). 

Voor het meten van angstklachten gebruikte men de Hospital Depression and Anxiety Scale.-

Anxiety Scake (HADS-A) (Zigmond en Snaith, 1983). Dit is een vragenlijst bestaande uit 7 

stellingen die de mate van angst en depressie nagaat. De deelnemer dient aan te geven hoe 

vaak een stelling in de afgelopen week op hem/haar van toepassing is geweest. Een voorbeeld 

van zo’n stelling is: ‘Ik krijg een soort angstgevoel alsof er elk moment iets vreselijks zal 

gebeuren. De betrouwbaarhied van de items is redelijk hoog. (7 items; α = .753). Voor het 

nagaan van de specifieke, positieve autobiografische herinneringen werd gebruik gemaakt van 

de Autobiographical Memory Test (AMT). Deze test bevat tien woorden met een positieve 

betekenis waarbij de cliënten een specifieke, positieve herinnering uit hun leven dienen op te 

halen. Ook bij deze test is de betrouwbaarheid redelijk goed te noemen. (10 items; α = .737). 

Voor het ophalen van de herinnering krijgen zij maximaal 60 seconden de tijd. Als er na de 60 

seconden nog niks is gezegd gaat men door naar het volgende woord. Er werd op drie 

manieren gescoord: een deelnemer was niet in staat om een herinnering te vertellen of op te 

halen (geen herinnering), een deelnemer vertelde wel een herinnering maar deze was van 



algemene aard (algemene herinnering) of een deelnemer vertelde een  positieve herinnering 

van specifieke aard (specifieke, positieve herinnering). Wanneer een deelnemer een specifieke 

herinnering vertelde, maar deze was negatief van aard, dan werd dit gescoord als ‘geen 

herinnering’.  

Analyse 
Voor het analyseren van de data is gebruik gemaakt van SPSS 20. Eerst zal gekeken worden 

naar hoe de deelnemers gemiddeld scoorden op de vragenlijst. Hierbij wordt tevens 

onderscheid gemaakt tussen de scores van de deelnemers uit de lokale zorginstellingen en de 

scores van de deelnemers uit de omgeving van de betrokken onderzoekers. Om de samenhang 

te bepalen tussen de verschillende variabelen wordt een Pearson correlatieanalyse uitgevoerd. 

Om de eerste opgestelde hypothese te testen, namelijk dat er een negatieve correlatie bestaat 

tussen depressieve klachten en het kunnen ophalen van specifieke, positieve autobiografische 

herinneringen, wordt een Pearson correlatieanalyse met deze twee variabelen uitgevoerd. Om 

de tweede hypothese te toetsen, namelijk dat er een negatieve correlatie is tussen mate van 

cognitieve beperking en het ophalen van specifieke, positieve autobiografische herinneringen, 

wordt eveneens een correlatie analyse uitgevoerd. Voor de derde hypothese, dat er een 

negatieve correlatie is tussen angstklachten en het kunnen ophalen van specifieke, positieve 

herinneringen, is ook een correlatie analyse uitgevoerd. Om uiteindelijk een antwoord te 

kunnen geven op de hoofdvraag, namelijk welke van de drie variabelen depressie, cognitieve 

beperkingen of angsklachten hangt het sterkst samen met het kunnen ophalen van positieve, 

autobiografische herinneringen, wordt een regressie analyse gedaan.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Resultaten 
De scores van alle respondenten op verschillende variabelen uit de vragenlijst zijn hieronder 

weergegeven. Het gaat hierbij om de scores op depressie, cognitieve beperking, en 

angstklachten en het aantal opgehaalde specifieke, positieve autobiografische herinneringen. 

Tabel 1 
Gemiddelde scores en standaard deviaties op GDS(depressie), MMSE(cognitief 

functioneren), HADS(angstklachten) en specifieke en algemene herinneringen. 

 

Variabele M SD 
Depressie (0-8) 1.22 1.96 

Cognitief functioneren (0-30) 26.9 3.64 
Angstklachten (0-21) 3.73 3.55 

Aantal specifieke 
herinneringen (0-10) 

Aantal algemene 
herinneringen (0-10) 

3.73 
 

4.06 

2.16 
 

1.66 

Opmerking. SD = Standaard deviatie. 
 

Ui tabel 1 zijn een aantal zaken af te lezen. Er wordt redelijk laag gescoord op depressie. 

(GDS). De hoogste score die men op deze vragenlijst kon halen is een 8. Maar de meeste 

deelnemers hadden over het algemeen wel één depressieve klacht over de afgelopen week. De 

gemiddelde score voor cognitief functioneren(MMSE) was 26.9. Voor deze vragenlijst 

konden maximaal 30 punten worden gescoord. Als een deelnemer onder de 18 punten zou 

scoren zou dit betekenen dat er sprake is van ernstigere cognitieve beperkingen. Hier was bij 

geen enkele deelnemer sprake van. Op ansgklachten (HADS) kwam er een gemiddelde score 

van 3.73 uit. Men kan op deze vragenlijst een maximale score van 21 behalen. Voor het 

onderdeel specifieke, positieve autobiografische herinneringen (AMT) kon men maximaal 30 

punten behalen. Bij het scoren van de herinneringen is onderscheid gemaakt tussen ‘geen 

herinneringen’, ‘algemene herinneringen’ en ‘specifieke, positieve herinneringen’. Er is 

uiteindelijke enkel gekeken naar het aantal specifieke herinneringen en het aantal algemene 

herinneringen dat is opgehaald. Gemiddeld heeft men 3.73 specifieke herinneringen en 4 

algemene herinneringen opgehaald. 

 

 



 

De scores van de deelnemers uit de verzorgingstehuizen en de scores van de deelnemers 

geworven uit de omgeving van de onderzoeker zijn met elkaar vergeleken. De resultaten vindt 

men in de tabel hieronder. 

Tabel 2 
Gemiddelde scores van deelnemers verzorgingstehuizen vergeleken met deelnemers eigen 
omgeving. 

Deelnemers verzorgingstehuizen Deelnemers eigen omgeving 
Variabele M SD M SD 
Depressie 3.71 1.77 0.09 0.3 
Cognitief 
functioneren 

22.79 3.9 28.78 1.12 

Angstklachten 7.14 3.3 2.19 1.85 
Aantal 
specifieke 
herinneringen 
Aantal algemene 
herinneringen 

2.93 
 
 
4.21 

4.07 
 
 
1.63 

4.1 
 
 
4 

2.04 
 
 

1.69 

Opmerking. M= Gemiddelde. SD= standaard deviatie. 
 

Uit tabel 2 valt af te lezen dat de deelnemers uit de verzorgingstehuizen hoger scoorden op 

depressie dan deelnemers die niet in een verzorgingstehuis woonden. De deelnemers uit de 

omgeving van de onderzoeker scoorden gemiddeld zelfs minder dan één punt op depressie, 

namelijk 0.09. Wat verder opvalt uit de tabel is dat de deelnemers uit de verzorgingstehuizen 

minder angstklachten hadden dan de deelnemers die niet in een verzorgingstehuis woonden. 

Met een t-toets is nagegaan of die verschillen per variabele al dan niet significant zijn. Dit 

vindt men in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3 
Sigificantie van verschillen tussen de twee deelnemersgroepen op  de variabelen depressie, cognitief 
functioneren, aantal specifieke en algemene herinneringen en angstklachten. 

Variabele Sig. 
Depressie .000 

Cognitief functioneren .000 
Aantal specifieke herinneringen .113 
Aantal algemene herinneringen .689 

Angstklachten .000 
 

 



In tabel 3 is te zien dat de verschillen voor alle variabelen significant zijn, behalve voor het 

aantal opgehaalde specifieke en algemene herinneringen. Dit is opvallend, omdat logisch lijkt 

dat verschillen op de variabelen depressie, cognitief functioneren en angstklachten, een 

invloed zouden hebben op het aantal opgehaalde specifieke en algemene herinneringen. 

 

Ook is gekeken naar de verschillende woorden van de herinneringen test, de AMT, en hoeveel 

specifieke, positieve herinneringen deze per woord hebben opgeleverd. Dit is in onderstaande 

tabel weergegeven. 

Tabel 4 
Aantal opgehaalde specifieke, positieve autobiografische herinneringen per woord bij afname van de 

Autobiographical Memory Test (AMT). 

Woord  Aantal specifieke herinneringen. 

Blij 36 

Veilig 14 

Geïnteresseerd 17 

Succesvol 22 

Verrast 26 

Hoopvol 12 

Toegewijd 8 

Kalm 8 

Zorgeloos 9 

Tevreden 16 

 

 

 

Zoals weergegeven in tabel 4 is te zien dat de meeste specifieke, positieve autobiografische 
herinneringen werden opgehaald bij het woord ‘blij’, het eerste woord van de vragenlijst. De 
minste specifieke, positieve autobiografische herinneringen werden opgehaald bij de woorden 
‘toegewijd’en ‘kalm’.  

 

 



 

Hypothese 1. Correlatie tussen depressie en specfieke, positieve 
herinneringen. 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, namelijk wat is de samenhang tussen 

depressieve klachten en het aantal geproduceerde specifieke, positieve herinneringen, is een 

correlatie analyse uitgevoerd. Deze analyse wordt tevens gebruikt voor het beantwoorden van 

de overige twee onderzoeksvragen, zoals hieronder wordt beschreven. Om een 

overzichtelijker beeld te krijgen van de correlaties, zijn strooidiagrammen opgesteld. Deze 

zijn te vinden in de bijlage.  

 

Tabel 5 
De variabelen depressie, cognitief functioneren, angstklachten en aantal specifieke herinneringen en 
hun onderlinge correlaties. 
Variabelen Depressie Cognitief 

functioneren 
Angstklachten Aantal specifieke 

herinneringen 
Depressie  -.802* .664* -.404* 
Cognitief 
functioneren 

  -.521* .275** 

Angstklachten    -.113*** 
*p<,01, **p>,05 , ***p>,1 
 

De eerste hypothese bij deze onderzoeksvraag luidde dat er een negatieve correlatie bestaat 

tussen depressieve klachten en het aantal specifieke, positieve autobiografische herinneringen. 

De correlatieanalyse is weergegeven is tabel 5. Uit deze tabel blijkt dat er inderdaad sprake is 

van een significante negatieve correlatie tussen depressieve klachten en het aantal specifieke, 

positieve herinneringen die iemand kan ophalen. (r= -,404, p>.05).  

Hypothese 2. Correlatie tussen cognitief functioneren en specifieke, 
psoitieve herinneringen. 
De tweede hypothese die is opgesteld was dat er een positieve correlatie bestaat tussen 

cognitief functioneren en het aantal specifieke, positieve autobiografische herinneringen. Uit 

de uitgevoerde correlatieanalyse in tabel 5 blijkt inderdaad dat er een positieve correlatie 

bestaat tussen cognitief functioneren en het aantal specifieke herinneringen.Deze correlatie is 

echter niet significant. (r= ,304, p>,05).  



 

Hypothese 3. Correlatie tussen angsklachten en specifieke, positieve 
herinneringen. 
De derde hypothese die is opgesteld was dat er een negatieve correlatie te vinden zal zijn 

tussen ansgtklachten en het aantal specifieke, positieve autobiografische herinneringen. Uit 

tabel 5 blijkt echter dat er inderdaad een negatieve correlatie is tussen deze twee variabelen, 

maar ook deze is niet significant. (r= -,113, p= > 0,1).  

Hoofdvraag 
Om de hoofdvraag te beantwoorden namelijk, in welke mate hangt cognitie samen met het 
ophalen van specifieke, positieve autobiografische herinneringen, indien gecontroleerd wordt 
voor depressieklachten en angstklachten, is een regressieanalyse uitgevoerd. Deze is 
hieronder weergegeven. 

 

 

Opmerking. Sig. = significantieniveau, R square= invloed van verklarende variabelen 
 

 
Uit de regressie analyse wordt duidelijk dat depressie (gemeten als score op de GDS)  het 

sterkst samenhangt met het ophalen van herinneringen (B= -,707, p=,011).  De samenhang 

tussen cognitief functioneren en het aantal specifieke, herinneringen is in dit geval niet 

significant meer (p= ,531). De variabele angstklachten heeft, na depressieklachten, de sterkste 

samenhang met specifieke herinneringen, maar ook deze samenhang is niet significant. 

Tevens is te zien dat 21,4% van de variabiliteit van de score op de AMT in de steekproef 

wordt verklaard door regressie op de drie variabelen.  

 

 

Tabel 6 
Regressieanalyse voor depressie en cognitief functioneren 
Variabelen Beta Sig. R square 
Depressie -,707 ,011 ,214 
Cognitief 
functioneren 
Angstklachten 

-,146 
 

,279 

,531 
 

,139 

 



Discussie en aanbevelingen 
Wat dit onderzoek vernieuwend maakt, is dat het ingaat op onduidelijkheden die in het 

onderzoek van Bohlmeijer et al.(2010) werden besproken. De auteurs van dat artikel stelden 

de vraag wat voor invloed het cognitief functioneren van iemand zou hebben op het kunnen 

ophalen van specifieke, autobiografische herinneringen. Tijdens het huidige onderzoek is 

getracht om hier een antwoord op te geven. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de manier waarop verschillende variabelen, waaronder 

cognitie,  samenhangen met het ophalen van specifieke, positieve autobiografische 

herinneringen. Om terug te komen op het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek, 

namelijk, in welke mate hangt cognitie samen met het ophalen van specifieke, positieve 

autobiografische herinneringen, indien gecontroleerd wordt voor depressieklachten en 

angstklachten, kan geconcludeerd worden dat cognitie het minst sterk samenhangt met 

specifieke, positieve autobiografische herinneringen. Er is gebleken dat depressieve klachten 

het sterkst samenhangen met het ophalen van deze herinneringen 

Belangrijkste bevindingen 
De eerste hypothese, namelijk dat er sprake is van een negatieve correlatie tussen 

depressieklachten en de mate van opgehaalde specifieke positieve herinneringen, wordt in het 

huidige onderzoek bevestigd. Dit betekent dus dat hoe meer depressieve klachten iemand 

heeft, hoe minder specifieke, positieve autobiografische herinneringen deze persoon kan 

ophalen. Dit komt overeen met bevindingen van Brewin et al.(1999) die stellen dat 

depressieve personen meer neigen naar het ophalen van algemene herinneringen. Zij gaven als 

verklaring hiervoor dat depressieve personen wellicht proberen om negatieve, indringende 

gebeurtenissen te vermijden en dat dit ten koste gaat van het werkgeheugen dat gebruikt zou 

moeten worden voor het ophalen van specifieke autobiografische herinneringen. Verder werd 

in het onderzoek van Yang en Rehm (1993) verwezen naar het semantische netwerk model 

van Bower (1983) waarbij de stemming van een persoon op een gegeven moment bepaald 

welke herinneringen worden opgehaald. Dus wanneer iemand somber is, heeft hij makkelijker 

toegang tot negatieve herinneringen. Dit zou eveneens een verklaring kunnen zijn voor de 

uitkomsten van het huidige onderzoek. Volgens Lin, Dai & Hwang (2003) zou het goed zijn 

voor ouderen om herinneringen op te halen omdat ze hierdoor een gevoel van continuïteit 

verkrijgen en veranderingen in hun leven kunnen ordenen.  



De tweede opgestelde hypothese, namelijk dat er een positieve correlatie is tussen de score op 

cognitief functioneren en opgehaalde specifieke, positieve autobiografische herinneringen, 

blijkt in het huidige onderzoek eveneens te worden bevestigd. Deze correlatie bleek echter 

niet significant te zijn. Dit lijkt overeen te komen met het eerder genoemde onderzoek van 

Barnabe et al. (2012). Uit hun onderzoek kwam naar voren dat voornamelijk het 

autobiografische geheugen van ouderen met lichte cognitieve beperkingen wordt aangetast. In 

hun onderzoek gaan Kliegel et al. (2009) nog een stap verder door te stellen dat ze een 

patroon waarnemen waarbij ouderen altijd beperkingen hebben in hun autobiografische 

geheugen, simpelweg omdat daarbij sprake zou zijn van zwaardere mentale processen. Het 

lijkt er dus op dat uit meerdere onderzoeken naar voren komt dat ouderen met lichte en zware 

cognitieve beperkingen vaker last hebben van een verminderd autobiografisch geheugen. Uit 

het huidige onderzoek komt de samenhang met cognitief functioneren echter niet duidelijk 

naar voren.  

De derde hypothese, dat er sprake zou zijn van een negatieve samenhang tussen de mate van 

angstklachten en het aantal opgehaalde specfieke, positieve herinneringen komt tevens niet 

duidelijk naar voren. Er was wel sprake van een negatieve correlatie, maar deze was niet 

significant. Er is echter wel een duidelijke samenhang waarneembaar tussen angstklachten en 

depressieklachten. Zoals al in het onderzoek van Vink et al.(2008) werd besproken is over 

deze samenhang nog veel onduidelijkheid. Er wordt wel gedacht dat angstklachten een 

voorbode zijn voor depressie.  

Aanbevelingen 
Uit dit onderzoek is gebleken dat depressieklachten het sterkst samenhangen met het ophalen 

van specifieke, positieve autobiografische herinneringen. Dit komt overeen met veel 

bevindingen uit de literatuur. De oorzaak hiervan is echter nog niet duidelijk. Het kan zijn dat 

personen met depressieklachten inderdaad negatieve herinneringen bewust proberen te 

vermijden en een soort strategie hebben om niet geconfronteerd te hoeven worden met 

negatieve emoties, zoals bleek uit het onderzoek van Hermans et al. (2000). Het kan echter 

ook zo zijn dat depressieve personen gewoonweg niet goed in staat zijn om herinneringen op 

te halen. Wellicht omdat de depressieklachten hun cognitieve vermogens aantast. Maar ook 

dit is moeilijk te verdedigen, aangezien uit dit onderzoek is gebleken dat cognitie geen 

significante samenhang heeft met specifieke, positieve herinneringen. Dit betekent echter niet 

dat cognitie buiten beschouwing moet worden gelaten. Uit meerdere onderzoeken komt 

namelijk naar voren dat cognitief beperkte ouderen minder goed in staat zijn specifieke 



herinneringen op te halen. Misschien heeft de uitkomst van het huidige onderzoek te maken 

met de gemengde groep deelnemers, waarbij een gedeelte in een verzorgingstehuis verbleef 

en het andere gedeelte nog zelfstandig woonde. Deze twee groepen hebben de vragenlijst 

wellicht op verschillende manieren ingevuld. In een vervolgonderzoek zou het beter zijn als 

de deelnemersgroep een meer homogeen karakter had.   

De samenhang van angstklachten met specifieke, positieve herinneringen is ook niet 

significant gebleken. Dit kan wellicht komen doordat angstklachten vaak samen voorkomen 

met depressie en dus gezamenlijk een invloed uitoefenen op het kunnen ophalen van 

herinneringen. Hierdoor is moeilijk om onderscheid te maken tussen welke stoornis of welke 

klachten nu echt samenhangen met herinneringen. Maar veelal blijkt het toch zo te zijn dat het 

niet kunnen ophalen van specifieke herinneringen vooral samenhangt met depressieklachten. 

Dit is ook in het huidige onderzoek terug te zien.  

Over het algemeen genomen is het dus nog onduidelijk waarom depressieklachten wel een 

significante samenhang hebben met het ophalen van specifieke, positieve herinneringen en 

cognitief functioneren niet. Maar ook angstklachten schijnen geen duidelijk samenhang te 

hebben met herinneringen. Het kan zijn dat men de drie variabelen op een bepaalde manier 

kan scheiden. Cognitie als een variabele en depressieklachten en angstklachten eveneens als 

een variabele. Niet dat deze twee hetzelfde zijn, maar wellicht zijn ze meer van dezelfde soort 

en hebben ze dezelfde onderliggende kenmerken wanneer ze in verband worden gebracht met 

specifieke, positieve herinneringen. Cognitie is wellicht wat oppervlakkiger te relateren aan 

herinneringen. Men heeft cognitieve beperkingen of niet, of men heeft herinneringen uit één 

bepaalde periode goed opgeslagen, terwijl herinneringen uit een andere periode vervaagd zijn, 

zoals blijkt uit het onderzoek van Fromholt et al. (2003). Terwijl depressieklachten en 

angstklachten wellicht bewuster meespelen bij het ophalen van herinneringen, doordat er 

bijvoorbeeld een onderliggend trauma aan ten grondslag ligt. Hierbij zouden angstklachten 

kunnen ontstaan, die vervolgens overgaan in depressieklachten. Om het punt duidelijk te 

maken: cognitie speelt, bij het relateren aan herinneringen, wellicht een rol op een ander 

niveau dan depressie- en angstklachten.  

 

 

 

 



Beperkingen 
Tevens is men tijdens de uitvoering van dit onderzoek tegen een aantal praktische problemen 

aangelopen die het vermelden waard zijn. Allereerst is onvoldoende rekening gehouden met 

de moeilijke bereikbaarheid van de doelgroep van mensen van 65 jaar en ouder. Onder de 

deelnemers van de zorginstellingen was een groot gedeelte afgevallen. Een aantal vanwege 

gezondsheidsproblemen, maar ook een redelijk aantal omdat zij te kennen gaven niet over hun 

verleden te willen praten of omdat ze zich schaamden voor hun achteruitgaande geheugen of 

alertheid. Dergelijke problemen zijn te verwachten bij deze doelgroep en hier zou in het 

vervolg op ingespeeld moeten worden door een veel substantiëler aantal mogelijke 

deelnemers te werven. Bij het huidige onderzoek was men namelijk gebonden aan twee 

zorginstellingen, dus de mogelijkheden voor werving werden hierdoor beperkt. Voor 

vervolgonderzoek zou men kunnen proberen om de medewerking te verkrijgen van meer 

zorginstellingen. Ook kan in een informatiebrief over het onderzoek beter worden ingespeeld 

op onzekerheidsgevoelens die de deelnemers mogelijk hebben over deelname aan een 

dergelijk onderzoek. Verder waren een aantal onderdelen van de vragen die werden gesteld 

aan de deelnemers in vragenlijstformat, waaronder de HADS. De deelnemers moesten 

daarvoor zelf de antwoorden bij vragen aanvinken. Bij een oudere doelgroep is een dergelijk 

format niet altijd even wenselijk. Oudere deelnemers hebben vaak visuele beperkingen, 

moeite met schrijven door lichamelijke aandoeningen en zijn over het algemeen niet gewend 

aan een vragenlijstformat. Bij het afnemen merkten de betrokken onderzoekers vaak dat 

deelnemers bijvoorbeeld kruisjes op de verkeerde plek zetten of niet goed begrepen wat de 

bedoeling van de vragenlijst was. Dus wanneer men met een oudere doelgroep gaat werken is 

het raadzaam om lange vragenlijst die ze zelf moeten invullen zoveel mogelijk te vermijden. 

Het is niet handig om de vragen en antwoordmogelijkheden voor te lezen aan de deelnemer, 

want die kan ze vaak niet goed onthouden en wellicht is er op deze manier meer recency bias, 

waarbij de deelnemer een antwoord kiest wat het laatst is opgenoemd. Een interviewformat 

werkt veelal beter bij deze doelgroep. Tevens is door de onverwacht lage respons van de 

verzorgingstehuizen besloten om deelnemers uit de omgeving van de onderzoekers zelf te 

gaan werven als aanvulling hierop. Een aantal van deze deelnemers bleken achteraf van 

Duitse afkomst te zijn en een Nederlandse vragenlijst is door de interviewer ter plekke 

vertaald naar het Duits. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde vragen niet helemaal goed 

begrepen zijn en dit kan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek naar beneden 

hebben gehaald. Het is natuurlijk aan te raden om een Nederlandse vragenlijst alleen af te 

nemen onder Nederlandstalige deelnemers. Verder is er een soort tweedeling ontstaan in de 



deelnemers van dit onderzoek. Een gedeelte van de deelnemers verbleef namelijk in een 

verzorgingstehuis, een het andere gedeelte woonde zelfstandig en ontving veel minder, of 

helemaal geen zorg. In de analyses zijn deze twee ontstane groepen als één groep beschouwd 

en dit kan de resultaten hebben vertekend. De scores van de twee groepen op de vragenlijst 

zijn echter wel apart met elkaar vergeleken. Ook had men wellicht wat meer kunnen doen met 

de woorden uit de AMT herinneringen test. Er werden nu enkel positieve woorden gebruikt, 

waarop deelnemers een positieve herinnering moesten ophalen. Het had ook interessant 

kunnen zijn om negatieve woorden te gebruiken om na te gaan of personen met 

depressieklachten hier sneller op reageren dan op positieve woorden, of dat ze misschien meer 

specifiek zijn in het ophalen van herinneringen dan bij positieve woorden.  

Concluderend kan worden vastgesteld dat in het huidige onderzoek is bevestigd dat 

depressieklachten het sterkst samenhangen met het kunnen ophalen van specifieke, positieve 

autobiografische herinneringen. De samenhang met cognitie en angstklachten is in dit 

onderzoek niet siginificant gebleken. Voor de praktijk zou dit kunnen betekenen dat 

therapieën die gebaseerd zijn op reminiscentie vooral invloed hebben op depressieklachten en 

in mindere mate op angstklachten. Dit zou nagegaan moeten worden door middel van 

effectonderzoeken van reminiscentie therapieën.  
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