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waarover zal ik het hebben? 

•  belang van specifieke herinneringen voor mentaal welzijn 

•  verminderde autobiografische geheugenspecificiteit 
 
•  (over)algemene herinneringen 
•  overalgemeen geheugen 
  



drie delen 

1. betekenis en belang 
2. meting 
3. therapeutische interventie 



betekenis en belang 



depressie en geheugen 
•  J. Mark G. Williams (1986 >) 
•   Autobiografische Geheugentaak  
 
 



 
gelukkig 





 
triest 





verminderde geheugenspecificiteit of: 
overalgemeen geheugen  

 
•  depressie: minder specifieke herinneringen, meer 

algemene, categorische herinneringen “telkens 
wanneer…”, “de keren dat…”, etc. 
 

 



verminderde geheugenspecificiteit  
•  robuust patroon (zie Williams et al., 2007) 
•  ‘diagnose’ majeure depressie 
•  angst? PTSD en ASD  
•  psychose, borderline,… (cruciaal: depressie) 
 
•  MDD en stress/trauma-gerelateerde angst (PTSD en ASD) 

 

 



enig belang? 
•  aantal studies: ook in remissie/na herstel 
•  gaat samen met, beïnvloedt: 

o  ruminatie (eindeloos gemaal, gepieker)  
o  verminderde problem-solving skills 
o  toekomstvisie (ook minder specifiek) 

•  voorspellende waarde naar minder vlot herstel / terugval 

•  è KWETSBAARHEIDSFACTOR voor DEPRESSIE 

 



Oorzaken, instandhouders?  
•  vermijdingsstrategie 
•  piekeren/rumineren 
•  beperkingen in executieve functies 
 



verminderde 
geheugenspecificiteit depressie ??? 

Verminderde specificiteit > ? > depressie 



verminderde 
geheugenspecificiteit depressie zwakke(re) problem solving 

rumineren 

cognitief vermijden 

hopeloosheid 

info oppikken uit therapie 



enig belang? Ja! 
 

 è KWETSBAARHEIDSFACTOR voor DEPRESSIE 
 

 

meting 
interventie 



meting (assessment) 



Autobiographical Memory Test (AMT) 
•  # woorden: positief, negatief (neutraal) 

o  gelukkig, verdrietig, veilig, kwaad,… 
•  afname: mondeling (schriftelijk) 
•  tijdslimiet als mondeling (kan als schriftelijk) 
•  standaardinstructies 



•  eerste antwoorden 
o  totaal aantal specifiek (S) 
o  totaal aantal categorisch 

belangrijkste indices 



interventie  
 

Memory Specificity Training (MeST) 









effect op specificiteit?  
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nieuwe studie 
•  interventiestudie (Vlaanderen):  

    
 

 



•  trial 1 (niet-gerandomiseerd): depressieve patiënten 

•  Figure 1. Mean proportion of specific memories for the 
MeST (N=21) and control group (N=20) at pretraining and 
posttraining. Error bars are ± 1 S.E.M.  

 



•  trial 1 (niet-gerandomiseerd): depressieve patiënten 

•  Figure 2. Mean proportion of specific memories for the 
MeST group (N=12) at pretraining, posttraining and follow-
up. Error bars are ± 1 S.E.M. 



•  trial 1 (niet-gerandomiseerd): depressieve patiënten 

•  Figure 4. Mean scores on the somatic symptoms subscale 
of the BDI-II for the MeST (N=14) and control group (N=10) 
at pretraining, posttraining and follow-up. Error bars are ± 1 
S.E.M. 
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nieuwe studies (buiten Vlaanderen) 
•  Amsterdam (dagkliniek; Patricia van Oppen) 

 
 

n = 26 



nieuwe studies (buiten Vlaanderen) 
•   Cambridge/Iran 

o  Afghaanse jongens/vluchtelingen (naar Iran) 

o  oorlog – vader verloren 

o  depressieve en ptss klachten 

•  12 MeST vs 11 controles  
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Neshat-Doost et al. (2012) 



nieuwe studies (buiten Vlaanderen) 
 



nieuwe studies (buiten Vlaanderen) 
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Huidig onderzoek 
•  bipolaire stemmingsstoornis + ECT 
•  online?  

•  implementatie (incl wiki) 

•  PAAZ Heusden Zolder 
•  PAAZ Jessa Ziekenhuis 
•  PAAZ Aalst 
•  Asster De Lier 2 
•  Asster De Lier 4 
•  PZ Duffel Fase 4 
•  PZ Duffel Sofia  

•  PraxisP  

 
 



!
!
 

Somatic Symptom Disorder (SSD) 



!
!
 

Somatic Symptom Disorder (SSD) 





filip.raes@kuleuven.be 
 



MeST sessies 
•  Sessie 1 

o  psycho-educatie: geheugen bij depressie 
o  overalgemeen geheugen 
o  oefeniningen (neutraal, positief) 
o  HW (cues + past day) 

•  Sessie 2 
o  HW bespreken 
o  oefeningen (neutraal, positief): steeds 2 herinneringen! 
o  HW (cues + past day) steeds 2! 



MeST sessies 
•  Sessie 3 

o  HW bespreken 
o  oefeningen (negatief)  pos en neg duo’s 
o  HW (pos en neg cues + past day) steeds 2 

•  Sessie 4 (+ Sessie 5 inmiddels) 
o  HW bespreken 
o  oefeningen (neutraal, positief): steeds 2 herinneringen! 
o  metacognitie: “generalisation at work” 
o  recap 



MeST in schizofrenie 
!
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