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6. Wetenschappelijk onderzoek 
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DEFINIËRING PIEKEREN 

LINK MET PSYCHOPATHOLOGIE 



welk woord komt er in je op als 

je denkt aan piekeren? 



Piekeren: definiëring 

Nadenken   
• Negatieve en positieve 

gedachten 

• Doorlopen fases van 
probleemoplossing 

• Gedachten te doorbreken 

• Leidt tot + of – gevoelens 

• Leidt gedragsmatig tot activiteit 

• Ervaring van controleerbaarheid 

• Gedachtegang gemakkelijk te 
doorbreken 

Piekeren 

• Vooral negatieve gedachten 

• Vastlopen in fases 
probleemoplossing 

• Repetitief karakter 

• Leidt tot negatieve gevoelens 

• Leidt gedragsmatig tot 
inactiviteit 

• Ervaring van 
oncontroleerbaarheid 

• Gedachtegang moeilijk te 
doorbreken 



PROBLEM SOLVING  

PROCES 
• Acceptatie vh probleem 

• Concretisatie  

• Brainstorm 

• Oplossing kiezen en uitvoeren 

• Evaluatie  

PIEKERPROCES 
• Waarom ik? Moet dat? 

• Mijn complex…. 

• Weinig flexibiliteit 

• Zoeken naar perfecte oplossing, niet 

ondernemen 

• Perfectionisme… 

Piekeren: definiëring 

Effect op kwaliteit probleemoplossing: 
- Zowel kwaliteit als kwantiteit van oplossingen is minder 

- Piekeren reduceert actie-tendens, waardoor… 

- Waardoor meer kans op piekeren 

- Geeft aanleiding tot relationele fricties, waardoor … 

 



 

 

• Worry (Borkovec 1983): aaneenschakelijk van relatief 
oncontroleerbare gedachten - onzekerheid over de toekomst - 
uitgelokt door ervaren bedreiging – link met angst? 

 

 

• Emotiegericht rumineren (Nolen hoeksema 1987): 
herhaaldelijk denken over oorzaken en gevolgen van negatieve 
stemming – meer gericht naar verleden – link met depressie? 

 

 

• Stressreactief rumineren (Alloy 2000): herhaaldelijke negatieve 
gedachten over oorzaken en gevolgen van stressvolle 
gebeurtenissen – meer gericht naar verleden - link met depressie? 

 

hoe piekeren wetenschappelijk 

omschrijven?  
Evolutie constructen piekeren in onderzoek 

 



 

-   Worry en ruminatie:  

 meer gelijkenissen dan verschillen, verschillen vooral qua inhoud 
en tijdsdimensie 

 

-   Overkoepelend PROCESNIVEAU 

REPETITIEF NEGATIEF DENKEN:  
3 kernaspecten 

 repetitief, negatief & oncontroleerbaar 

  

- Aandachtsprocessen: slorpt de aandacht op 

 

 

 

Onderzoek: evolutie constructen piekeren 



Verschuiving in visie: Piekeren geen ‘lastig bijverschijnsel’ maar een 

transdiagnostische kwetsbaarheidsfactor  

(diverse as-I stoornissen: angst, depressie, rouw, slaapstoornissen, 

eetstoorissen, pijnstoornis, alcoholproblematiek..) 

 

 

• Piekeren kan ervoor 
zorgen dat die problemen 

• sneller ontstaan,  

• heviger zijn,  

• langer duren  

• moeilijker opgelost geraken 

• Vaker terugkomen 

 

PIEKEREN 

ANGST, DEPRESSIE, 

EETSTOORNISSEN,INSOMNIE 

COMPLEXE ROUW, PIJN 

EN???? 



 

• Onderzoek piekeren: ontstaan/verloop/herval in psychopathologie 

 

Oa. Ruminatie is een risicofactor en predictor voor langere, ernstigere en therapie 
resistentere depressie, en voor herval in depressie                        (Nejad et al.  2014) 

 

Oa. RND bij studenten => voorspeller van depressieve stemming in 3-jarige  follow-up   
       (Raes et al. 2012) 

 

Oa. RND ook voorspeller van angststoornissen, boulimia, slaapstoornissen… 
 

Oa. Worry medieert relatie tussen neurotisme en angst en depressie                                 
       (Servaas et al. 2014) 

 

• Toenemende interesse in onderzoek en praktijk 

 Verschillende as-I stoornissen oa angst en depressie kunnen voordeel hebben aan 
transdiagnostische protocols gericht op RND                                                        
        (McEvoy en Watson 2013)  

 Belang van uitbouw onderbouwd behandelprotocol! 

 

 



WAAROM PIEKEREN WIJ? 

VERKLARINGSMODELLEN 



 

WAAROM PIEKEREN?  

Verklaringsmodellen/onderhoudende processen: 

 
1. Piekeren als inherente eigenschap van het menselijke brein (zelfreflectie- 

Mindwandering) 

 

2. Stress-kwetsbaarheidsvisie: Piekeren als interactie tussen trait en 
stressinducerende levensomstandigheden 

 Menselijke reactie op externe én interne stress 

 

3. Piekeren als ‘aangeleerde gewoonte’: klassieke en operante conditionering, sociaal 
leren (leren door voorbeeld) 

 

4. Metacognities 

 



 

WAAROM PIEKEREN?  

Verklaringsmodellen/onderhoudende processen: 

 
5. Informatieverwerking (ondermeer verstoorde aandachtsprocessen in 

controle van werkgeheugen, inhibitie, reappraisal) 

 

6. Experiëntiële vermijding: piekeren als verbale cognitieve activiteit om 
emoties/beelden te vermijden 

 

7. Gedachtenonderdrukking: paradoxaal effect (witte beer) 

 

8. Zichzelf versterkend proces (neuronaal?): ‘je word steeds beter in 
piekeren’ 
 

 

 





NEUROBIOLOGIE VAN PIEKEREN 



Brug tussen theoretische 

concepten en 

neurobiologie:  

 Onderzoek naar een 

geïntegreerde 

neurowetenschappelijke visie 



Introductie op piekeren en brein 

                                        Vs      



        

‘We humans can speak,  

write poems and  

paint marvelous pictures; 

All functions of the 

Prefrontal cortex.  

But we can also hear 

voices, 

become suicidal, starve  

ourselves.. and worry. 

All functions of the same 

organ’ 
                                 

                               (Berkowitz 2007) 

 Homo Sapiens: de WETENDE mens 

                              EN de PIEKERENDE mens 

PFC: sterktes, maar ook 

zwaktes 



Dr Paul MacLean 1950 

 

De gelaagdheid van ons brein: 
 

1. Reptielbrein 

Kleine hersenen & hersenstam 

Vitale overlevingsfuncties 

 

2. Zoogdierbrein 

Limbisch systeem: 

Emotionele responsen, emotioneel geheugen 

 

3. Neocortex 

Meest ontwikkeld bij de mens 

Taal, denkvermogens 

 

 

 

Wegwijs in ons brein 



PREFRONTALE HERSENSCHORS: 

Executieve functies 

• Plannen 

• Organiseren 

• Strategisch denken 

Aandachtsfuncties 

Emotionele responsen bijsturen 

Inhibitie 

Herinneringen ophalen 

Nadenken over toekomst 

Zelfreflectie & mentalisatie 

 
VS 

Wegwijs in ons brein 



PREFRONTALE SUBREGIO’s 

 

 
1. Dorsolaterale prefrontale cortex 

(DLPFC) 

 Executieve functies 

  

2.  Orbitofrontale cortex (OFC) 

 inhibitie, impulscontrole 

  

3.  Mediale PFC (mPFC): 

 zelfreflectie, introspectie 

 gemotiveerd gedrag, drive 

 

Bron: wikipedia 

Wegwijs in ons brein 



 

 

 

LIMBISCHE REGIO’S: 

 

1. Zetel van het gevoelsleven 

 

2. Emotionele & Expliciete 

geheugenfuncties 

 

3. Responssysteem naar lichaam 

Wegwijs in ons brein 



LIMBISCHE REGIO’S: 

 

- Amygdala: 

Zetel van emoties, ‘Alarmsysteem’ 

Rol in angstconditionering: 

Emotioneel leren 

 

- Hippocampus: 

Expliciet geheugen/feitelijke herinneringen 

 

- Hypothalamus: 

Feedback en responsen naar lichaam 

 

Wegwijs in ons brein 



 

PSYCHO-EDUCATIE 

 

Prefrontale cortex: 

‘denkschors’ 

‘ruiter’ 

 

Limisch systeem 

‘emotioneel brein’  

‘wild paard’ 

 

CONTINUË 

INTERACTIE  

 

 

 Uit: kennislink 

Wegwijs in ons brein 



Informatieverwerking 

Belangrijke principes: 

 
- Circuits  

Subcorticale-limbische-corticale regio’s  

- Bottom-up  en Top-down  processen 

- Low Road en High Road   

-‘Rust’-toestand ☐ en ‘Geactiveerde’ 

toestand  

 
Het piekerend brein ? 

 
Onevenwichten in  

fronto-limbische circuits 

                                    (Sliz 2012) 

Wegwijs in ons brein 



A. Onderzoek naar piekeren en ons brein:  

Onderzoekslijnen & hypotheses 

 
1. Brein in rust? het ‘Default mode network’ 

2. Ons brein tijdens piekeren? 

3. Informatieverwerking: problemen in cognitieve controle van werkgeheugen 

 

 

B. Neurobio => brug naar therapeutische interventies 

NEUROBIOLOGIE VAN PIEKEREN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar piekeren & ons brein: 
Onderzoekslijnen & hypotheses 

 

1. Brein in rust? 

‘Mindwandering’ - Default mode network 

 



Mind-wandering:  
 - Dagelijks leven: continuë switch tussen  

stimulusgedreven/taakgerichte en  

stimulusonafhankelijke/ ‘zelf’ gerichte gedachten                     

-10-15% waaktijd 

                                       (Gruberger 2011, Sayette 2009) 

 
 

‘Off periods - ‘task negative’: 
- Zelfreflectief  

- Associatief 

-Verleden, toekomst 

 
 

‘Resting state’? 
- Taak negatief netwerk 

- ZR: ‘standaardmodus’ 

- Actief DMN netwerk!  

 
 

 

Default Mode Network 



 

DMN: 

FUNCTIES: ZELFREFLECTIEF                                  

 

VS TASK POSITIVE NETWORK 

                               (Bückner 2008, Whitfield 2012) 

Default Mode Network 



Cyclische alternatie DMN en TPN: 

 
1. Mindwandering: DMN 

 

2. Bewustwording: ‘salience network’: detectie 
van betekenisvolle stimuli in hier en nu 

 TPN: ACG en insula 

 

3. Aandacht shiften:  

  TPN: dlPFC  

 

4. Volgehouden aandacht:  

 TPN: dlPFC  

 
                                                    Hasenkamp 2012 

 

Default Mode Network 



DMN en piekeren? 
 

‘Gezonde Rumineerders’, ‘Eerste episode depressie’, 

‘Majeure depressie’, ‘sociale angststoornis’..: 

 

Overactiviteit en hyperconnectiviteit  in DMN in 

rust 

≈ aanhoudende, dysfunctionele zelfreferentiële 

denkactiviteit                              (Zhu et al 2012) 

                                                       

 

≈ piekeren als voortdurende ‘stoorzender’ ; 

‘ruisactiviteit’, zelfdestructieve vorm van 

‘mindwandering’ 

 

 
BALANS: Dominantie DMN over TPN  

      (Hamilton et al. 2012) 

 

 

 

   
 

(Berman 2011, Marchetti 2012) 

Default Mode Network 



Onderzoek naar piekeren & ons brein:  

hypotheses 
 

2.  Activiteitsstudies 

 Brein tijdens piekeren? 



PIEKERUITLOKKING: 

 
 

‘ruminatie-inductie’ bij gezonde en 
depressieve personen: 

 

Activatie mPFC regio’s 

 (zelfreferentiële processing, 
ophalen herinneringen) 

                                           (Kross, 2009) 
 

 

BREIN TIJDENS PIEKEREN 



 

PIEKERUITLOKKING: 
 
 

‘Worry-inductie’ bij lage versus hoge 
piekeraars: 

 
 Tijdens piekeren: gelijkaardige 

activatie mPFC regio’s in de twee 
groepen 
 

 Post-worry rustoestand: verschil: 
piekeraars vertonen blijvende 
activiteit 

 
≈ Problemen in stopzetting eens 

piekerproces in gang? 
 
                                                            (Paulesu et al. 2009) 
‘ 

 

BREIN TIJDENS PIEKEREN 



 

mPFC:  
Sleutelrol in depressie 

Overactiviteit zowel in rust als bij taken bij depressie 
weerspiegelt verhoogde & aanhoudende zelfreferentiële 
processing 

 (‘continu zelfkritisch doormalen’) 

Voorspellende factor voor relapse! (zie verder) 

 
(Siegle et al. 2007, Yoshimura et al. 2013 en Wagner et al. 2012, Nejad et al. 2014) 

 
 
 

 



Onderzoek naar piekeren & ons brein:  

hypotheses 
 

3. Informatieverwerking: 

bottom-up en top-down processen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

TOP-DOWN: 

CONTROLE 
Werk-geheugen: 

Inhibitie 
(negatieve 
cognities, 

herinneringen) 

aandacht 
losmaken 

(disengaging) van 
negatief materiaal 
reappraisal 

 

BOTTOM-

UP: 

negatieve 

interne/extern

e prikkels: 

 
aandacht 
emotionele 

respons 

zelfreflectie
respons 

 

RND: 

Aanhoudend 
verwerken van 

negatief 
materiaal 

emotie-
regulatie  

herstel 
van 

negatief 
affect 

(langere 
stressrespons: 
LINK HPA-as) 

 

Psychopa- 

thologie 

(Gotlib 2009, Smith 2010, Koster 2011)  

INFORMATIEVERWERKING:  
Cognitieve controle problemen 

Impaired attentional disengagement: centrale onderhoudende rol in piekeren? 

                                                                                                            (Koster 2011)   



INFORMATIEVERWERJING: 

BOTTOM-UP PROCESSING & BREIN                  

 
Blootstelling aan - stimuli: 

 

Rumineerders (trait & state): 

 

sterkere en langere activatie amygdala 

 ≈ sterkere emotionele respons                                                             (Siegle 2002) 

                                                                                                                                              (Mandell 2014) 

 

Sterkere activatie mPCC (zelfreflectief denken) 

 ≈ in gang zetten zelfreflectief piekerproces?                         (Farb 2010, Goldin 2010) 



 
  

‘Rumineerders (trait en state)’:  
 
 
 

 Volume, activiteit en connectiviteit in regio’s 
gerelateerd aan inhibitorische cognitieve controle 
(DLPFC en OFC) (kernactoren TPN netwerk) 
 
 
 capaciteit om amygdala en mPFC activiteit te 
onderdrukken tijdens cognitieve controle taken 

 
 
 
 
 

 
 (Kühn et al. 2012, Kühn et al. 2013, Siegle et al 2007, Lemogne et al 2009, 
Kessler et al 2011, Yoshimura et al 2013, Kühn 2012/2013) 

 
 

INFORMATIEVERWERJING: 
TOP-DOWN PROCESSING & BREIN                  



SAMENGEVAT: piekeren en informatieverwerking 
 

 

 

Stressors => BOTTOM-UP: fellere emotionele & zelfreflectieve respons:  

  (limbisch systeem en mPFC)  

  

in interactie met 

  

  prefrontale TOP-DOWN controle (dlPFC, OFC): 

  

verstoorde inhibitorische aandachtscontrole/ ‘DISENGAGEMENT 

   problemen in stopzetten emotionele en zelfreflectieve respons  
                                                                                                                                            (De Raedt 2010, Marchetti 2012, Gliz 2012) 

 

LINK MET DMN/TPN? 
 Disengagement : problemen TPN in onderdrukken DMN? 
                                                                                                                  (Sheline 2009, Marchetti 2012) 

 

 

 

 

 



 

Brein aan het werk tijdens 

piekeren: 

- Piekeren als moeilijk stop te zetten 

zelfreflectie, nadenken over verleden en 

toekomst – overactief piekernetwerk 

- ‘Piekerknop’ hertrainen 

Psycho-educatie vanuit neurobiologische hoek  



 

 

 

 

 

 

B. Brug naar therapeutische interventies 

 

 

 
Vanuit neurobiologie: waarom interventies gericht op piekeren? 

 

Neurobiologische effecten verschillende therapeutische interventies? 

 



Vanuit neurobiologie: 

Waarom focussen op piekeren?  

 

Toenemende evidentie : Δ zelfreferentiële 

processing (neurobiologisch:  mPFC, Δ 

DMN/TPN) cruciale rol in ontstaan, verloop en 

herval in depressie 

                                                                (Nejad, 2013) 

 
Adolescenten: piekeren; eerste onbehandelde depressie: 

Δ connectiviteit in netwerken voor zelfreflectie en 

executieve controle. Vroegtijdige interventies?  

                                                      (Connoly et al. 2013) 

 

Patiënten in remissie na depressieve episode: 

respons limbisch en mPFC op negatieve stimuli  

(≈ ruminatie scores) 

Voorspelt relapse na 18 maanden !!! 

 Gericht hervalprogramma’s?                  (Farb et al 2011) 

 

 

                                                           



Vanuit neurobiologie:  

Waarom focussen op piekeren? 
 

 

 

 

Behandeling: Targeting van piekerproces en 

onderliggende neurologische correlaten als sleutel voor 

effectieve (herval)preventie & behandeling 
 

 

Belang toekomstig onderzoek!  

 

 

 

 

 

 



VERMINDEREN THERAPEUTISCHE INTERVENTIES DE 

ONEVENWICHTEN OP HERSENNIVEAU? 

 

 

- 1e golf: stimuluscontrole & Gedragsinterventies 

- 2e golf: Denkinhoud 

- 3é golf: denkprocessen: acceptatie, 

aandachtsprocessen 

 

Argumenten dat deze 3 type interventies invloed 

hebben op evenwichten op breinniveau op kortere 

& langere termijn  

Maar meer onderzoek nodig 

 



Onderzoek in volle gang… 

 

1e golf: 

Oa:  

-Tijdens aandachteisende activiteiten: connectiviteit DMN 

netwerk 

 

2e golf: 

Oa: 

- Cognitieve therapie: bottom-up en  top-down activatie 

- Reappraisal Respons tov piekerrespons op - stimuli:  

limbische en mPFC activatie 

 

 

(Berman 2011, Puterman, 2011, Clark and Beck 2010, Kross 2009, Yoshimura 2014)   



3e golf: 

Oa:  

- Accept + focus ‘nu’ respons versus piekerrespons op - 

stimuli 

limbische en mPFC activatie 

 

 

- Aandachtstraining: 
  connectiviteit in DMN 
  connectiviteit binnen TPN 
Vlottere switching DMN en TPN 
Betere capaciteit tot disengaging? 
Loskoppelen aandacht van zelfreferentiële ruminaties? 
Objectievere analyse huidige informatiestroom? 

 
- Δ rustconnectiviteit  transferentie in dagelijks leven? 
Kan herhaaldelijke activatie van aandachtsnetwerken 
aanhoudende veranderingen in functionele connectiviteit 
geven? Neuroplasticiteit? 

(Paul et al. 2013, Kross 2009, Hasenkanmp 2009)  





THERAPEUTISCHE 

AANGRIJPINGSPUNTEN 



Centraal in aanpak staan 
• Aandacht leren wegrichten/inhiberen 

• Via doen, denken, sociale interactie, sensomotorische weg gelinkt 
aan waarden 

• Trainingsaspect (psycho-biologisch) 

• Psycho-educatie ifv metacognities 

• Tijdsdimensie: aandacht in hier en nu 

• Uitlokkende geconditioneerde stimuli aanpakken 

• Herinterpretatie van bedreiging en eigen coping (klassieke 
cognitieve therapie) 

• Inbrengen van meer positieve situaties (positieve psychologie, 
behavioral activation) in leven 

• Benadrukken van zelfsturendheid en snel ingrijpen in 
ketting 



DE CURSUS LOSLATEN 



rationale 

• Transdiagnostische kwetsbaarheidsfactor 

• Die op zich weinig getarget wordt in individuele therapie 

• Uitgangspunten:  

• 1. een training die focust op coping met RND heeft een 

surplus waarde op treatment as usual 

• 2. Groepsaanpak heeft zowel een economische als een 

psychotherapeutische meerwaarde 

• Empowerment: leren van elkaar, je bent niet alleen 

• Gestructureerd /geprotocolleerd 



Doel cursus 

 

- Niet: piekeren volledig stoppen 

- Wel: leren negatieve gedachtenspiraal doorbreken door  

 veranderen van metacognities 

 snel leren herkennen van een grotendeels 

geautomatiseerd proces 

 verleggen focus van aandacht via anders doen en anders 

denken 

 het installeren van nodige bekrachtigers in leven 

 aandachttraining 

 



Oefening: 

aandachttraining: een 

oefening 

• aandachtstraining 



Sessie 1 

 

Psycho-

educatie 
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Doen 
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Sessie 4 

 

Denken 

Sessie 5 

 

Denken 

Sessie 6 

 

Denken 

Sessie 7 

 

Positieve 
psychologie 

Sessie 8 

 

Booster 

Aand 

training 

ademh 

Aan 

training 

zintuige

n 

Aand 

training 

eten 

Aand 

training 

muziek 

Aand 

training 

Onaangen 

fysiek 

Aand 

training 

Onaange

n 

mentaal 

Open Hart 

meditatie 

verbondhd 

 

Visualisatie 

loslaten 

Neuro 

biol 

Limb 

syst 

en PFC 

 

Neuro 

biol 

Hertrainen 

piekerknop 

Neuro 

biol 

Low and 

high road 

Neuro 

biol 

Herinner. 

en emotie 

Neuro 

biol 

plasticiteit 

Neuro biol 

 

Neurotrans

-mitters 

dopamine 

Neuro biol 

 

Depressie/a

ntidepres-

siva 

 

Psycho-

educ 

metacogn 

Doen 

In 

functie 

van 

waarden 

matrix 

 

Doen 

Stimul 

controle 

 

Denken 

Denk-

sprongen 

Denken 

Ellis & 

Beck 

 

Denken 

uitdagen 

Geluk , 

posit.ratio 

dankbhd 

Booster 

huiswerk huiswer

k 

 

huiswerk 

 

huiswerk 

 

huiswerk 

 

huiswerk 

 

huiswerk 

 

huiswerk 

 



OVER PIEKERVOGELS EN 

NESTEN… 

1. Het leren kennen van je lichaamssignalen: “verklikker” 

2. Leren verschil maken tussen piekeren en problemen 

oplossen 

3. Dan : weg van de piekerautostrade, aanleggen een 

zijweggetje 

4. Keuze: aandacht verplaatsen 

5. Leven naar wat je belangrijk vindt 



ONDERZOEK NAAR CURSUS 

LOSLATEN 



Studie rond groepscursus 

“loslaten” (2013-2017) 

• Doel:  
1. meerwaarde bovenop treatment as usual ? 

2. Impact op andere factoren dan piekeren? 

3. Wat werkt voor wie? 

• Inclusie: Alleen op verwijzing : in behandeling voor GAD 
en/of licht-matige depressie 

• Procedure: 
• Aanmelding/selectie – fMRI- vragenlijsten 

• Door lot bepaald: actieve behandeling/wachtlijstconditie 

• Nameting fMRI – vragenlijsten na cursus of wachtlijst 

• Follow up (vragenlijsten)  na drie en negen maand 

• En kwalitatieve interviews 



metingen 

• Baseline:  

• fMRI resting state en kritiek scripts, perceived criticism, 
VAS-schalen 

•  piekergerelateerde vragenlijsten  

• (PTQ, PSWQ,LARRS, CFQ13, VAS, MCV) 

• Metingen van angst/depressieve  

• ZBV (STAI) en BDI II 

• Levenskwaliteit :WHOQoL 

• SCS (Zelfgerelateerde aandacht) 

• TCI (Temperament and Character Scale) 

• Postmeting fMRI en vragenlijsten van AB en WLC na 12 
weken, +3 maanden, +6 maanden.  



 
 

 

 

WAT IS PIEKEREN & WANNEER IS PIEKEREN EEN 

PROBLEEM? 

 



TAKE HOME FOOD 

(FOR THOUGHT) 

Repetitief negatief denken 
• speelt zich af op de biologische, psychologische en 

sociale circuits 

• is een kwetsbaarheidsfactor (uitlokken, verergerend, 
chronificerend) 

• en is dus de moeite waard om aandacht te krijgen 
van de hulpverlener 

 

• Meer onderzoek is nodig   





THANKS FOR LISTENING.jpg 

Thanks 

for 

listening 


