
Schulden
Vanuit neuropsychologisch perspectief



• Emotieverwerking in het brein
– Het nemen van financiële risico’s
– Het voorspellen van gedrag

• Emotieregulatie in het brein
– Verminderen van financiële risico’s

• Mogelijke vicieuze cirkel?

Inhoud
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• Input via sensorische systeem
• Amygdala
• Thalamus
• Activering

Emotieverwerking
De eerste 120 ms

(Adolphs, 2002)
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Emotieverwerking
De eerste 120 ms

Alertheid
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• Adrenaline rush
• Verhoogde staat van alertheid
• Lichaam zegt: Pas op!

• Maar, kan zowel positief als negatief zijn

Verhoogde arousal
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• Samenspraak tussen veel verschillende gebieden

• Vorming van fysieke reactie
• Vorming van emotioneel gevoel
• Koppeling aan herinneringen

• Approach or Avoidance

Emotieverwerking
120 ms – 300 ms

(Adolphs, 2002)

Positief 
of 

negatief
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• Negatieve emotie

Twee belangrijke systemen
• Positieve emotie

Approach Avoidance

(Knutson & Shamanez-Larkin, 2012)

Nucleus accumbens Insula
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Geldt ook voor financiële beslissingen

(Knutson & Shamanez-Larkin, 2012)

MID-taak
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• Mensen die meer spanning voelen  hogere activatie

• Mensen die zich negatiever voelen bij verlies  hogere activatie insula

• Mensen die zich positiever voelen bij winst  hogere activatie nucleus 
accumbens

Individuele verschillen

(Knutson & Shamanez-Larkin, 2012)
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Kan activatie 
actie 

voorspellen?



• Iowa gambling task

• ↑ nucl accumbens  risicovolle keuze
• ↑ insula  veilige keuze

Gokspel in MRI scanner

(Lawrence et al., 2009)

11



• Op basis van activatie patronen in de hersenen

• 67% van de gevallen (risio/geen risico) correct voorspelt

• Zijn mensen met hogere nucl accumbens activatie meer geneigd tot het 
maken van schulden?

Voorspellen van keuzes

(Knutson & Shamanez-Larkin, 2012)
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• Hoger activatie nucl accumbens
• Tijdens product presentatie

• Lagere insula activatie
• Tijdens prijs presentatie

Enkele aanwijzingen (Raab et al., 2011)
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• Hogere nucleus accumbens activatie & lagere insula activatie
– Maken van meer risicovolle beslissingen
– Ook financieel

Conclusie

1415-4-2016 Titel presentatie (via kop- en voettekst)



Kan je deze 
neiging 

veranderen?



• Het veranderen van je emoties en het bijbehorende gedrag

• Na ontstaan van eerste emotionele reactie

Emotieregulatie

16



• Zorgt voor vermindering van activatie in emotionele gebieden
• Meer rationele respons

Prefrontale cortex
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• Zorgt voor vermindering van activatie in emotionele gebieden
• Meer rationele respons

Prefrontale cortex
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• Rechter prefrontale cortex kan verleiding onderdrukken

• Activatie gestimuleerd  maken mensen veiligere keuzes / weerstaan 
verleiding

• Activatie verminderd  mensen laten zich verleiden en kiezen eerder 
risicovolle opties

Onderdrukken van verleidingen
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Verminderde functie prefrontale cortex

Stress

Psychische 
problemen

Inactiviteit

Volume

Activatie
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• Verband tussen creditcard schulden en functioneren van de prefrontale 
cortex (Spinella et al., 2004)

Verminderde functie prefrontale cortex
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Vicieuze cirkel

Meer stress
Minder 

activiteit

Vermindering 
functioneren 

prefrontale cortex

Sterkere 
neiging maken 
van risicovolle 
beslissingen
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• Vragen?

Bedankt voor de aandacht
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