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Een nacht totale slaap deprivatie heeft een duidelijk anti-
depressief effekt bij ± 50 Z van de depressieve patienten.
Er zijn aanwijzingen dat de stemmingsverbeteririg wordt gemedieerd
door dimensies van arousal:
1) I-let anti.-depressieve effekt van TSD gaat doorgaans

gepaard met een verandering in subjektieve arousal.
2) De stemmingsverbetering kan worden "voorspelt" op basis

van observeerbaar gedrag, dat wordt verondersteld gere-
lateerd te zijn met arousal.

Overtuigende aanwijzingen voor een relatie tussen observeerbaar
gedrag en arousal zijn echter nog schaars.

Vraagstelling

In de huidige studie met gezonde mannelijke proefpersonen werd
onderzocht of observeerbaar gedrag arousal reflekteert en, zo ja,
wèlk gedrag. Er werd een causale (faktor-) analyse uitgevoerd op
het gedrag van de proefpersonen, zoals dit werd vertoond
gedurende een interview-situatie.
Verwacht werd dat gemeenschappelijke faktoren zouden ontstaan,
die van een meer fundamentele aard zijn dan de afzonderlijke
gedragingen. Bovendien werd verwacht dat minstens één van deze
faktoren terug te voeren zou zijn op een achterliggend arousal-
mechanisme. Dit werd getest door het arousal-nivo te manipuleren
d.m.v. slaap deprivatie. In het geval dat een faktor arousal
reflekteert, mag worden verwacht dat manipulatie van het arousal-
nivo tevens invloed heeft op deze faktor.

Me thode

faktor 2:

faktor 3:

Twintig gezonde mannelijke proefpersonen ondergingen een nacht
totale slaapdeprivatie (TSD). Op de ochtend váOr en op de ochtend
ná TSD werd de proefpersonen een interview afgenomen. Deze
interviews werden vastgelegd op videoband. M.b.v. de videoband
werd het door de proefpersonen vertoonde gedrag geregistreerd. De
gegevens werden vervolgens verwerkt met de komputer. Op een
aantal aspekten (o.a. totale duur, frekwentie, gemiddelde duur)
van acht gedragingen werd een faktor-analyse uitgevoerd. Op grond
van de gevonden faktor-ladingen werd de volgende faktor-indeling
gehanteerd:
faktor 1: hoofdbewegirigen, beenbewegingen en intensieve

lichaamsgerichte handbewegingen
spreken, gesticuleren en ja-knikken/nee-
schudden
aankijken en lichte lichaamsgerichte
handbewegingen

1et name voor de samenstellende gedragingen van faktor 1 zijn
aanwijzingen in de literatuur te vinden aangaande een relatie met
arousal. Ook voor de gedragingen van faktor 3 zijn aanwijzingen
voor een relatie met arousal te vinden, echter aankijken wordt
ook beschouwd als een relationeel gedrag (d.w.z. : een rol

spelend bij de regulatie van sociale interakties).
Voor de gedragingen van faktor 2 zijn niet of nauwelijks
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aanwijzingen in de literatuur aan te treffen voor een relatie
met arousal. Deze gedragingen worden over het algemeen beschouwd
als relationele gedragingen.
Voor de drie gedragsfaktoren werden faktor-skores berekend,
gebaseerd op de verschillende aspekten van de samenstellende
gedragingen. Zowel op de ochtend vóór als op de ochtend ná TSD
werden door de proefpersonen twee vragenhijsten ingevuld. De
eerste bevatte vragen m.b.t. subjektieve arousal (aktivatie I

stress; Thayer, 1978:a,b), de tweede bevatte vragen m.b.t.
stemming. De faktor-skores van het eerste interview (vóór TSD) en
het verschil in de faktor-skores tussen het tweede (ná TSD) en
het eerste interview werden gecorreleerd met de veranderirig van
de subjektieve arousal en stemming over TSD.

Naast de verandering van de faktoren over TSD is ook gekeken
naar de distributie van d.e afzonderlijke gedragingen over de
verschillende spreek-pauze fragmenten van een interview.

Resultaten

Er is geen eenduidige relatie gevonden tussen de afzonderlijke
gedragsfaktoren en stemming.
Wel is een duidelijk verband aangetoond tussen faktor 1 en
subjektieve aktivatie. De verandering van de faktor-l-skores over
TSD was positief gecorreleerd met de verandering van subjektieve
aktivatie over TSD. Daarnaast bleken de faktor-1-skores vóór TSD
een voorspellende waarde te hebben aangaande de verandering van
subjektieve aktivatie over TSD. Een aanvullend argument voor een
relatie tussen deze faktor en arousal werd gevonden in de
resultaten van de spreek-pauze analyse. De samenstellende
gedragingen van faktor 1 bleken een identiek verloop te hebben
over de verschillende spreek-pauze fragmenten, waarbij de
gedragingen het meest voorkwamen gedurende de spannenste momenten
van het interview.
Faktor 3 bleek een iets minder sterke relatie met arousal te

- vertonen. Er werd slechts een negatieve correlatie gevonden
tussen de verandering (over TSD) van de faktor-3-skore, gebaseerd
op de totale duren van de samenstellende gedragingen tijdens
spreken, en de verandering van subjektieve aktivatie over TSD.
Bovendien bleken de samenstellende gedragingen van deze faktor
een verschillend verloop over de verschillende spreek-pauze
fragmenten te vertonen.
Faktor 2 vertoonde géén relaties met subjektieve aktivatie.

Konklusies

Zowel op grond van de resultateri, aismede op grond van
literatuur-gegevens wordt gekonkludeerd dat:
1) faktor 1 een sterk arousal-gerelateerde gedragsfaktor

is.

2) faktor 2 een voornamelijk relationele gedragsfaktor is.
3) faktor 3 zowel een relationele als arousal-gerelateerde

gedragsfaktor is.
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1. INLEIDING

Ongeveer 50 Z van de depressieve patienten vertoont een
stemmingsverbetering als reaktie op een nacht totale
slaapdeprivatie (Gerner et al., 1979; V.d. Fioofdakker en
Beersma, 1984; Elsenga en V.d. Hoofdakker, 1987).
Er bestaan een aantal verschillende hypotheses aangaande het
mechanisme via welke deze anti-depressieve effekten van een nacht
totale slaapdeprivatie (TSD) tot stand komen.
De drie meest gangbare hypotheses worden hieron'er genoemd.

1) Resynchronisatie van afwijkende circadiane ritmen (Pf lug en
Tölle, 1971).

Er wordt hierbij verondersteld dat een aantal circadiane
ritmen bij depressieve patienten verstoord zouden zijn.
Een vrij recente hypothese aangaande een mogelijke fase.-
verschuiving bij depressieve patienten is afkomstig van Wehr
en Wirz-Justice (1981): de "Phase-advance"-hypothese.
Deze hypothese veronderstelt dat een oscillator, die
verantwoordelijk is voor een aantal ritmen, zoals
lichaamstemperatuur, cortisol-secretie en REMS-produktie een
naar voren verschoven fasepositie heeft in vergelijking tot
de fasepositie van de oscillator die het slaap-waak-ritme
bepaalt.

2) Resulterende toegenomen nivo's van een homeostatisch proces
"S" (Borbély en Wirz-Justice, 1982).

Deze hypothese is een uitloper van de "S-deficiency"-
hypthese van Borbély en Wirz-Justice, welke gebaseerd is op
een twee-processen-model van de slaap-waak-regulatie.
Dit laatstgenoemde model verklaart de timing van slaap als
het gevolg van de interaktie tussen twee processen:
een homeostatisch proces "S" en een circadiaan proces "C".
Proces "C" houdt proces "S" tussen twee drempelwaarden. De
circadiane timing van slaap wordt tot stand gebracht door de
interaktie tussen de twee drempelwaarden en de verder
onafhankelijke toename en afname van "Sn.
De "S—deficiency"-hypothese veronderstelt flu een deficiente
toename van "S", wat wordt gereflekteerd door een afgenomen
EEG-power tijdens slaap.
Volgens Borbély en Wirz-Justice zouden de therapeutische
effekten van TSD verklaard kunnen worden door de
resulterende toegenomen nivo's van proces "S'.

3) Verlaging van een abnonnaal hoog arousal-nivo (V.d. Burg en
V.d. Hoofdakker, 1975).

Deze hypothese is gebaseerd op de veronderstelling dat
depressieve patienten een verhoogd arousal-nivo zouden
hebben in vergelijking tot gezonde individuen. De
therapeutische werking van TSD zou het gevolg zijn van een
arousal-.verlagend effekt van TSD.

Geen van de bovengenoemde hypotheses heeft tot nu toe de
waargenomen anti-depresieve effekten van TSD afdoende kunnen
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verkiaren.
In lijn met de laatstgenoemde hypothese werden in een aantal
studies aanwijzingen gevonden voor een mediërende rol van
arousal bij de stemmingsverbeterende effekten van TSD.
Zo bleek bij een aantal onderzoeken aangaande het effekt van TSD
bij depressieve patienten, naast een stemmingsverbetering, ook
een toename in subjektieve aktivatie op te treden (Bouhuys et
al., 1985, 1988; Van den I-Joofdakker et al., in press, 1989).
Recent onderzoek van Bouhuys et al. (submitted) heeft verder
aangetoond dat er bij depressieve patienten, eeri toename in
cortisol-secretie optreedt als reaktie op TSD, wat eveneens duidt
op een toename van arousal. Opvallend in deze studie was echter
dat deze toename van cortisol-secretie geen relatie vertoonde met
het effekt van TSD op subjektieve arousal (aktivatie en stress:
Thayer, l978:a,b) en stemming. Andere studies hebben aangetoond
dat TSD bij gezonde proefpersonen veel minder effekt op het
cortisol-nivo heeft. Bij gezonde proefpersonen wordt pas enige
toename in cortisol—nivo's aangetroffen, wanneer zij meer dan
drie opeenvolgende dagen en nachten van slaap worden
gedepriveerd. Deze toename wordt echter toegeschreven aan het
stressvolle karakter van de procedure en niet aan een effekt van
TSD op zich (Home, 1978). In een, aan gezonde proefpersonen
verrichte, studie van Akerstedt et al. (1980), waarbij
psychologische stress zoveel mogelijk werd vermeden, werd een
significante afname van cortisol over 48 uur slaap deprivatie
gevonden. Deze afname werd toegeschreven aan een indirekt effekt
van slaap deprivatie, welke gemedieerd werd door psychologische
deaktivatie.
Op basis van observeerbaar gedrag bestaan er aanwijzingen dat
het arousal-nivo voorafgaand aan TSD bepalend is voor de
stemmings-respons op TSD bij depressieve patienten. Gedragsmatig
onderzoek aan depressieve patienten heeft aangetoond dat
observeerbaar gedrag, zoals dat wordt waargenomen voorafgaand aan
TSD, een voorspellende waarde heeft t.a.v. de stemmings-respons
op TSD. Bouhuys et al. (1988, 1989) vonden dat vooral non-
relationele gedragingen, d.w.z. die gedragingen die geen verband
lijken te houden met sociale interaktie, een voorspellende waarde
hebben ten aanzien van stemmingsverbetering t.g.v. TSD.
Het bleek dat patienteri die een stemmingsverbetering lieten zien
als reaktie op TSD (responders) een hogere mate van "body-
touching' (lichaamsgerichte handbewegingen) en "object-touching"
(objektgerichte handbewegingen) lieten zien dan zij die geen
stemmingsverbetering lieten zien (non-responders).
Dit fenomeen uitte zich voornamelijk in een analyse van de
spreek-pauze-fragmenten van een interview, waarbij de verschillen
tussen responders en non-responders het duidelijkst optraden
tijdens de wisselingen van de spreekbeurten van de psychiater en
de patient. Bij bovengenoemd onderzoek wordt er van uitgegaan dat
direkt observeerbaar gedrag kan verwijzen naar een achterliggend
arousal-mechanisme. Deze veronderstelling werd niet systematisch
getoetst. Op grond van, dDor een aantal studies aangedragen,
evidentie m.b.t. de relatie tussen arousal en gedragingen als
body-touching (Mahi, 1968; Harrigan, 1985) en hoofdbewegingen
(Hadar, 1983) wordt echter verondersteld dat met name de non-
relationele bewegingen in verband gebracht kunnen worden met (de
regulatie van) de arousal-toestand van een individu (Bouhuys et
al. , 1988).
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In de huidige studie zal bij gezonde proefpersonen worden
onderzocht of er aanwijzingen gevonden kunnen worden dat
observeerbaar gedrag verwijst naar een achterliggend arousal-
mechanisme. De strategie die hierbij gevolgd zal worderi is het
uitvoeren van een causale analyse op het gedrag van de
proefpersonen. Het gaat hierbij om gedrag zoals dat wordt
waargenomen gedurende een interview-situatie, welke qua vorm en
inhoud te vergelijken is met de interview-situatie die werd
toegepast in het onderzoek aangaande de prediktieve waarde van
observeerbaar gedrag m.b.t. de stemmings-respons op TSD bij
depressieve patienten (Bouhuys et al.,1988, 1989).
Om tot een causale analyse te komen is een methode nodig, die op
een statistisch betrouwbare manier inforrnatie verschaft aangaande
het bestaan van gemeenschappelijke faktoren, die aan de
geobserveerde variabelen ten grondsiag liggen. Faktor-analyse is
zo'n methode. Dit procédé geeft antwoord op de vraag of
correlaties tussen vele variabelen beschreven ('verklaard')
kunnen worden in termen van een meer gelimiteerd aantal
variabelen of gemeenschappelijke faktoren. Faktor-analyse heeft
daarbij het voordeel dat het wordt gekarakteriseerd door een
exact gedefinieerde procedure.
Wiepkema (1961) slaagde er m.b.v. faktor-analyse in aan te tonen,
dat voor het begrijpen van de tijdsvolgorde waarin een twaalftal
handelingen, die een mannelijke bittervoorn kan uitvoeren in
aanwezigheid van een ander mannetje of een vrouwtje, de aanname
van een drietal hoofd-faktoren (c.q. gedragssystemen) voldoende
was. Bovendien kon hij, op grond van de ladingen die de
afzonderlijke gedragingen hadden op de drie faktoren, een label
meegeven aan iedere faktor. De eerste faktor noemde hij een
agressie-faktor, gezien het feit dat de vier gedragingen, met een
klaarblijkelijke agresssieve funktie, hoog laadden op deze
faktor. Een aantal non-reproduktieve bewegingen had een hoge
lading op de tweede faktor, zodat deze faktor de non-
reproduktieve faktor (Of vlucht-faktor) werd genoemd. Op de derde
en laatste faktor laadden een aantal sexuele gedragingen hoog,
zodat Wiepkema aan deze faktor het label sexuele faktor meegaf.
Evenals in het onderzoek van Wiepkema, zal ook in de huidige
studie, aangaande het door gezonde proefpersonen vertoonde gedrag
gedurende een interview-situatie, worden getracht d.m.v. faktor-
analyse groepen van samenhangende gedragingen te kreëren.
Nadat d.m.v. faktor-analyse een aantal groepen (faktoren) van
onderling samenhangende gedragingen zijn gevormd, zal aan de hand
van arousal-manipulatie via TSD worden getoetst of op één (of
meer) van deze groepen het etiket °arousal-faktor' kan worden
geplakt. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat,
indien er een verandering optreedt in arousal, er eveneens een
verandering te zien zal zijn in deze arousal-reflekterende
gedragsfaktor.
Er bestaat evidentie dat TSD bij gezonde proefpersonen een
verandering in arousal teweegbrengt. In overeenstemming met. de

arousal-theorie van Van den Burg en Van den Hoofdakker (1975),
volgens welke een arousal-verlagend effekt van TSD wordt
verondersteld, lijkt TSD een dergelijk effekt bij gezonde
proefpersonen te hebben. In een studie van Kjellberg (1977) werd
eer. algemene prestatie-afname t.g.v. TSD gevonden, welke volgens
Kjellberg het gevolg zou zijn van toenemende attentie-
moeilijkheden, die op hun beurt terug te voeren zijn op een
verlaging van het arousal-nivo. Prestatie-afname t.g.v. TSD wordt
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veelvuldig in de literatuur beschreven en wordt daarbij veelal
toegeschreven aan een afname in arousal (Hockey, 1970; Spijkers,
1980; Steyvers, 1987).

Om te kontroleren of de causale analyse leidt tot één (of meer)
gedragsfaktor(en) die terug te voeren is (zijn) op een
achterliggend arousal-mechanisme, wordt getracht een antwoord te
vinden op een aantal deelvragen.

1) De eerste vraag die hierbij gesteld wordt is of de
gevonden faktor-indeling stabiel is. Voorwaarde hierbij
is dat dezelfde indeling gevonden wordt in verschil-
lende situaties (bijv. gedurende spreken en gedurende
luisteren) en dat deze indeling stabiel is over TSD.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de
gevolgde procedure m.b.t. het verkrijgen van een
betekenisvolle faktor-indeling wordt verwezen naar §
2.7.

2) Om een antwoord te krijgen op de vraag: "Is de beoogde
arousal-manipulatie d.m.v. TSD daadwerkelijk
eikt 7", wordt gekeken naar het effekt van TSD op
subjektieve arousal. I-iierbij wordt gebruik gemaakt van
een vragenlijst (Activation-Deactivation Adjective
Checklist: AD-ACL), zoals die is beschreven door Thayer
(1967). Voor een bechrijving en gegevens m.b.t. de
validiteit van deze vragenlijst wordt verwezen naar
§ 2.7.3.

3) Vervolgens ordt gekeken naar het effekt van TSD op
gedragsnivo: "Hoe veranderen faktor-skores, die op
grond van de, tot eenzelfde faktor behorende,
gedragingen zijn berekend, over TSD 7"

4) Zoals al eerder werd opgemerkt , wordt verondersteld
dat, indien een bepaalde gedrags-faktor verwijst naar
een achterliggend arousal-mechanisme, er een verband
bestaat tussen de verandering van arousal t.g.v. TSD en
de verandering van de betreffende gedragsfaktor. Daarom
zal getracht worden een antwoord te krijgen op de
vraag: "Wat is de relatie tussen het effekt van TSD
op de gevonden gedragsfaktoren (faktorskores) en het
effekt van TSD op (subjektieve) arousal (Thayer,
1978:a,b) 7"

5) Gezien de evidentie dat het arousal-nivo, voorafgaand
aan TSD de stemrnings-respons van depressieve patienten
op TSD bepaalt (inklusief de gevonden prediktieve
waarde van arousal-gerelateerd gedrag) wordt
verondersteld dat een arousal-reflekterende gedrags-
faktor mogelijk de verandering in het arousal-nivo
voorspelt. Op grond hiervan wordt getracht een antwoord
te krijgen op de volgende vraag: 'Hebben de
afzonderlijke gedragsfaktoren een prediktieve waarde
m.b.t. een, door TSD veroorzaakte,
ring 7" Hierbij zal een vergelijking worden gemaakt.
tussen, enerzijds de relatie tussen subjektieve arousal
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vOOr TSD en de verandering van deze maat Over TSD en,
anderzijds, de relatie tussen de gedragsfaktoren vOOr
TSD en de verandering van subjektieve arousal Over TSD.

Om een vergelijking te kunnen maken met de in andere studies
gevonden effekten van TSD op de stemming van depressieve
patienten, zal in de huidige studie ook gekeken worden naar de
effekten van TSD op een aantal stemmings-categorieen van de
proefpersonen ( 2.6.2).
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2. METHODE

Het in dit versiag beschreven ethologische onderzoek is slechts
een deelstudie van een studie die een aantal experimenten
omvatte. Naast dit ethologische onderzoek is er bij de heift van
de proefpersonen eveneens onderzoek gedaan naar het effekt van
TSD op het EEC. Verder is bij alle proefpersonen onderzoek gedaan
naar de effekten van TSD op het funktioneren tijdens het
uitvoeren van een taak.
De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden in het stage-
versiag van D. Jansen (1988).

2.1 Proefpersonen

Aan het experiment namen twintig gezonde mannelijke proefpersonen
deel, waarvan de leeftijd varieerde tussen de 21 en 26 jaar
(werving via de Universiteitskrant van Groningen).
Bij de selektie werden de volgende kriteria gehanteerd:

- regelmatig slaap-waak patroon.
- geen gebruik van medicijnen of drugs.
- bij voorkeur niet roken, in géén geval gedurende de

perioden doorgebracht op de afdeling.

De proefpersonen tekenden, voorafgaand aan deelname aan het
onderzoek een zgn. "Informed Consent'. Dit is een overeenkomst
tussen de proefleiders en de proefpersonen, aangaande de rechten
en plichten die deelname met zich meebrengt.
De proefpersoon verklaart hierin ondermeer gedurende de
experimentele dagen niet te zullen sporten, overdag niet te
zullen slapen en na 18 uur 's avonds geen koffie of alcohol te
zullen drinken.
Aan de proefpersonen werd na afloop van het experiment een
geldbedrag uitbetaald, evenredig aan de lengte van de periode
waarin zij aan het experiment deelnamen.

2.2 Opzet van het experiment

De proefpersonen brachten drie nachten door op het laboratorium.
Het betrof een Adaptatie-nacht (A), een Baseline—nacht (B) en een
Slaapdeprivatie-nacht (SD). Op deze laatste nacht volgde een
Herstel-slaap (H) overdag.
De proefpersonen sliepen apart van elkaar, op een eigen
slaapkamer. Kort voordat de slaapperiode (A,B of H) inging werd
elke proefpersoon naar zijn kamer gebracht en wanneer hij rustig
lag werd op precies de vastgestelde ingangstijd (A en B: 00.00
uur; H: 11.00 uur) het licht uitgedaan door een experimentator.
De Adaptatie- en Baseline-nacht werden eveneens door een
experimentator de volgende ochtend, om precies 08.00 uur
beindigd.
De slaapkamers waren volledig verduisterd en enigszins geluid-
geisoleerd, om invloed van exterrie tijds-aanduidingen (licht,
verkeersdrukte) tegen te gaan.

Gedurende de Slaapdeprivatie-nacht was het de proefpersonen niet
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toegestaan te roken, opwekkende dranken zoals koffie en thee te
nuttigen of zich naar buiten te begeven. De proefpersonen stonden
voortdurend onder toezicht van minimaal één proefleider.
Aktiviteiten waren vrij binnen de marge van samen spelletjes doen
(m.u.v. fysiek inspannende spelletjes, zoals tafeltennissen),
video-kijken, lezen, studeren of gewoon wat praten. Het was de
proefpersonen op elk moment van de nacht toegestaan vruchtensap,
Yogi-drink of soep te drinken. Eten was echter slechts toegestaan
volgens een vastgesteld schema. Dit hield verband met het feit
dat de proefpersonen, gedurende de nacht, drie meet-sessies
moesten doorlopen. Eet-gedrag viak vOór het uitvoeren van een
sessie kon het aktivatie-peil op het moment van de meting
beinvloeden. De gegevens van deze meet-sessies vallen overigens
buiten het kader van dit versiag; een beschrijving van deze
sessies, inklusief resultaten, is te vinden in het stage-verslag
van D. Jansen (1988).

2.3 Gedragsniaten

Rondom de drie nachten, doorgebracht op het laboratorium, vond er
vijf maal een individueel interview van 15 minuten met iedere
proefpersoon plaats. De interviews werden afgenomen door een
doktoraal-studente Biologie. Er werkten twee doktoraal-studenten
mee aan het afnemen van de interviews, echter elke proefpersoon
had een vaste interviewster.
De vijf interviews vonden op de volgende tijdstippen plaats:

interview 1: de ochtend na de adaptatie-nacht.
interview 2: de avond voor de baseline-nacht.
interview 3: de ochtend na de baseline.-nacht.
interview 4: de avond voor de slaapdeprivatie-nacht.
interview 5: de ochtend na de slaapdeprivatie-nacht.

De interviews 3 en 5 zijn in het huidige onderzoek gebruikt voor
het verkrijgen van de gedrags-gegevens viSOr (mt. 3) en ná (mt.
5) TSD.

De interviews werden op een videoband vastgelegd, waarbij een
"split-screen'-techniek werd gebruikt. Dit hield in dat de
beelden van drie afzonderlijke video-kamera's werden samengevoegd
tot één beeld.
De eerste kamera was ingesteld op de interviewer, de tweede op de
proefpersoon en de derde op het hoofd van de proefpersoon. Op
deze wijze waren zowel de interviewer als de proefpersoon in hun
geheel te zien, evenals het hoofd van de proefpersoon
(uitvergroot)

2.3.1 Struktuur en inhoud van de interviews 3 en 5

De interviews hadden een vaste struktuur. Beide interviews
bestonden uit een aantal, qua inhoud van de vragen, te
onderscheiden gedeelten. Aan de proefpersonen werd verteld dat
hun antwoorden van belang waren voor het onderzoek. In werke-
lijkheid draaide het echter om het, door de proefpersonen
vertoonde, gedrag gedurende het interview.
De aard van de interviews kwam op tenrninste twee punten overeen
met die van de interviews, welke in eerdere humaan-ethologische
studies (o.a. Bouhuys et al. , 1988, 1989) werden gehouden met
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depressieve patienten. In laatstgenoemde studies werd een
interview afgenomen ter bepaling van depressivitéit a.d.h. van
de Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD) (Hamilton, 1967).
De twee punten van overeenkomst tussen de interviews gehouden in
het huidige oriderzoek en de interviews met depressieve patienten
kunnen alsvolgt worden omschreven:
- D.m.v. de gestelde vragen werd geinformeerd naar hoe de

proefpersoon zich voelde.
- De gestelde vragen konden in ieder interview opnieuw gesteld
worden, waarbij verwacht kon worden dat er een verandering in
het antwoord optrad over slaap en TSD.

Interview 3: de ochterid na de baseline-(slaap) nacht.

Dit interview bevatte vragen aangaande de volgende, in de hier
aangehouden volgorde behandelde, onderwerpen:

1) Vragen m.b.t hoe de proefpersoon had geslapen.

2) Vragen m.b.t. wat de proefpersoon vond van de
taakverrichtings-experimenten 7
Deze experimenten gingen vooraf aan het interview
i.v.m, een andere studie (stage-verslag D. Jansen,
1988).

3) Vragen m.b.t. hoe het lichaam globaal aanvoelde
(aktief/inaktief, warm/koud, energiek/futloos).

4) Vragen m.b.t. hoe afzonderlijke lichaamsdelen
aanvoelden,
Hierbij werd aan de proefpersoon gevraagd zich te
koncentreren op één lichaamsdeel tegelijk en te
omschrijven hoe dit lichaamsdeel aanvoelde,
De volgende lichaamsdelen passeerden hierbij de revue,
beginnend bij het hoofd en eindigend bij de voeten:
hoofd, nek, schouders, rug, armen, handen, benen,
voe ten.

5) Vragen m.b.t. de aktiviteiten van de rest van de dag.

6) Vragen m.b.t. eten.

De vragen, zoals ze vermeld staan bij punt 4), kunnen worden
beschouwd als uitlokkende (aktiverende) vragen m.b.t. het door de
proefpersonen vertoonde gedrag. In het hoofdstuk "Resultaten' (
3.1.2) zal verder worden ingegaan op de gevonden verschillen
tussen gedrag, zoals dit werd vertoond gedurende de periode dat
deze 'uitlokkende' vragen werden gesteld, en het gedrag van de
proefpersonen gedurende de rest van het interview.
Interview 5: de ochtend na de slaap deprivatie nacht.

De vragen van dit interview verschilden jets van de vragen
gesteld in het interview na de baseline-nacht i.v.m. het feit dat
de proefpersonen de hele nacht niet geslapen hadden. Het
interview bevatte vragen aangaande de volgende, in de hier
aangehouden volgorde behandelde, onderwerpen:

1) Vragen m.b.t. hoe het was om de hele nacht wakker te
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blijven.

2) Vragen m.b.t. hoe de proefpersoon de nacht is
doorgekomen.

3) Vragen m.b.t. hoe afzonderlijke lichaamsdelen
aanvoelden.

4) Vragen m.b.t. eten.

5) Evaluatie (blij dat het voorbij is 7).

De duur van ieder interview moest in elk geval 15 minuten
bedragen. Indien de interviewsters binnen die tijd door de vragen
heen waren werden er nog een aantal extra vragen gesteld
aangaande een eventueel door de proefpersoon uitgeoefende sport
en/of aangaande de algemene konditie van de proefpersoon.
Een voorbeeld van de gebruikte vragenhijsten is terug te vinden
in bijiage I. Een voorbeeld van de (semi-gestruktureerde)
vragenhijst, welke werd gehanteerd bij de interviews met
depressieve patienten is te vinden in bijlage II (Hamilton,
1967).

2.3.2 Registratie van het waargenomen gedrag

Het, gedurende interview 3 (ochtend voorafgaand aan
slaapdeprivatie) en interview 5 (ochtend volgend op
slaapdeprivatie), door de proefpersonen vertoonde gedrag is
geregistreerd.
M.b.v. een event-recorder werd het, gedurende een interview
vertoonde, gedrag van de proefpersonen geprotocolleerd. Aan de
event-recorder waren twee toetsenborden gekoppeld met elk 9
knoppen.
leder geprotocolleerd gedrag correspondeerde met één van de
knoppen van de toetsenborden.
Op de videobanden was een tijdscode aangebracht, welke bij het
afdraaien van de banden werd gelezen. De registratie van het
vertoonde gedrag tijdens een interview begon op tijdstip t=O.
Dit tijdstip kwam overeen met het begin van het interview
(omstreeks het stellen van de eerste vraag door de interviewer).
Het indrukken van een knop ging gepaard met het, via de event-
recorder, oversturen van een tijds- en een gedragscode naar een
cassette-recorder, alwaar deze gegevens werden vastgelegd op een
cassette-bandje.

2.3.3 Geobserveerde gedragingen

De volgende gedragingen van de proefpersonen zijn waargenomen:

1) aankijken (looking): de ogen gericht op de gespreks-
partner (interviewster).

2) spreken (speaking): alle vormen van toonklank gericht
tot de gesprekspartner, behalve back-channel.

3) back-channel: ondersteuning van de spraak van de
gesprekspartner.
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bijv.: interviewster:"Als u dit doet,..."
proefpersoon:'hmm. . .hinm."
interviewster: ".. ., voelt u dan •

i-Jet korte 'ja" en "nee' wordt bij de categorie
'spreken' ingedeeld.

4) Ja-knikken (yes-nodding): vertikale hoofdbewegingen ter
bevestiging, al dan niet gepaard gaande met een
verbale uiting.

5) Nee-schudden (no-shaking): horizontale hoofdbeweging
ter ontkenning, al dan niet gepaard gaande met een
verbale uiting.

6) Algemene hoofdbewegingen (head movements): alle
hoofdbewegingen t.o.v. een, op het beeldscherm
aangebracht, referentie-rooster, behalve ja-knikken en
nee- schudden.

7) Funktionele handbewegingen (object-using hand
movements): handbewegingen met een duidelijke funktie.
voorbeeld: op een horloge kijken; hand voor de mond
houden bij hoesten.

8) Beenbewegingen (leg movements): alle bewegingen van
been, voet en/of tenen t.o.v. een, op het beeldscherm
aangebracht, referentie-rooster.

9) Gesticuleren (gesticulating): bewegingen van de hand
en/of arm, die gekoppeld zijn aan de inhoud en het
ritme van de eigen spraak.
voorbeeld: een vuist maken; het aanduiden van pijn.

10) Lichaamsgerichte handbewegingen, gesplitst in licht en
intensief.
a) lichte lichaamsgerichte handbewegingen (light body-
touching): handbewegingen waarbij een deel van het
lichaam wordt aangeraakt, terwijl de arm niet beweegt
t.o.v. een referentie-rooster op het beeldscherm.
voorbeeld: aanraken van haar; krabben; wrijven;
handenwringen.
b) intensieve lichaamsgerichte handbewegingen
(intensive body-touching): idem, echter hierbij beweegt
de arm wél t.o.v. het referentie-rooster op het
beeldscherm.

11) Objektgerichte handbewegingen (object-touching),
gesplitst in licht en intensief (zie 10): het niet
funktioneel hanteren of aanraken van voorwerpen.
voorbeeld: friemelen aan kieding, armleuning van de
stoel of sieraden.

12) Rest-bewegingen (other hand movements): bewegingen heen
en terug, waarbij het doel (flog) niet bekend is. Zodra
dit doel duidelijk wordt, wordt verder onder de
desbetreffende gedrags-.categorie geskoord.
Doelloze en, voor de observator onduidelijke,
handelingen behoren ook tot deze categorie. Ook indien
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de armen bewegen bij het gaan verzitten wordt dit tot
de restbewegingen gerekend.
N.B.: het terugbrengen van de hand naar de uitgangs-
(rust) positie ná gesticuleren wordt niet als
restbeweging, maar als gesticuleren geregistreerd.

De gedragingen werden in meerdere 'runs' geregistreerd. De
indelingen van de verschillende runs waren alsvolgt:

- aankijken
- spreken en back—channel
- algemene hoofdbewegingen, ja-knikken en nee—schudden
- beenbewegingen
- alle handbewegingen, linker hand
- alle handbewegingen, rechter hand

Er zijn ook een aantal gedragingen van de interviewster
geobserveerd:

la) Aankijken (looking): zie 1.

2a) Spreken (speaking): zie 2.

3a) Back-channel (in dezelfde run als 'spreken' van de
interviewster): zie 3.

2.4 Verwerking van de gedrags—gegevens

De gegevens van het cassette—bandje werden vervolgens
overgestuurd naar een computer (PDP 11/34) en op twee manieren
verwerkt.

1) Duur/frekwentie-analyse.

De totale duur, gemiddelde duur en frekwentie van ieder
afzonderlijk gedrag werden hierbij bepaald, als percentage van de
totale meettijd (= 15 minuten)
Daarnaast werden zowel de duur en frekwentie van ieder
afzonderlijk gedrag tijdens het spreken van de interviewer en
tijdens het spreken van de proefpersoon bepaald.

2) Spreek/pauze-analyse.

Omdat uit eerder onderzoek (Bouhuys en Alberts, 1984) gebleken is
dat het optreden van een gedrag kan worden beinvloed door het
tezelfdertijd optreden van spreken, dan wel luisteren is ook naar
de timing van gedrag t.o.v. spreek-pauze gedrag gekeken.
Het interview werd opgedeeld in vier verschillende spreek-pauze-
spreek stukken op grond van de volgende pauzesoorten:

pauzesoort 1: pauze waarin een wisseling van
spreekbeurt optreedt van de
interviewer naar de proefpersoon.

pauzesoort 2: pauze binnen het spreken van de

proefpersoon.
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pauzesoort 3: pauze waarin een wisseling van
spreekbeurt optreedt van de
proefpersoon naar de interviewer.

pauzesoort 4: pauze binnen het spreken van de
interviewer.

Op grond van deze pauzesoorten werd het interview opgedeeld in 4
episoden. Elke episode bestaat uit 3 fragmenten:

- de laatste heift van een spreekbeurt.
- de daarop volgende pauze.
- de eerste heift van de spreekbeurt volgend op de

pauze.

Het tegelijkertijd optreden van spreken van de interviewer en
spreken van de proefpersoon (1.9 Z van de totale meettijd) is uit
de analyse weggelaten.
De distributie van het gedrag over de verschillende episoden werd
berekend.
Slechts spreek-duren varierend van 0.4 tot 10.0 seconden en
pauzeduren varierend van 0.4 tot 3.0 seconden werden in de
analyse gebruikt.

De volgende gedragingen zijn op grond van de spreek-pauze..
struktuur geanalyseerd:

- Aankijken van de interviewer door de proefpersoon
- Gesticuleren
- Ja-knikken en Nee-schudden
- Lichaamsgerichte haridbewegingen

(licht, intensief, licht + intensief)
- Hoofdbewegingen (algemeen)
- Beenbewegingen

Ook het aankijken van de proefpersoon door de interviewer en het
elkaar aankijken zijn in de spreek-pauze-analyse meegenomen.

Normalisatie van de spreek-pauze-analyse-gegevens.

Niet alle praat- en pauze-duren zijn even lang. Daarom werden de
absolute tijdseenheden van de 3 fragmenten van een episode
omgezet in relatieve tijdseenheden. Op deze wijze is het mogelijk
om veranderingen in een gedrag te relateren aan de duur van de
fragmenten van een episode. Er werd gebruik gemaakt van de, in
figuur 1 geIllustreerde, normalisatie-methode.
In de figuur worden 4 episoden van hetzelfde type getoond. Voor
deze episoden zijn de gemiddelde duren van ieder fragment
berekend. Daarna is het aantal tijds-eeriheden van 0.2 sec. (=

epochen) berekend dat correspondeerde met deze gemiddelde duren.
Deze procedure werd uitgevoerd voor alle episoden van een bepaald
type over de gehele groep proefpersonen.
Op deze wijze werd een nieuwe tijd-as gemaakt. Vervolgens werd
iedere episode ingepast in deze nieuwe tijd-as, d.w.z. iedere
episode werd ingedeeld in respektievelijk Nl, N2 en N3 epochen.
De fragmenten van een episode werden aldus geexpandeerd, dan wel
gecontraheerd. De verdeling van een gedrag werd bestudeerd t.o.v.
deze nieuw berekende tijd-as. Voor ieder epoch (dat nu niet meer
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0.2 sec. hoeft te duren) werd het aantal malen dat een gedrag
optrad berekend voor iedere proefpersoon en uitgedrukt als een
percentage van het totale aantal episoden per proefpersoon.
Data van proefpersonen met minder dan 10 episoden van een bepaald
type zijn niet gebruikt.

,pnch Paul. 990.01

I I 1
.01.00, I)

_

2
U2

Fig. 1: Schematische weergave van de normalisatie—
procedure voor de spreek—pauze analyse.
Vier episoden met verschillende duren tijn
weergegevert (elk samengesteld uit opeen—
volgende spreek—pauze—spreek fragmenten)
(uit: Bouhuys, 1984)

2.5 Betrouwbaarheid van de gedragswaarnemingen

- De observatie-data zijn verkregen uit skoring van gedrag door een
aantal getrainde observatoren. In het totaal hebben zes
verschillende observatoren bijgedragen aan het skoren van het
gedrag van de proefpersonen en interviewsters.
Het moment waarop de observatoren voldoende getraind waren werd
afgeleid uit de mate waarin de resultaten bij herhaalde skoring
door eenzelfde of een andere observator, overeen kwamen met de
resultaten uit de eerste skore.
Vergelijking van de gegevens van eenzelfde observator levert de
zgn. intra-observator betrouwbaarheid (intra-rater) op.
Vergelijking van de skores van verschillende observatoren levert
de zgn. inter-observator betrouwbaarheid (interrater) op.
Bij de bepaling van de mate van overeenstemming is gebruik
gemaakt van Cohens Kappa. De Kappa K kan variren van 1.0 (=
volledige overeenstemming), via 0 (= overeenstemming volgens
kans) tot -1.0 (= geheel geen overeensternmirig). De Cohens Kappa
wordt alsvolgt berekent:

A = observatie 1; B = observatie 2.

duur gedrag volgens observatie 1 = A.
duur gedrag volgens observatie 2 = B.
registratie duur = 900 sekonden.
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overlap = B x A/B + A x B/A
niet-overlap 1 = B x (1-A/B)
niet-overlap 2 = A x (1-B/A) +

totale niet-overlap

percentage overlap volgens kans = p(C) = 0.5.
percentage overlap t.o.v. de totale duur = p(O).

p(O) = 900 - totaal niet-overlap
900

Kappa K = p(O) - p(C) = p(O) - 0.5
1 - p(C) 0.5

Omdat bij de bepaling van de Cohens Kappa geen korrektie wordt
uitgevoerd voor de relatieve hoeveelheid van gedrag t.o.v. de
totale meettijd is het noodzakelijk dat ook m.b.v. overeen-
stemming van frekwentie en gemiddelde duur van geskoord gedrag
onderzocht wordt of er werkelijk sprake is van goede
overeenstemrning tussen de twee observaties.

Met de intra- en interraters wordt de stabiliteit van de meting
en daarmee de mate van betrouwbaarheid aangegeven. Toch levert
een hoge betrouwbaarheid niet direkt de waarborg dat het
geskoorde gedrag ook daadwerkelijk aanwezig was. Ret is
theoretisch mogelijk dat, hoewel de skores van de observatoren
zeer goed overeenkomen, er toch sprake is van een niet met de
werkelijkheid overeenstemmende skoring.
In het huidige onderzoek is getracht de kans op een dergelijk
onjuiste data-verzameling zo klein mogelijk te maken d.m.v.
uitvoerige omschrijvingen van de te skoren gedragingen.

2.6 Subjektieve maten

2.6.1 Aktivatie en Stress

Subjektieve aktivatie en stress werden gemeten m.b.v. de door
Thayer (1967) beschreven 'Activation-Deactivation Adjective
Checklist' (AD-ACL).Dit is een lijst met twintig adjektieven
(bijvoegelijke naamwoorden) m.b.t. de lichamelijke en geestelijke
gesteidheid (zie bijiage III: AD-ACL).
Op een vier-punts-schaal met de keuze-mogelijkheden 'ja, beslist;
ja, een beetje; nee, eigenlijk niet; nee, beslist niet' werd door
de proefpersonen per adjektief aangegeven in hoeverre er bij hen
sprake was van het door ieder adjektief omschreven gevoel.
Onderzoek, verricht door Thayer (1967), m.b.t. de validiteit van
de AD-ACL heeft aangetoond dat de verkregen zelf-beoordelings-
maten meer representatief zijn voor algemene aktivatie (arousal)
dan de afzonderlijke fysiologische maten hartslag (heart-rate) en
huid-geleidingsvermogen (skin-conductance). Deze konklusie is
gebaseerd op het feit dat de zelf-beoordelingsmaten beter
correleerden met de samenstelling van de twee genoemde
fysiologische maten en, in de meeste gevallen, met de
afzonderlijke fysiologische maten, dan de afzonderlijke
fysiologische maten onderling correleerden. Hierbij wordt
uitgegaan van twee zaken:
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a) de afzonderlijke fysiologische maten zijn beiden represen-
tatief voor algemene aktivatie.

b) de samenstelling van deze. maten is de beste maat voor algemene
aktivatie.

Een door Thayer (1978:a) uitgevoerde faktor-analyse op door hem,
met de AD-ACL (20 adjektieven) verkregen, resultaten leverde vier
faktoren op:

1) General Activation (G Act: lively (levendig), active
(aktief), full of pep (vol fut), energetic (energiek),
vigorous (krachtig).

2) Deactivation-Sleep (D-S1: sleepy (slaperig), tired
(moe), drowsy (suf), wide awake (klaar wakker) en
wakeful (waakzaam).

3) High Activation (H Act: clutched up (opgejaagd),
jittery (zenuwachtig), tense (gespannen), fearful
(vreesachtig) en intense (heftig).

4) General Deactivation (G Deac: at rest (op je gemak),
still (stil), quiet (rustig), calm (kalm) en placid
(vredig).

Deze vier faktoren bleken bij nader onderzoek (Thayer, 1978:a)
echter vaak geen onafhankelijke variatie te vertonen. G Act en
D-Sl bleken onderling negatief gecorreleerd, evenals H Act en G
Deac. Deze bevindingen brachten Thayer (1978:b) er toe om een
'Twee-Dimensionale' indeling te maken. De eerste dirnensie (A)
omvat G Act en D-S1, de andere (B) omvat H Act en G Deac. Beide
dimensies worden verondersteld te variren van hoge tot lage
energie-uitgave (zie figuur 2).

Hoge Energie Uitgave

Dimensie A en B zijo
Dimensie B negatief gecorreleerd

bij hoge nivos (d.w.z.
hoge spanning, weinig
onergie—vitaliteit en
vice versa)

Twee dimensies zijn
posit ief gecorreleerd
bi nutige nivo's

Lage nivo's van édn
dimensic doen de
aktivatie OP beide
dimensies .ifnemen

Fig. 2: Bet Twee—Diisensionale Aktivatie—model van mayer (1978:b)

Dirsensie A

j,

age Energie Jitgave
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Gedurende kondities leidend tot hoge spanning (tension) en ook
wanneer individuen veel energie (energy) en vitaliteit (vigor)
ervaren, worden de dimensies A en B verondersteld negatief
gecorreleerd te zijn. Daarentegen worden ze geacht positief
gecorreleerd te zijn in kondities waarbij sprake is van matige
energie-uitgave.
G Act bleek positief gecorreleerd te zijn met een positieve
gemoedstoestand en negatief met een negatieve gemoedstoestand,
terwiji H Act omgekeerde correlaties met de ervaren
gemoedstoestand liet zien (Thayer, 1978:b).
In de huidige studie wordt de 'Twee-Dimensionale' indeling van de
AD—ACL gehanteerd, waarbij dimensie A wordt omschreven door
'aktivatie' en dimensie B met 'stress'.

2.6.2 Stemming

Voorafgaand aan de interviews werd door de proefpersonen een
vragenlijst ingevuld op een Apple Personal Computer.
Het betrof een 'Visual Analog Scale" (VAS), waarvan vier versies
(verschillend in vraag-volgorde) bestaan, die willekeurig door
elkaar werden gebruikt (Albersnagel, 1978). De VAS bestaat uit
lijnen (10 cm.) met aan weerszijden korte tegengestelde
beweringen m.b.t. stemming. Zo zijn er zestien gevoelsomschrij-
vingen die, in vier groepen van vier, betrekking hebben op de
volgende stemmingscategorieën (zie bijiage IV: VAS):

- iieerslachtig (depression)
- opgewekt (elation)
- kwaad (anger/hostility)
- angstig (anxiety)

Door de proefpersonen werd de cursor van de computer op dat punt
van een lijn geplaatst,welke correspondeerde met hun stemming op
dat moment (uiterst links: OZ

;
uiterst rechts: 100% ). De skores

voor de afzonderlijke stemmingscategorieen werden bepaald door de
som van de percentages van de vier bijbehorende gevoelsomschrij-
vingen te berekenen.

2.7 Causale Analyse

2.7.1 Faktor-analyse

In de statistiek wordt vaak een model gebruikt, waarbij de
waargenomen variabelen worden weergegeven door vektoren; dit
houdt in dat het maximale aantal dimensies van zo'n model gelijk
is aan het aantal waargenomen variabelen (zie fig. 3). In dit
model staat de cosinus van de hoek tussen twee vektoren gelijk
aan de correlatie-cofficient tussen de twee correspondereride
variabelen. Op deze manier wordt de richting van iedere vektor
bepaald. Dus, hoe kleiner de hoek tussen twee vektoren, des te
sterker zij gecorreleerd zijn. Stompe hoeken representeren
negatieve correlaties, terwiji rechte hoeken aangeven dat er geen
correlatie bestaat tussen vektoren. Faktor-analyse is een methode
om het aantal dimensies van dit model te reduceren, door de
originele vektoren te transformeren. Hierbij worden de originele
vektoren gezien als voortkomend uit een kleiner aantal vektoren,
de zogenaamde faktoreri. Zo wordt een beschrijving van alle
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variabelen in termen van een kleiner aantal faktoren bereikt.
De projektie van een vektor op een faktor wordt zijn faktor-
lading op de betreffende faktor genoemd, en geeft aan in hoeverre
deze faktor door de geprojekteerde vektor wordt gerepresenteerd.
In een faktor-model is de lengte van iedere vektor een indikatie
voor de mate waarin deze vektor kan worden verklaard m.b.v. de
gemntroduceerde faktoren.
In de huidige studie zijn faktoren gehanteerd, die rechte hoeken
t.o.v. elkaar hebben (een orthogonaal assen-stelsel), d.w.z. dat
de faktoren niet gecorreleerd zijn. Vervolgens is de inter-
pretatie van de faktor-analyse vereenvoudigd door de procedure
'rotatie toe te passen, waarbij de (arbitraire) referentie—assen
(faktoren) zo zijn verschoven/gedraaid in de meer-dimensionale
ruimte, dat de best passende faktor—oplossing werd bereikt.

3

c,,s

Fig. 3: Vector—model, ontleend aan Wiepkema (196 1)
Hierin zin de verschillende variabelen
(gedragingen) weergegeven d.m.v. vektoren
(doorgetrokken lijnen) Verder zijn in de
figuur drie faktoren weergegeven (brede
onderbroken lijnen). lie tekst voor uitleg.

Kort samengevat, is d.m.v. faktor-analyse getracht een antwoord
te geven op de vraag of correlaties tussen verschillende
gedragingen beschreven kunnen worden in termen van een meer
gelimiteerd aantal variabelen of gemeenschappelijke faktoren.
De faktor-analyse werd uitgevoerd op de volgende gedragingen:

1) algemene hoofdbewegingen (general head movements)
2) beenbewegingen (leg movements)
3) spreken (speaking)
4) aankijken (looking)
5) ja-knikken/nee-schudden (yes-nodding/no-shaking)
6) gesticuleren (gesticulating)
7) lichte lichaamsgerichte hand_bewegingen (light body-

touching)
8) intensieve lichaamsgerichte handbewegingen (intensive

body-touching)

De volgende gedragingen werden niét in de analyse meegenomen:

ov.

TU- j
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- back-channel (bijv.: hinm.. .h.mmja. ..ja, etc.)

Reden: Dit gedrag kwam gemiddeld over de twintig
proefpersonen 0.0 Z (S.D.= 0.0) van de totale meettijd
voor.

- funktionele handbewegingen (functional hand-movements):
Reden: Dit gedrag is moeilijk te interpreteren.
Bovendien maakte dit gedrag gemiddeld slechts 0.6 Z
(S.D.= 1.1) van de totale meettijd uit.

- objekt-gerichte handbewegingen (object-touching):
Reden: Dit gedrag kwam slechts in zeer geringe mate
voor. De lichte ÷ de intensieve vorm maakten, gemiddeld
over de twintig proefpersonen, slechts 0.8 % (S.D.=
1.9) van de totale meettijd uit.

- rest-bewegingen (other hand movements):
Reden: Dit gedrag is zeer moeilijk te interpreteren.
Het gedrag maakte ± 20 % van de totale meettijd uit.

De faktor-analyse werd uitgevoerd op de volgende aspekten van de
acht bovengenoemde gedragingen, waarbij zowel het gedrag
gedurende het interview vóór als het interview ná TSD werd
meegenomen:

a) totale duur t.o.v. totale meettijd
b) frekwentie t.o.v. totale meettijd
c) gemiddelde duur

d) totale duur tijdens spreken
e) frekwentie tijdens spreken

f) totale duur tijdens luisteren (m.u.v. spreken: totale
duur t.o.v. totale meettijd, gesticuleren: totale duur
tijdens spreken)

g) frekwentie tijdens luisteren (m.u.v. spreken: totale
duur t.o.v. totale meettijd, gesticuleren: totale duur
tijdens spreken)

h) vôOrkomen in wisselpauzes spreek-pauze-analyse (m.u.v.
spreken: totale duur t.o.v. totale meettijd,
gesticuleren: totale duur tijdens spreken, ja-
knikken/nee-schudden: totale duur tijdens spreken)

De aspekten a tim c worden beschouwd als globale maten van
gedrag.
De aspekten d t/m g zijn daarentegen meer gedetailleerde maten,
en warden als zodanig in de analyse meegenomen omdat uit eerder
onderzoek is gebleken dat spreek/luister-gedrag van grote invloed
is op het voorkomen van ander gedrag (zie ook § 2.4).

Het laatstgenoemde gedrags-aspekt , vóórkomen in de wisselpauzes,
verdient nadere toelichting:
Dit aspekt (h) is interessant voor de algemene hoofdbewegingen,
aankijken en de lichaamsgerichte handbewegingen, gezien het feit
dat bij eerder onderzoek aan depressieve patienten is gebleken
dat de mate van voorkomen van deze gedragingen met name in de
wisselpauzes een correlatie vertoonde met mate van de stemmings-
verbetering. Ook voor de beenbewegingen is de hoeveelheid
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voorkomen in de wisselpauzes als maat genomen, hoewel er (tot flu
toe) geen evidentie bestaat dat dit aspekt van de beenbewegingen
een bijzondere waarde heeft m.b.t. bijv. de voorspelling van
stemmingsverbetering bij depressieve patienten. Echter, gezien
het feit dat gebleken is dat beenbewegingen een identiek verloop
over de spreek-pauze-fragmenten van een interview laten zien als
hoofdbewegingen en lichaamsgerichte handbewegingen is ook bij
beenbewegingen voor het aspekt 'vOórkomen in de wisselpauzes'
gekozen.
Voor het tot stand komen van dit aspekt is de volgende procedure
gevolgd:
Zoals in § 2.4 werd beschreven, is voor iedere proefpersoon het
aantal malen dat een gedrag optrad per epoch berekend en
uitgedrukt als percentage van het totaal aantal episodes per
proefpersoon. Het aspekt 'vOórkomen in de wisselpauzes' is de
optelling van de percentages van alle epochen behorend tot de
twee wisselpauzes: interviewer-proefpersoon (pauzesoort 1) en
proefpersoon-interviewer (pauzesoort 3).
Voor de gedragingen gesticuleren, ja-knikken/nee-schudden en
spreken is bij 'h)' niet de hoeveelheid vOOrkomen in de
wisselpauzes als maat genomen. Voor de gedragingen gesticuleren
en ja-knikken/nee..schudden is hiervoor 'de totale duur tijdens
spreken' genomen, gezien de sterk aan spraak gebonden funktie van
deze gedragingen. Voor het gedrag spreken is de totale duur
t.o.v. de totale meettijd genomen, omdat op dit gedrag van-
zelfsprekend geen spreek-pauze-analyse uitgevoerd kan worden.

De faktor-analyse is uitgevoerd op de gedragsgegevens op ti
(ochtend vôOr TSD), t2 (ochtend ná TSD) en ti + t2. Dit is gedaan
om te kontroleren of de gevonden faktor-indelingen stabiel zijn
aver TSD en of, op grond hiervan, waarde gehecht kan worden aan
optredende veranderingen in de faktor-skores ( 2.7.3) over TSD.

2.7.2 Beschrijving van de gebruikte faktor-analyse

De in het huidige onderzoek gebruikte faktor-analyse is een
principale componenten analyse (principal components analysis).
Deze analyse gaat alsvolgt tewerk:
-Een correlatie matrix wordt berekend. De correlaties die
hierbij berekend worden zijn Pearson Product moment -
correlaties.
-Per variabele wordt de hoeveelheid, door alle faktoren
verklaarde, variantie bepaald (= communality). Hierbij worden, in
het geval van principal components analysis, de communalities
gelijkgesteld aan de varianties. In het algemene geval dat do
faktor-analyse wordt uitgevoerd op do correlatie-matrix, betekent
dit dat de communalities gelijk worden gesteld aan '1' , omdat de

faktor—analyse werkt met, m.b.t. het gemiddelde en de variantie,
ges tandaardiseerde variabelen.
-Eigenvalues worden berekend. Eigenvalues reflekteren de
hoeveelheid door do afzonderlijke faktoren verklaarde variant-ie
voor alle variabelen. In het huidige onderzoek zijn twee soorten
Eigenvalues berekend:
*Simple Eigenvalues (zie bijiage '/: Technical Information).
*Relative Eigenvalues: Simple Eigenvalues gedeeld door de som van
alle (positieve) Simple Eigenvalues.
-Rotatie m.b.v. de Normalized Varimax Rotation. Over het
algemeen maximaliseert deze methode, per faktor Of component, do
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verschillen tussen faktor-ladingen (d.w.z. de variantie van
faktor-ladingen), zodat faktor-ladingen worden verkregen die of
van betekenis zijn (d.w.z. diagnostische waarde hebben voor de
interpretatie van de betekenis van de afzonderlijke faktoren), Of
naderen tot nul.
Voor meer informatie omtrent de gebruikte faktor-analyse wordt
verwezen naar bijiage V (technical information).

2.7.3 Faktor-skores

De faktor-indelingen, zoals ze worden gekreëerd op grond van de
faktor.-ladingen van de afzonderlijke gedragingen, zullen niet
gelijk zijn voor al de verschillende gedrags-aspekten (zie §

2.7.1) en ook kunnen de indelingen op ti (voor TSD) verschillen
van die van t2 (na TSD). Zo kan een gedrag op grond van zijn
frekwentie hoog laden op de ene faktor en op grond van zijn
totale duur hoog op een andere faktor. Daarnaast kan een gedrag
voor TSD hoog laden op de ene, en na TSD op een andere faktor.
Hierdoor is het niet mogelijk om bij de berekeningen van de
verschillen die optreden over TSD gebruik te maken van de
faktor-skores die binnen de procedure van de faktor-analyse zelf
worden berekend. Daarom is gebruik gemaakt van een andere
procedure om 'faktor-skores' te bepalen. Deze procedure zag er
alsvolgt uit:

Normalisatie van de gedragswaarden

Voordat faktor-skores werden berekend, werd de waarde (bijv.
tot1e duur t.o.v. meettijd) van een bepaald gedrag genorma-
liseerd. Dit werd gedaan om ieder gedrag even zwaar mee te laten
wegen bij het samenstellen van een faktor-skore, ongeacht de mate
van vOOrkomen, duur en meeteenheid van een gedrag.
De waarde van een gedrag (X) werd hierbij m.b.v. de volgende
formule getransformeerd:

Yi=(Xi-M)/S

Hierbij staat 'Xi' voor de waarde van een gedrag voor proef-
persoon 'i'. 'M' staat voor de gemiddelde waarde en 'S' voor de
standaarddeviatie van de gedragswaarde over alle proefpersonen.
Gezien het feit dat zowel naar de voorspellende waarde van de
faktor-skores op ti t.a.v. de verandering van (o.a.) subjektieve
arousal wordt gekeken, als naar de covariatie van de verandering
van de faktor-skores over TSD (t2-tl) met de verandering van
subjektieve arousal is gebruik gemaakt van twee afzonderlijke
normalisatie-procedure's:

1)Bij de berekening van de faktor-skores die gebruikt worden voor
de bepaling van de voorspellende waarde, zijn de gedragswaarden
genormaliseerd door in de vermelde normalisatie-formule Yi=(Xi-
M)/S de gemiddelde waarde en standaard-deviatie over de twintig
proefpersonen op tijdstip ti in te vullen. Op deze wijze blijven
de onderlinge verschillen tussen de proefpersonen op ti
gehandhaafd.

2)Bij do berekening van do faktor-skores die gebruikt worden voor
het bepalen van veranderingen over TSD en het berekenen van
covariaties met andere maten (o.a. subjektieve aktivatie), zijn
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de gedragswaarden genormaliseerd door in de formule Yi=(Xi-M)/S
de gemiddelde waarde en standaard-deviatie over de twintig
proefpersonen over de tijdstippen ti en t2 in te vullen. Op deze
wijze blijft het mogelijk veranderingen van ti naar t2 te
berekenen, gezien het feit dat de gedragswaarden op ti d.m.v.
dezelfde konstanten zijn genormaliseerd als die van t2.

De genormaliseerde waarden van de gedragingen behorende tot
dezelfde faktor werden, per proefpersoon en per gedragsaspekt
(totale duur, frekweritie, gemiddelde duur, etc.), bij elkaar
opgeteld. Deze optellingen vormden de verschillende faktor.-
skores,
N.B. Een voordeel van deze alternatieve wijze van faktor-skore-
berekening, boven de, binnen de procedure van de faktor-analyse
zeif gekreeerde, faktor-skores is dat de alternatieve faktor-
skores slechts op die gedragingen gebaseerd zijn, die behoren tot
de betreffende faktor.
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3. RESULTATEN

3.1 Kontrole methoden

3 .1.1 Betrouwbaarheid gedragsregistratie

In tabel 1 (pag. 26) zijn de laatst verkregen percentages overlap
tussen de verschillende gedragsskores van één (getrainde)
observator en een andere (getrainde) observator weergegeven,
evenals de totale duur, frekwentie en gemiddelde duur van de door
beide observatoren geskoorde gedragingen. Verder zijn in de tabel
ook de Cohens Kappa's vermeld. D.m.v. de in de tabel gegeven
waarden voor de vergelijking van de gedragsskores van twee
verschillende observatoren is per gedrag een goed beeld te
krijgen van de betrouwbaarheid waarmee gedragingen konden worden
geregistreerd.
Hierbij dienen de volgende zaken te worden opgemerkt:
1) De waarden van de kappa's waar een '*' bij staat, zijn

afkomstig van een eerder, aan depressieve patienten
verricht, onderzoek (R.J.M. Snijders,
doktoraalverslag). Deze kappa's waren in het huidige
onderzoek niet te bepalen, aangezien de algemene
hoofdbewegingen, ja-knikken en nee-schudden door één
observator zijn geskoord.

2) Back-channel (van proefpersoon) en lichte objekt
gerichte handbewegingen kwamen niet of nauwelijks voor
(zie § 2.7.1) , zodat hiervoor geen waarden zijn te
geven.

3) De kappa voor de intensieve objektgerichte handbewe-
gingen (I) is wat vertekend, gezien het feit dat er
geen overlap bestaat tussen de skore's van beide obser-
vatoren en gezien de grote verschillen in de totale
duren (en gemiddelde duren) tussen de observaties. Dat
toch een grote waarde voor de betreffende kappa wordt
gevonden is toe te schrijven aan het feit dat dit
gedrag zeer weinig voorkwam (zie ook § 2.5).

Verder dient te worden opgemerkt dat alle, voor de afzonderlijke
gedragingen berekende kappa's een waarde tussen 0.6 en 1.0
hebben. De waarde 0.6 wordt in het algemeen als voldoende
betrouwbaar beschouwd in gedragsstudies.

3.1.2 Uitlokkende versus Niet-uitlokkende interview-situatie

Zoals al even in § 2.3.1 werd aangestipt zou een deel van de
vragen, gesteld gedurende de interviews, een uitlokkend effekt op
het gedrag van de proefpersonen kunnen hebben gehad, gezien de
aard van deze vragen. Een proefpersoon werd gevraagd zich te
koncentreren op één lichaamsdeel tegelijk en te omschrijven hoe
dit lichaamsdeel aanvoelde.
Om te kontroleren of deze vragen inderdaad een dergelijke gedrag-
aktiverend effekt hadden, is de mate waarin gedrag werd vertoond
gedurende het uitlokkende deel van het interview statistisch
getoetst (Sign-test) t.o.v. de mate waarin gedrag werd vertoond
gedurende het niet-uitlokkende deel. De gegevens van deze Sign-
test zijn terug te vinden in bijiage VI.
Er worden een aantal significante verschillen gevonden tussen de
twee interview-kondities.
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Deze staan vermeld in tabel 2 (pag. 27).

label 1: Vergeliiking tussen gedragsskores verkregen door twee getrainde observatoren 1+ Cohens Kappa).

gedrag proefpersoon X overlap
obsl/obs2

¼ overlap
obs2/obsl

total duur
obsi obs2

frekwntie
obsl obs2

gem. duur
obsi obs2

kappa

aankijken

spreken

back—channel

ja—knikken

nee—schudden

alg. hoofdbew.

beenbewegingen

funkt. handbew.

gesticuleren

lichte lichaasger.
handbewegingen

intens. lichaamsger.
handbeweg I ngen

lichte obiektger.
handbeweg i ngen

intens. obiektger.
handbeweg I ngen

rest handbew.

94.6

95.6

—

96.3

—

75.3

45.5

72.0

—

0.0

43.1

95.4

90.2

—

61.1

—

84.2

29.5

54.0

—

0.0

67.5

593

385

—

468

—

32

26

67

—

3

178

599

363

—

297

—

34

27

50

—

20

192

226

223

—

87

—

13

20

38

—

2

103

214

214

—

66

—

13

21

33

—

3

122

—

2,62

1.73

—

5.38

—

2.46

1.30

1.76

—

1.50

1.73

2.80

1.70

—

4.50

—

2.62

1.29

1.52

—

6.67

1,57

0.868

0.881

—

0.90

0.94

0.66—0.83*

0,571

0.971

0.903

0.839

—

0,949

0.659

gedrag interviewster

97.9

93.1

53.1

94.3

83.1

37.8

715

287

9

689

256

6

120

176

29

138

166

29

5.96

1.63

0.31

4.99

1.54

0.21

0.877

0.853

0.981

aankijken

spreken

back-channel

uitlokkende
situat ie

100.0 99.4 539 536 1 1 539 536 0.993
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Tabel 2: Toetsing (Sign—test) uitlokkende versus niet—uitlokkende konditie van de
interviews.

gedrags—
eenheid

gedrag aantal
ULS)NUS

aantal
ULS:NUS

aantal
ULS(NUS

p—waarde

totale duur

vdór TSD: spreken
nee-schudden
ja—kn. + nee-sch.
aankijken

1

15

15

5

—

—

—

—

19

5

5

15

(
(
(
(

0.01
0.05
0.05
0.05

nã TSD spreken - - 20 ( 0.01

frekwentie

vóOr TSD: nee—schudden
ja—kn. + nee—sch.
aankijken

16

15

1

—

1

—

4

4

19

(
(
(

0.05
0.05
0.01

ná TSD : aankijken 2 — 18 < 0.01

gem. duur

vdOr TSD: spreken 2 1 17 ( 0.01

ná TSD : spreken
lichte lichaams—
gerichte handbew,
alle handbew.
(.u,v. restbew.)

—

2

4

-
2

1

18

13

15

(
<

(

0,01
0.05

0.05

Opvallend is dat met name die gedragingen, die een rol spelen bij
de sociale interaktie (zie ook hoofdstuk 4, "Diskussie"), worden
belnvloed door het al dan niet informeren naar de afzonderlijke
lichaamsdelen door de interviewer.

3.2 Faktor-analyse

De faktor-indeling op grond van de totale duur t.o.v. de totale
meettijd kwam overeen met de indeling op grond van totale duur
tijdens spreken en luisteren van de afzonderlijke gedragingen en
de indeling op grond van het vOórkomen in de wisselpauzes van
deze gedragingen. Bovendien was deze indeling stabiel over TSD,
d.w.z. dat de faktor-analyse, uitgevoerd op de gegevens van ti
(ochtend vOOr TSD), dezelfde indeling opleverde als wanneer de
faktor-analyse werd uitgevoerd op de gegevens van t2 (ochtend ná
TSD).

De acht gedragingen waren te verdelen over drie faktoren, met
eigenwaarden groter dan 1.
Zo ontstonden er drie groepen gedragingen, waarbinnen de
afzonderlijke gedragingen het hoogst laadden op één
gemeenschappelijke faktor (tabel 3, pag. 28).
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label 3; indeling van de afzooderliike gedraqingen
op grond van de faktor waarop zij het hoogst laden
(zie tekst voor nadere uitleg).

FKTOR 1 FAXTOR 2 FAKIOR 3

algeene
hoofdbewegingen

ja—knikken/
nee—schudden

aankijken

intensieve
lichaaes—

spreken lichte
lichaams—

gerichte
handbewegingen

gerichte
handbeweginqen

beenbewegingen gesticuleren

De faktor-indelingen op grond van frekwentie t.o.v. totale
meettijd, frekwentie tijdens spreken en frekwentie tijdens
luisteren waren onderling sterk verschillend en deze indelingen
waren niet stabiel over TSD. Hetzelfde geldt voor de faktor-
indeling op grond van de gemiddelde duur.
De resultaten van de afzonderlijke faktor-analyses zijn terug te
vinden in bijiage VII, in de vorm van de gevonden faktorladingen,
eigenwaarden en relatieve eigenwaarden.

3.3 Algemene opmerking bij de in dit hoofdstuk 'Resultaten'
weergegeven correlatie-tabellen

In de tabellen staan zowel de rho-waarden van de Spearman-
Rangcorrelatles (r), als de bijbehorende p-waarden vermeld, van
al die correlaties, die een p-waarde kleiner of gelijk aan 0.10
hebben. Verder zijn de p-waarden, kleiner of gelijk aan 0.05,
onderstreept en de p-waarden, kielner of gelijk 0.01, dubbel
onderstreept. Zoals in de statistiek gebruikelijk is, worden de
correlaties met een p-waarde, kleiner of gelljk aan 0.05
(onderstreept), als significant beschouwd. De reden dat de
correlaties, met een p-waarde, kleiner of gelijk aan 0.10, zijn
vermeld, houdt verband met het felt dat zo ook trends zichtbaar
worden. Deze kunnen mogelijk meer inzicht verschaffen in de aard
van de gevonden significante correlaties.

De waarden van de correlaties met een p-waarde groter dan 0.10
staan vermeld in bijiage VIII.

3.4 Relaties tussen de subjektieve maten op tijdstip ti (ochtend
vóOr TSD)

Tabel 4 (pag. 29) laat alle correlaties (Spearman-Rang-
correlaties) zien tussen de subjektieve maten aktlvatie/stress
(Thayer, 1978) en stemming (VAS) op tijdstip ti, waarbij p<O.10.
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Opvallend zijn de hoge correlaties tussen de stemmings-categorie
'neerslachtig' en de subjektieve arousal-maten aktivatie en
stress (resp. negatief en positief). Verder valt op dat de
stemmings-categorie 'opgewekt', zoals verwacht mag worden,
negatief gecorreleerd is met 'neerslachtig'
'kwaad' is evenals 'neerslachtig' sterk positief gecorreleerd met
'stress'.

label 4: Correlatie—tabel van de subjektieve aktivatie, stress en de
stemmings—categoriën: neerslachtig, opgewekt kwaad en angstig
op tijdstip ti.

Angstig Kwaad Opgewekt Neer-
si ac ht i g

Stress

Aktivatie — — r .513
p .021

r:—.702
p: .001

-

Stress r: .615 r: .647
p .004 p .002

Neerslachtig - r .409 r:—,455
p .073 D .044

Opgewekt -

Kwaad —

- 3.5 Relaties tussen de faktor-skores en de subjektieve maten op
tijdstip ti

Aktivatie en Stress (Thayer)

Toetsing van de gegevens op tijdstip ti m.b.v. de Spearman-
Rangcorrelatie-test levert géen significante (p<O.05) of nagenoeg
significante (p<O.lO) correlaties op tussen de verschillende
faktor-skores en de subjektieve maten 'aktivatie' en 'stress'.

Stemming

In tabel 5 (pag. 30) staan alle correlaties tussen de faktor-
skores en de afzonderlijke stemmingscategorieën op tijdstip ti,
waarbij p<0.1O.
De skore van faktor 2, gebaseerd op de gemiddelde duren van de
samenstellende gedragingen, blijkt significant negatief te
correleren met de stemmingscategorie 'neerslachtig'
De skores van faktor 1, gebaseerd op totale duur en totale duur
tijdens luisteren zijn significant positief gecorreleerd met de
stemmingscategorie 'kwaad' (resp. p<o.o5 en p<0.01). Een aantal
andere skores van faktor 1 zijn ook vrij sterk gecorreleerd met
de stemmingscategorie 'kwaad' (p<O.lO), evenals een tweetal
skores van faktor 2.
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label 5: Correlatie—tabel van de faktor—skores en steaing op tijdstip ti.

Neer5lachtig opgewekt Kwaad Angstig

Faktor I

-
—

.

totale duur : r .570
tijdens p: .009
luisteren

totale duur : r .450
p .047

totale duur r: ,439
tijdens spreken p: .053

gemiddelde : r: .442
duur p: .058

vó6rkoen : r: .420
tiidens p: .065
wisselpauzes

—

Faktor 2

qemiddelde : r:—,459
duur p .048

frekwentie : r:—,389
p .090

— frekwentie : r—. 439
tijdens spreken p: .053

frekwentie : r:—,416
p: .068

—

Faktor 3 - — - -

3.6 Verandering van de waarden van de sublektieve maten over TSD

Aktivatie en Stress

Indien de gegevens van de Thayer-lijst op de morgen vóôr TSD
worden vergeleken met die van de morgen ná TSD blijkt er een
duidelijke afname op te treden in subjektieve aktivatie bij alle
twintig proefpersonen (Sign-test, p= 0.000), terwiji er geen
duidelijke veranderingen in subjektieve stress zijn (Sign-test,
p>O.1O). In tabel 6 (pag. 31) staat het aantal proefpersonen
vermeld waarbij aktivatie of stress afnarn, toenam of gelijk
bleef, evenals de gemiddelde verandering, de hierbij behorende
standaard-deviatie en de uiterste waarden, uitgedrukt in Thayer-
schaal eenhederi (Thayer, 1978).
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label 6: Veranderinq in subjektieve aktivatie en stress
(Thayer, 1978) over TSD (n:20),

Veranderinq over TSD
I t2 — ti

..
StressAktivatie

aantal proefpersonen met
een afname

20 ii -

aantal proefpersonen met
een toename

0 8

aantal proepersonen
zonder verandering

0 I

gemiddelde verandering —13 0

standaarddeviatie 6 3

minimum verandering —15 —3

maximum verandering —5 11

Stemming

Indien de waarden van de VAS-schaal op de morgen vóór TSD worden
vergeleken met de waarden ná TSD blijkt dat de stemmingscategorie
'neerslachtig' significant toeneemt (Sign-test, p= 0.001) en
'opgewekt' significant afneemt over TSD (Sign-test, p= 0.000). In
tabel 7 staan de gegevens van de verandering van de stemmings-
categorieen vermeld, zoals dit in tabel 6 voor aktivatie en
stress is gedaan. De gemiddelde verandering, de bijbehorende
standaard-deviatie en de uiterste waarden zijn uitgedrukt in VAS-
schaal eenheden (percentages).

label 7: Verandering in stemming over ISO (VAS; n=20),

Verandering over ISO
t2 — tI J

Neer-
slachtig

Opgewekt Kwaad Angstig

aantal proefpersonen
met een afname

1 17 5 6

aantal proefpersonen
met een toename

lB 3 4 7

aantal proefpersonen
zonder verandering

1 0 11 7

gemiddelde verandering 5.3 —9.2 0.4 0.5

standaarddeviatie 4.2 8.7 1.0 3.0

minimum verandering 0.0 —28.3 —0,4 —4.1

mauium verandering 13.7 3.3 2.1 9.2
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3.7 Relaties tussen de waarden van de subjektieve maten op
tijdstip ti en de verandering van deze waarden over TSD

In tabel 8 staan de correlaties tussen de afzonderlijke
subjektieve maten en de verandering van deze maten over TSD.
De waarden van de afzonderlijke subjektieve maten hebben over het
algemeen geen voorspellende waarde aangaande hun eigen
verandering over TSD en die van de overige subjektieve maten. De
waarde van aktivatie op ti vorrnt hierop een eerste uitzondering.
Deze "voorspelt" de verandering van aktivatie over TSD en wel zo
dat, hoe hoger deze waarde is, des te sterker de afname van deze
waarde is over TSD. De significante correlatie tussen aktivatie
op ti en de verandering van aktivatie over TSD wordt geIllu-
streerd in figuur 4 (pag. 33). Dit is een scatterplot waarin de
aktivatie op ti is uitgezet tegen de verandering van aktivatie
over TSD.
De waarde van de stemmings-categorie 'angstig' op ti voorspelt
zowel de eigen verandering (hoe hoger de waarde op ti, des te
sterker de afname), als de verandering van aktivatie over TSD
(hoe hoger de waarde van 'angstig' op ti, des te minder de
aktivatie afneemt). Er dient echter opgemerkt te worden dat het
aantal proefpersonen met de waarde nul voor de stemmings-
categorie 'angstig' op ti relatief groot is (elf van de twintig
proefpersonen), waardoor er minder waarde gehecht kan worden aan
de hier gevonden correlatie-coëfficiënten. Dat er sprake is van
een enigszins vertekend beeld blijkt ook uit de figuren 5 (pag.

33) en 6 (pag. 35).

label 8: Correlatie—tabel van de subjektieve aktivatie, stress en de
stemings—cateqoriën: neerslachtig, opgewekt, kwaad en angstig
vdOr TSD t.o.v. de veranderingen over TSD.

a Angstig a Kwaad a Opgewekt a Neer—
slachtig

a Stress Aktivatie

Aktivatie - - - - — r—.636
p 003

Stress — — — — — —

Neerslachtiq — — - — — —

Opgewekt - - — - - -

Kwaad - - — — — —

Angstig r:-,623
p .003

- - - — r .519
p .019
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activation before TSD

Fig. 4: Illustratie van de correlatie tussen subjektieve
aktivatie vódr TSD en de verandering van
subjektieve aktivatie over TSD.

change of anxiety
r——.623 (p<.034)
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S

50

0 IS,, •

-50
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anxiety before TSD

Fig. 5: Illustratie van de correlatie tussen de skore
van de stemingscategorie 'angstig' vOór TSD
en de verandering van deze skore Over TSD.
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3.8 Relaties tussen de verandering van de waarden van de
afzonderlijke subjektieve maten over TSD

In tabel 9 staan de de corre1atie-cofficiënten en de bijbe-
horende p-waarden vermeld van alle correlaties tussen de ver-
anderingen van de verschillende subjektieve maten waarbij

p<O .10.

Tabel 9: Correlatie—tabel van de veranderingen in subjektieve aktivatie,
stress en de stemings—categoriën: neerslachtig, opgewekt, kwaad
en angstig.

—————===—_

.

Angstig o Xwaad A0pgewekt Neer—
slachtig

Stress

Aktivatie r:—,427
p .061

- — —

Stress

ANeerslachtig r .494 r:—,814
.027 p: .000

Opgewekt r:—,387
p .092

A Kwaad

De gevonden significante correlatie tussen de veranderingen van
de skore van 'angstig' en de skore van 'neerslachtig' is geIllu-
streerd in figuur 7 (pag. 35). De significante correlatie tussen
de veranderingen van de skore van 'opgewekt' en de skore van
'neerslachtig' is geIllustreerd in figuur 8 (pag.37).

3.9 Relaties tussen de faktor-skores en verandering van de
sub jektieve maten over TSD.

Zoals beschreven staat in hoofdstuk 2 is op acht verschillende
gedragingen een faktor-analyse uitgevoerd. Dit leverde een drie-
faktoren-indeling op (tabel 3).
Voor de drie faktoren zijn faktor-skores berekend ( 2.7.3) op
zowel ti (vOór TSD) als t2 (ná TSD)
Zowel de faktor-skores op ti als de verandering van de faktor-
skores over TSD (t2-tl) zijn gecorreleerd met de verandering in
de subjektieve maten over TSD. De resultaten zullen flu worden
behandeld.

3.9.1 Verandering van de faktor-skores over TSD

De skore van faktor 1, gebaseerd op de totale duren van de
samenstellende gedragingen, blijkt bij een significant aantal
proefpersonen (sign-test: 15 toename's; 5 afname's; p= 0.042) te
zijn toegenomen over TSD. De overige skores van zowel faktor 1
als de faktoren 2 en 3 leveren met de sign-test geen
significante veranderingen op (zie bijiage IX)
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change of activation
r= .519 (p<.019)
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anxiety before TSD

Fig. 6: Illustratie van de correlatie tussen de skore
van de stenffningscategorie Tangstig' vóór TSD
en de verandering van subjektieve aktivatie
dyer TSD.
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Fig. 7: I1ustratie van de correlatie tussen de skore
van de sterniningscategorie 'angstig' vddr TSD
en de verandering van de skore van de sternrnings—
categorie 'neerslachtig' over TSD.
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3.9.2 Faktor-skores op ti en verandering in sublektieve maten
over TSD

Aktivatie en stress

In tabel 10 staan alle correlaties tussen de faktor-skores op ti
en de verandering in aktivatie en stress over TSD, waarbij
p<0 .10.

Het blijkt dat slechts de skore van faktor 1, welke gebaseerd is
op de totale duren tijdens spreken van de samenstellende
gedragingen , significant (p<0.05) negatief gecorreleerd is met
de verandering in aktivatie. Deze correlatie wordt geIllustreerd
in figuur 9 (pag. 37). hit deze figuur blijkt de aktivatie meer
af te nemen over TSD naarmate de faktor-1-skore hoger is op ti.
Ook de skores van faktor 1, die gebaseerd zijn op totale duur en
gemiddelde duur zijn vrij sterk negatief gecorreleerd met de ver-
andering in aktivatie (p<O.lO).
Er zijn geen significante correlaties tussen de faktor-skores op
ti en de verandering in stress.

label 10: Correlatie—tabel van de faktor-skores op ti en de
verandering in aktivatie en stress over TSD.

A Aktivatie A Stress

Faktor 1

totale duur : r—. 478
tiidens spreken p: ,Q33

totale duur : r:—,441
p: .051

qemiddelde : r:—,445
duur p .056

—

Faktor 2 — qemiddelde : r: .410
duur p: .081

Faktor 3
frekwentie : r .379
tijdens p: .100
luisteren

v6drkoen : r: .394
tijdens pz .086
wisselpauzes

Stemming

In tabel ii (pag. 38) staan alie correlaties tussen de faktor-
skores op ci en de verandering in de stemmingscategorieën over
TSD, waarbij p<O.iO. Er biijken geen significante correlaties te
zijn cussen de faktor-skores op ti en de verandering in de
stemmingscategorie 'neersiachtig'
De skore van faktor 3, gebaseerd op de gemiddeide duren van de
samenstellende gedragingen, is significant negatief gecorreleerd
met de verandering in de stemmingscategorie 'opgewekt'. hit
figuur 10 (pag. 39) biijkt dat de waarde van 'opgewekt' meer
afneemt naarmate de faktor-3-skore hoger is op ti.
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change of depression
r——.814 (p<.OO1)
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Fig. 8: Illustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de skore van de stemmingscategorie
'opgewekt' en de verandering van de skore van de
stemmingscategorie 'neerslachtig' óver TSD.
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factor— 1 —score before TSD

e: based on tota' duration of behaviours during speaking

Fig. 9: Illustratie van de correlatie tussen de faktor—1—
skore, gebaseerd op totale duren tijdens spreken,
vddr TSD en de verandering van subjektieve akti—
vatie over TSD.
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Met de verandering in de stemmingscategorie 'kwaad' zijn geen
faktor-skores significant gecorreleerd.
Er zijn drie significante correlaties tussen de faktor-skores en
de verandering in de stemmingscategorie 'angstig'. De skore van
faktor 1, gebaseerd op frekwentie, en die gebaseerd op frekwentie
tijdens spreken (p<0.Ol) zijn hiermee negatief gecorreleerd. Uit
de figuren 11 (pag. 39) en 12 (pag. 40) blijkt dat, indien de
faktor-1-skore laag is op ti, de waarde van 'angstig' toeneemt en
dat, indien de faktor-1-skore hoog is, de waarde van 'angstig'
afneemt.
Ook de skore van faktor 3 gebaseerd op frekwentie tijdens
spreken is, op vergelijkbare wijze als de faktor-1-skores,
negatief gecorreleerd met de stemmings-categorie 'angstig'
(figuur 13, pag. 40).

Tabel 11 Correlatie—tabel van de faktor—skores op ti en de verandering in stemiing over TSD.

Neerslachtig o Opgewekt Kwaad ngstig

Faktor I

qeidde1de r .422
duur p: .072

- — frekwentie : r—.565
tijdens 5preken p .009

frekwentie : r:—,4B6
p: .030

Faktor 2 — — — gemiddelde : r: .451
duur p: .053

Faktor 3

qemiddelde : r .441
duur p: .059

qemiddelde : r—.510
duur D .026

— frekwentie : r:—,477
tijdens spreken D .033

frekwentie : r:—,419
tijdens p: .066

luisteren

3.9.3 Verandering in faktor-skores en verandering in
sub jektieve maten over TSD (covariatie)

Aktivatie en stress

In tabel 12 (pag. 41) staan alle correlaties tussen de veran-
dering in de faktor-skores en de verandering in aktivatie en
stress over TSD vermeld, waarbij p<O.lO.
Evenals bij de correlatie van de faktor-skores op ti met de ver-
andering van aktivatie, blijkt ook hier dat vooral de skores van
faktor 1 correleren met de verandering in aktivatie: vier van de
acht bekeken aspekten van de samenstellende gedragingen (totale
duur, gemiddelde duur, etc.) blijken significante correlaties
(covariaties) op te leveren.
Verder correleren ook de veranderingen in skores van faktor 3,
gebaseerd op totale duur tijdens spreken en frekwentie tijdens
spreken, met de verandering van aktivatie over TSD.
Met de verandering van stress correleert alleen de verandering
van de skore van faktor 3, gebaseerd op het vOOrkomen van de
samenstellende gedragingen gedurende de wisselpauzes.
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Fig. 10: Illustratie van de correlatie tussen de faktor—3—
skore, gebaseerd op gemiddelde duren, vóór TSD
en de verandering van de skore van de stemmirgs—
categorie 'opgewekt' over TSD.
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Fig. 11: Illustratie van de correlatie tussen de faktor—1—
skore, gebaseerd op frekwenties tijdens spreken,
vOOr TSD en de verandering van de skore van de
stemrningscategorie 'angstig' over TSD.
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Fig. 12: Illustratie van de correlatie tusseri de faktor—1—
skore, gebaseerd op frekwenties, vóór TSD en de
verandering van de skore van de stemmings—
categorie 'angstig' 6ver TSD.
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Fig. 13: Illustratie van de correlatie tussen de faktor—3—
skore, gebaseerd op frekwenties tijdens spreken,
vóór TSD en de verandering van de skore van de
stemrningscategorie 'angstig' óver TSD.
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Tabel 12: Correlatie—tabel van de verandering in faktor—skores en de
verandering in aktivatie en stress over ISO (covariatie).

(titie_ rel

Faktor 1

gemiddelde : r: .511
duur p: .025

totale duur : r: .488
tiidens spreken D .029

totale duur : r .487
duur p .030

frekwentie ; r—.476
tijdens p .034
luisteren

—

Faktor 2 — —

Faktor 3

totale duur : r:—,488
tijdens spreken p .029

frekwentie : r—,447
tiidens spreken p: .048

vôOrkoen : r:—,480
tijdens p .032
wisselpauzes

De significante correlaties, welke gevonden zijn tussen de
veranderingen in de faktor-skores en de veranderingen in
aktivatie en stress, worden geillusteerd in de figuren 14 t/m 20
(pag. 42-45).

Stemming

In tabel 13 staan de correlaties tussen de verandering in de
faktor-skores en de verandering in stemming vermeld, waarbij
p<O.lO. Het blijkt uit deze tabel dat alleen de verandering van
een tweetal skores van faktor 1 significant correleren met de
verandering in de stemmingscategorie 'angstig'.

label 13: Correlatie—tabel van de verandering in faktor—skores en de verandering in
steaming over TSD (covariatie),

Neerslachtig Opgewekt AKwaad Angstig

Faktor 1

frekwentie : r .413
tijdens spreken p: .070

— — frekwentie : r .598
tijdens spreken p: .005

frekwentie : r: .532
p: .016

Faktor 2 — — — —

Faktor 3 — — - —

De significante correlaties, welke gevonden zijn tussen de
veranderingen in de faktor-skores en de veranderingen in de

afzonderlijke stemmingscategorieën, worden geillusteerd in de
figuren 21 (pag. 45) en 22 (pag 46).
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Fig. 14: Illustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—1—skore, gebaseerd op gemiddel—
de duren, en de verandering van subjektieve
aktivatie 6ver TSD.
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Fig. 15: tilustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—1—skore, gebaseerd op totale
duren tijdens spreken, en de verandering van
subjektieve aktivatie óver TSD.
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change of activation
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Fig. 16: Illustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—1—skore, gebaseerd op totale
duren, en de verandering van subjektieve akti—
vatie dyer TSD.
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Fig. 17: Iflustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—1—skore, gebaseerd op fre—
kwenties tijdens luisteren, en de verandering
van subjektieve aktivatie dyer TSD.
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Fig. 18: Itliustratie van de correlatie tussen de veranda—
ring van de faktor—3—skore, gebaseerd op totale
duren tijdens spreken, en de verandering van
subjektieve aktivatie óver TSD.
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Fig. 19: Illustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—3--skore, gebaseerd op fre—
kwenties tijdens spreken, en de verandering
van subjektieve aktivatie dyer TSD.
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Fig. 20: Illustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—3—skore, gebaseerd op
vddrkomen in de wisselpauzes, en de verandering
van stress over TSD.
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Fig. 21: Illustratie van de correlarie tussen de verande—
ring van de faktor—1—skore, gebaseerd op fre—
kwenties tijdens spreken, en de verandering
van de skore van de sterrmingscategorie 'anstig'
over TSD.
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change of anxiety
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•: based on frequency of behaviours

Fig. 22: Illustratie van de correlatie tussen de verande—
ring van de faktor—1—skore, gebaseerd op fre—
kwenties, en de verandering van de skore van de
stemmingscategOrie 'angstig' over TSD.

3.10 Spreek-pauze analyse

De gegevens van de spreek-pauze-analyse zijn weergegeven in
figuren waarin de afzonderlijke episoden (zie § 2.4) zijn
aangegeven d.m.v. kolommen. In deze figuren zijn de gemiddelde
waarden over de twintig proefpersonen uitgezet t.o.v. de spreek-
pauze—struktuur van het interview, welke is afgenomen op de
ochtend voor TSD, De gearceerde kolommen geven aan wanneer er
gesproken werd: 'int' = interviewer spreekt, 'sub' = proef-
persoon spreekt. De stukken tussen de gearceerde kolominen geven
een spreekpáuze aan (beurtwisseling: mt-sub I sub-mt Of

binnenpauze: mt-mt / sub-sub).

Figuur 23 (pag. 48) laat de distributie van de samenstellende
gedragingen van faktor 1 zien. Opvallend is dat de drie
afzonderlijke gedragingen een vrijwel identiek verloop over de
spreek-pauze-fragmenten laten zien.
De gedragingen blijken het meest voor te komen tijdens het
spreken van de proefpersoon en het minst tijdens het luisteren
van de proefpersoon. Indien de gemiddelde waarden (occurence) van
de afzonderlijke episoden per proefpersoon t.o.v. elkaar worden
getoetst, levert de sign-test (n=20) een significant verschil
(p<O.O5) op tussen de verschillende episoden voor de drie
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gedragingen, behalve tussen de episode 'sub-sub' en de episode
'sub-int' van 'beenbewegingen' en 'intensieve lichaamsgerichte
handbewegingen'.

Figuur 24 (pag. 48) laat de distributie van de samenstellende
gedragingen van faktor 2 zien (behalve 'spreken' zeif). Ook bij
deze figuur valt op dat de beide gedragingen het meest voorkomen
tijdens het spreken van de proefpersoon en het minst tijdens het
luisteren van de proefpersoon naar de interviewer.

Figuur 25 (pag. 49) laat de distributie zien van de samen-
stellende gedragingen van faktor 3. Hierbij valt op dat
'aankijken' een geheel ander verloop over de verschillende
spreek-pauze-fragmenten laat zien dan de samenstellende
gedragingen van de faktoren 1 en 2. Dit gedrag komt het meest
voor tijdens het luisteren van de proefpersoon naar de inter-
viewer en het minst tijdens het spreken van de proefpersoon. Het
verloop van 'lichte lichaamsgerichte handbewegingen' is viak, en
er worden m.b.v. de Sign-test (n=20) geen significante verschil-
lea gevonden tussen de gemiddelde waarden van de afzonderlijke
episoden (p>O.O5).

Distributie van faktor-1-skores over de spreek-pauze-struktuur

Gezien het aantal (significante) correlaties tussen de verschil-
lende skores van faktor 1 en de verandering in subjektieve akti-
vatie, zijn we geinteresseerd in het verloop van deze faktor
over de spreek-pauze-fragmenten van het interview.
Evenals bij de samenstelling van de afzonderlijke faktor-skores
zijn ook de gegevens van de spreek-pauze-analyse gestandaar-.
diseerd m.b.v. de formule Yi=(Xi-M)/S (zie § 2.7.3). De

gemiddelden van deze genormaliseerde waarden over de twintig
proefpersonen zijn uitgezet in figuur 26 (pag. 49).
De distributie van de faktor-1-skores over de spreek-pauze-
struktuur komt sterk overeen met die van de samenstellende
gedragingen. Dit is begrijpelijk, gezien het feit dat de
verdelingen van daze gedragingen onderling niet sterk
verschillen.
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DISTRIBUTION OF FACTOR-i--BEHAVIOURS
OVER SPEECH-PAUSE FRAGMENTS
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Fig. 23: De mate waarin de samenstellende gedragingen
van faktor 1 vdórkomen in relatie tot spreek—
pauze—spreek fragmenten van het interview
(vd6r TSD)

DISTRIBUTION OF FACTOR-2-BEHAVIOURS
OVER SPEECH-PAUSE FRAGMENTS
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Fig. 24: De mate waarin de samenstellende gedragingen
van faktor 2 vddrkomen in relatie tot spreek—
pauze—spreek fragmenten van het interview
(vdór TSD)
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DISTRIBUTION OF FACTOR-3-BEHAVIOURS
OVER SPEECH-PAUSE FRAGMENTS

- iookng light body touching

% looking % light body touching

100- 8UbJ nt mt 8ubj aubj

'U. II
00 - 00 OOtJc. 390

60- 0900 Dr 990
p J 900 10

1 00

0-—-- — 0

time

Fig. 25: De mate waarin de samenstellende gedragingen
van faktor 3 vódrkomen in relatie tot spreek—
pauze—spreek fragmenten van het interview
(vdór TSD)

DISTRIBUTION OF FACTOR-i-SCORES
OVER SPEECH-PAUSE FRAGMENTS
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Fig. 26: Cestandaardiseerd verloop van faktor—1—skores
over de verschillende spreek—pauze—spreek
fragmenten (zie tekst, voor nadere toelichting).
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4. DISKUSSIE

4.1 Kontrole Methoden: Uitlokkende versus Niet-uitlokkende
interview- situatie

Ult de vergelijking van de mate, waarin gedrag werd vertoond in
de twee, op grond van de aard der vragen, verschillende
interview-kondities, bleek dat juist v.w.b. die gedragingen,
welke in sterk verband staan met de sociale interaktie (spreken,
gesticuleren, (ja-knikken en nee-schudden) een verschil kon
worden aangetoond tussen deze beide interview-kondities.
Het felt dat spreken afneemt in de zogenaamde 'uitlokkende
situatie' heeft waarschijnhljk te maken met het felt dat in deze
interview-konditie aan de proefpersonen werd gevraagd om zich te
koncentreren op de afzonderlijke lichaamsdelen. Hierdoor bleef er
minder tijd over om te spreken, inimers de proefpersonen moesten,
alvorens te kunnen antwoorden op de hen gestelde vragen, eerst
een inschattlng maken van wat zlj voelden in de betreffende
lichaamsdelen.
Dat de hoeveelheid aankijken is afgenomen in de 'ultlokkende
situatie' t.o.v. de 'niet-uitlokkende situatle' heeft
waarschljnlijk eveneens te maken met het felt dat de
proefpersonen zich moesten koncentreren op de afzonderlijke
llchaamsdelen. Het koncentreren gaat immers vaak gepaard met (en
wordt bevorderd door) het kijken naar hetgeen wáár men zich op
koncentreert.
De toegenomen mate van ja-knikken en nee-schudden in de
'uitlokkende situatie' is vermoedelljk toe te schrljven aan het
felt dat de, in deze kondltie gestelde, vragen vaker met een
eenvoudig 'ja'of 'nee' te beantwoorden waren dan de vragen die
gesteld werden in de rest van het interview.
Gezien de resultaten van de toetsing van het verschil tussen
belde kondities (uitlokkend versus nlet-ultlokkend) kan worden
gekonkludeerd dat de twee kondlties niet van elkaar verschillen
m.b.t. de mate waarin non-relationeel gedrag (zie inleidlng) werd
vertoond. Er ging dus over het algemeen niet méér gedrag-
aktlverende invloed uit van de 'ultlokkende sltuatie' i.v.t. de
'nlet-ultlokkende situatie'.

4.2 Gedragsfaktoren

De gehanteerde faktor-lndeling, zoals deze omschreven staat in
tabel 1, voldoet (voor de de aspekten waarop deze gebaseerd Is)
aan de In de Inleiding gestelde voorwaarden: de indeling is
gelljk in verschillende interview-situaties (spreken/lulsteren)
en is stabiel over TSD. Verder is het van belang op te merken
dat ook de faktor-analyse, uitgevoerd op het aspekt 'vOOrkomen in
de wisselpauzes' deze faktor-lndeling opleverde. Hierblj is
lmmers geselekteerd op de aspekten van gedrag, waaraan volgens de
literatuur speciale betekenis kan worden toegeschreven (zie §

2.7.1). Bovendien bezit de gehanteerde faktor 'face-validity',
d.w.z. dat er aan de drie samengestelde gedrags-groepen, op grond
van de llteratuur, een bepaalde (funktlonele) betekenis kan
worden toegekend.
Op dit laatste punt zal nu nader worden lngegaan:
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Gedragingen die hoog laden op faktor 1

a)Lichaamsgerichte handbewegingen worden in de literatuur
veelal aangeduid als een sterk met arousal (anxiety, aktivatie)
gerelateerd gedrag (Mahl, 1968; Harrigan, 1985). EInan en Friesen
(1969) veronderstellen dat dit gedrag een zgn. "onbewuste
emotionele lek" vormt, welke "aroused affect" reflekteert. Jansen
en Meinders (1987) vonden bij depressieve patienten een relatie
tussen de mate van agitatie en de duur van lichaamsgerichte
handbewegingen.

b)Jansen en Meinders (1987) vonden dat hoe geaktiveerder
depressieve patienten waren, des te ineer hoofdbewegingen zij
vertoonden. Hoofdbewegingen worden enerzijds in verband gebracht
met spraak-.ondersteuning (Hadar, 1983), anderzijds worden zij
gezien als het, mm of meer, passieve gevolg van verandering in
lichaamshouding (Hadar, 1985).
Lichaamshouding wordt op zijn beurt verondersteld in verband te
staan met anxiety. (Jurich en Jurich, 1974, Mahl, 1968)).

c)Er is nog maar weinig bekend aangaande het verband tussen
beenbewegingen en arousal. Wel is er een relatie gevonden tussen
de mate waarin de lichaams-extremiteiten Carmen en benen) worden
bewogen en "social anxiety", gemeten m.b.v. de fysiologische
parameter hartslag-frekwentie (Boice en Monti, 1982).

Konkluderend iou faktor 1 omschreven kunnen worden als een (non-
relationele) arousal-gerelateerde faktor.

Gedragingen die hoog laden op faktor 2

De gedragingen welke, op grond van hun faktor-ladingen, zijn
ingedeeld bij faktor 2 kunnen omschreven worden als relationele
gedragingen, d.w.z. dat deze gedragingen een sterke relatie
vertonen met de (spreek/luister-) struktuur van een sociale
interaktie. Daarnaast wordt spreken ook wel in verband gebracht
met anxiety (Siegman en Pope, 1972), evenals gesticuleren. De
aard van de relatie tussen anxiety en gesticuleren is nog verre
van duidelijk. Boice en Monti (1982) vonden bij gezonde
proefpersonen een positieve relatie tussen gesticuleren en
anxiety, terwiji Waxer (1977) hiertussen, bij depressieve
patienten, juist een negatieve relatie aantrof.

Gedragingen die hoog laden op faktor 3

a)Aankijken wordt, evenals de gedragingen ingedeeld bij faktor 2,
gezien als een relationeel gedrag. Daarnaast wordt aankijken ook
in verband gebracht met arousal. In een studie van Gale (1975)
aan gezonde proefpersonen, waarbij gebruik werd gemaakt van EEG-
metingen, resulteerde aankijken in een duidelijke toename van
arousal (EEG-arousal). Jurich en Jurich (1974) vonden bij gezorrde
proefpersonen een negatieve relatie tussen aankijken en twee
traditionele maten voor anxiety, nl. een, door gedrags-observatie
verkregen, globale anxiety-skore en een vinger-zweet-index. Waxer
(1977) vond in een studie aan depressieve patienten eveneens een
negatieve relatie tussen anxiety, verkregen d.m.v. vragenlijsten,
en aankijken. Edelmann en Hampson (1979) vonden bij gezonde
proefpersonen een negatieve relatie tussen "in verlegenheid
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gebracht worden" (embarrassment) en aankijken.

b)Over het algemeen wordt in de literatuur geen onderscheid
gemaakt tussen de lichte en de intensieve vorm van lichaams-
gerichte handbewegingen. Beide typen bleken echter in een studie
van Bouhuys et al. (1988) te verschillen op grond van hun
voorspellende waarde m.b.t. stemmingsverbetering bij depressieve
patienten.
Stemmingsverbetering op lange termijn (10 weken) was negatief
gecorreleerd met de lichte vorm en positief gecorreleerd met de
intensieve vorm van de lichaamsgerichte handbewegingen.

Faktor 3 lijkt op grond van bovengenoemde overwegingen een faktor
te zijn die een tussenvorm is van de faktoren 1 en 2. Immers,
enerzijds worden de samenstellende gedragingen met arousal of
anxiety in verband gebracht, anderzijds is met name aankijken een
duidelijk relationeel gedrag.

4.3 Arousal-manipulatie d.m.v. TSD

4.3.1 Subjektieve arousal

In navolging van Thayer (1978:a,b) is subjektieve arousal in het
huidige experiment beschouwd als zijnde een overkoepelende
benaming voor twee onderliggende begrippen, nl.; subjektieve
aktivatie en subjektieve stress.
Dat de m.b.v. de Thayer-vragenlijst bepaalde aktivatie een ander
aspekt van subjektieve arousal reflekteert dan de met deze
vragenlijst bepaalde stress, wordt ondersteund door het feit dat
er geen significante correlatie wordt gevonden tussen deze twee
subjektieve maten (tabel 4).
Opvallend is dat beide maten wel een aantal sterke correlaties
vertonen met de verschillende stemmings-categorien en wel op

- zo'n wijze dat aktivatie positief gecorreleerd is met "goed
gestemd" (opgewekt) en negatief met "slecht gestemd" (fleer-
slachtig), terwijl stress daarentegen positief gecorreleerd is
met "slecht gestemd" (neerslachtig, kwaad). Een dergelijke
positieve relatie tussen aktivatie en een positieve gemoeds-
toestand enerzijds, en stress en een negatieve gemoedstoestand
anderzijds, werd al eerder door Thayer zelf beschreven (Thayer,
1978:a,b)
TSD doet de aktivatie bij alle proefpersonen afnemen (tabel 6).
Dit is in overeenstemming met de door Gerner et al. (1979)
gevonden afname in aktivatie-items (elation, talkativeness) bij
gezonde proefpersonen als reaktie op één nacht TSD. tiet effekt is
echter tegengesteld aan het effekt van TSD op de subjektieve
aktivatie van de groep depressieve patienten welke in de
inleiding wordt aangeduid met het begrip "responders".
De waargenomen afname van subjektieve aktivatie over TSD duidt
erop dat de beoogde arousal-manipulatie d.m.v. TSD is geslaagd.



53

4.3.2 Faktor-skores

Dat de faktor-l-skore, gebaseerd op de totale duur tijdens
spreken van de samenstellende gedragingen, de afname van
subjektieve aktivatie op dezelfde wijze "voorspelt" als
subjektieve aktivatie (op ti) dit zeif doet (tabel 8 en 10), is
eeri sterke aanwijzing voor een relatie tussen beide maten.
Er wordt een positieve correlatie gevonden tussen de afname van
subjektieve aktivatie en de verandering van vier verschillende
faktor-1-skores over TSD (tabel 12). Dit is een ondersteuning
voor de veronderstelling dat faktor 1 een arousal-gerelateerde
gedragsfaktor zou zijn. Opmerkelijk is overigens dat de faktor-1-
skore, gebaseerd op de totale duren van de samenstellende gedra-
gingen, bij een significant aantal proefpersonen (15 van de 20)
toeneemt van ti naar t2 (bijiage IX). Mede gezien de positieve
correlatie tussen de afname van subjektieve aktivatie en de ver-
andering van deze faktor-1-skore over TSD, voldoet deze toename
niet aan de verwachting. Immers, indien de hoogte van deze
faktor-1-skore beschouwd wordt als een maat voor het arousal-
nivo, mag verwacht worden dat deze skore afneemt over de
arousal-nivo verlagende TSD.
Ook het verband tussen de verandering in faktor-3-skores en de
verandering in subjektieve aktivatie vertoont een dergelijke
schijnbare tegenstelling. Gezien de negatieve correlatie-
cofficiënten in tabel 12 is het effekt van TSD op de faktor-3-
skores tegengesteld aan het effekt van TSD op subjektieve akti-
vatie. Echter de skore van faktor 3, gebaseerd op de totale
duren van de samenstellende gedragingen, neemt bij een nagenoeg
significant aantal proefpersonen (14 van de 20) af over TSD
(bijiage IX).
Een mogelijke verkiaring zou kunnen zijn dat er sprake is van een
mechanisme dat via de samenstellende gedragingen van faktor 1 en
3 een kompensatie voor de afgenomen arousal teweegbrengt.
Interessant in dit verband is dat één van de proefpersonen
tijdens het interview op de ochtend na TSD opmerkte dat hij
d.m.v. het heen en weer bewegen van zijn benen trachtte wakker te
blijven. Dit duidt eveneens op een kompenserende funktie van
gedrag m.b.t. de toegenomen vermoeidheid.
Aan de hand van een door Sanders (1981, 1983) opgesteld (lineair)
model m.b.t. stress en arousal, zal flu een poging gedaan worden
een dergelijk kompenserend mechanisme t.a.v. een verlaagd
arousal-nivo meer gestalte te geven.

4.4 Stress en Arousal model van Sanders

4.4.1 Algemene beschrijving van het model

Het model aangaande stress en arousal, opgesteld door Sanders
(1983) gaat uit van vier (stimulus-) verwerkingsstadia op
cognitief nivo (fig. 27), nl.:

1)stimulus preprocessing (stimulus voorbewerking), belnvloed
door signaal-intensiteit.
2)feature extraction (selektie van eigenschappen), beInvloed
door signaal-kwaliteit.
3)response choice (respons keuze), beInvloed door S-R -
(Stimulus-Respons) compatibiliteit, d.w.z. een adekwate
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hantering van beslissingsregels, zodat stimulus en respons goed
op elkaar zijn afgestemd.
4)motor-adjustment (motorische bijstelling), belnvloed door
tijds-onzekerheid. Voorbereidende processen en timing brengen dit
stadium zo dicht mogelijk bij de motor action limit ", d.w.z.
dat zij (indien gewenst) op ieder moment zorgen voor een optimale
respons-mogelijkheid.

Het laatstgenoemde stadium leidt uiteindelijk tot een daad-
werkelijke respons op de aangeboden stimulus.
Volgens het model zijn er drie mechanismen die de genoemde
verwerkingsstadia van energie voorzien. Bit zijn: arousal,
activation (aktivatie) en effort (inzet/inspanning).

evauohon
mechanism

energe I cal
mechan,ms

process;ng
stages -

epPuimen Ia I
voriables

Fig. 27: Het model van Sanders (1981, 1983), aangaande
humane informatie—verwerking en stress
(voor beschrijving, zie tekst)

Uit de figuur blijkt dat stimulus processing het enige cognitieve
stadium is, waarvoor geen aparte energetische bron is vereist.
Dit stadium wordt verondersteld slechts afhankelijk te zijn van
automatische processen (bottom up). Dit wil echter niet zeggen
dat stimulus-intensiteit niet van belang is voor de energetische
staat. Integendeel, het wordt gezien als arousal-verhogend.
Verder blijkt ult de figuur dat het stadium feature extraction
van energie wordt voorzien door arousal , terwijl de energie voor
het stadium motor adjustment wordt geleverd door aktivatie.
Arousal en aktivatie worden basale mechanismen genoemd, die
worden gekoordineerd en gekontroleerd door effort, welke eveneens
direkt gekoppeld is met het centrale cognitieve stadium response
choice.
Naast het direkt moduleren van arousal en aktivatie is effort
eveneens in staat de energetische mechanismen arousal en
aktivatie te ontkoppelen.
Tenslotte is er nog een mechanisme in het model opgenomen, dat
het funktioneren van arousal en aktivatie evalueert. Hierbij
wordt verondersteld dat twee soorten informatie dit mechanisme
kunnen bereiken. De eerste betreft direkte feedback, welke de
fysiologische staat van het systeem reflekteert, zodat er direkt
aktie ondernomen kan worden indien er een onbalans optreedt. De
tweede betreft een feedback, die de prestatie op cognitief nivo
reflekteert. Het evaluatie mechanisme heeft een direkte verbin-
ding met effort. Zowel deze direkte verbinding, als de direkte
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verbinding tussen effort en het cognitieve stadium response
choice, suggereert dat effort, naast de kontrolerende en koör-
dinerende funktie t.a.v. arousal en aktivatie, ook direkt
betrokken is bij het kontroleren van 'bewuste' stimulus-
verwerking.

4.4.2 Verklaring van de waargenomen effekten van TSD

Er zal flu getracht worden m.b.v het model van Sanders een
mogelijke verkiaring te vinden voor de waargenomen effekten van
TSD op gedragsfaktor 1. Hierbij zal uitgegaan worden van twee,
elkaar tegenwerkende, effekten van TSD.

1) Door de stimulus TSD neemt het arousal-nivo af. Dit resulteert
via 'activation' en 'motor-adjustment' in een inhibitie van de
faktor-l-gedragingen.
2)Tegelijkertijd bereikt informatie omtrent de afname van het
arousal-nivo een evaluatie-mechanisme (evaluation). Dit leidt via
'effort', 'response choice' en 'motor—adjustment' tot een
stimulering van de faktor-1--gedragingen (kompenserend
mechanisme).

Gezien het feit dat de faktor-l-skore, gebaseerd op de totale
duren van de samenstellende gedragingen, bij een significant
aantal proefpersonen toeneemt, is de invloed van het bij 2)

genoemde kompenserende mechanisme hierbij sterker dan de invloed
van het bij 1) genoemde arousal—verlagende effekt van TSD.
Dit zou overigens weer verklaard kunnen worden door een, door
'effort' bewerkstelligde, ontkoppeling van 'arousal' en
'activation' (zie figuur), waardoor een afname in het arousal-
nivo niet zozeer tot uiting komt in de door 'activation'
gestimuleerde 'motor-adjustment' en, als gevolg hiervan, ook niet
zozeer in de gedrags-respons.
Echter, uit de positieve correlatie tussen de afname van

- subjektieve arousal en de verandering van de faktor-l-skores
over TSD blijkt, dat er wel degelijk sprake is van invloed van
het verlaagde arousal-nivo op het gedrag.

Bijlage X beschrijft een hypothetisch model waarin het 'twee-
processen-model' van de slaap-waak-regulatie (zie Inleiding, pag.
4) is opgenomen. Ook m.b.v. dit model is getracht een verkiaring
te geven voor de waargenomen effekten van TSD op faktor 1 (inkl.
het veronderstelde "kompenserende mechanisme").

4.5 Stemming

Evenals de verandering (= afname) in subjektieve aktivatie t.g.v.
TSD is ook de verandering van stemming in de huidige studie bij
gezonde proefpersonen tegengesteld aan die van de groep
depressieve patienten, aangeduid met 'responders'. De
stemmingscategorie 'neerslachtig' nam toe en opgewekt nam af bij
een significant aantal proefpersonen.
Gerner et al. (1979) vonden geen significante stemmings-
verslechtering bij hun groep van gezonde proefpersonen. De door
hen gebruikte vragenlijst was echter een andere dan de hier
gebruikte VAS-lijst.
Dat stemmingsverbetering via aktivatie zou verlopen, zoals in een
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aantal eerdere studies aan depressieve patienten is verondersteld
(V.d, Burg en V.d. Hoofdakker, 1975; V.d. Hoofdakker, in press,
1989) wordt niet door de resultaten van het huidige onderzoek aan
gezonde proefpersonen ondersteund. Er werd geen voorspellende
waarde van aktivatie gevonden m.b.t. stemmingsverandering (tabel
8). Ook werd er geen relatie aangetoond tussen de verandering in
aktivatie en de stemmings-categorien 'neerslachtig' en
'opgewekt' (tabel 9).
Indien de correlaties tussen de afzonderlijke faktor.-skores en
stemming worden bezien dan blijkt dat er weinig overeenkomst is
tussen de onderlinge correlaties op ti (tabel 5), de correlaties
tussen de faktor-skores op tl en de verandering van stemming
(tabel 11) en de correlaties tussen de verandering van de faktor-
skores en de verandering van stemming (tabel 13).
Een uitzondering hierop vormen twee faktor-1-skores (gebaseerd
op de frekwentie en de frekwentie tijdens spreken van de
samenstellende gedragingen). Deze faktor-1-skores hebben, naast
de door hen vertoonde positieve covariatie met de verandering in
de stemmings-categorie 'angstig' over TSD, op tl een voor-
spellende waarde m.b.t. deze verandering: zijn de faktor-skores
hoog op ti, dan neemt 'angstig' af over TSD; zijn de faktor-
skores laag, dan neemt 'angstig' toe.
Bij de gevonden correlaties (voorspelling en covariatie) dient
echter opgemerkt te worden dat de betreffende faktor-skores
gebaseerd zijn op frekwenties en niet op totale duren. Dit zou
kunnen betekenen dat met name de gefragmenteerdheid van optreden
van de faktor-1-gedragingen verband houdt met de stemmings...
categorie 'angstig'.
Het volgende dient hierbij echter opgemerkt te worden: er is
sprake van zeven proefpersonen waar geen verandering in 'angstig'
optrad over TSD, waardoor de significantie van de correlatie op
een kleinere steekproef (n) berust (vanwege de korrektie die de
Spearman-rangcorrelatie-test bij gelijke waarden hanteert).
Samenvattend kan gezegd worden dat er vage aanwijzingen zijn voor
een verband tussen faktor 1 en de stemmingscategorie 'angstig'.
Dit (eventuele) verband zou verklaard kunnen worden door de ,in
de literatuur dikwijls veronderstelde, relatie tussen de
samenstellende gedragingen van faktor 1 en anxiety (zie § 4.2).

4.6 Spreek-pauze analyse

De samenstellende gedragingen van faktor 1 bleken een vrijwel
identiek verloop te vertonen over de verschillende spreek-pauze
fragmenten van het interview: hoog tijdens spreken, afnemend
gedurende de beurt-wisseling ' proefpersoon-interviewer' , laag
tijdens luisteren en weer toenemend gedurende de beurt-wisseling
'interviewer-proefpersoori' . Dit identieke verloop is een
ondersteuning voor het felt dat er een relatie tussen deze
gedragingen bestaat. Het duidt op eenzelfde funktie van de
afzonderlijke gedragingen. Dit gaat overigens in mindere mate op
voor de samenstellende gedragingen van faktor 2 en in nog mindere
mate voor die van faktor 3.
De resultaten van het huidige onderzoek, aismede de evidentie
aangedragen door de literatuur wijzen erop dat met name faktor 1
een sterk arousal-gerelateerd gedrag is. In verband met de
vraagstelling is het daarom interessant te zien hoe deze faktor
zich verhoudt tot de verschillende spreek-pauze fragmenten.
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Opvallend is dat de verdeling van de faktor-skores over deze
fragmenten overeenkomen met de verwachting die men kan hebben
aangaande het verloop van het arousal-nivo gedurende een
interview-situatie.
Harrigan (1985) vond de hoogste mate van "self-touching"
gedurende het begin en de middeiste fase van spreken, terwiji hij
weinig 'self_touching' aantrof aan het eind van de spreekbeurt.
Hij voert als verkiaring van dit verschijnsel eveneens aan dat
dit te maken zou kunnen hebben met het verschil in de mate van
arousal (anxiety) gedurende de afzonderlijke fasen van spreken.
Hij veronderstelt dat anxiety zich zou kunnen manifesteren in een
verhoogde mate van "self-touching op die punten van spreken waar
de stress het hoogst is.

Konklusies

De faktor-analyse op acht gedragingen heeft een dusdanige faktor-
indeling opgeleverd dat er sprake is van drie gedragsfaktoren die
onderling verschillen m.b.t. hun relatie tot subjektieve arousal,
in het bijzonder subjektieve aktivatie.
De eerste faktor is samengesteld uit de gedragingen:
hoofdbewegingen, beenbewegingen en intensieve lichaamsgerichte
handbewegingen. In de literatuur worden deze gedragingen in
verband gebracht met arousal en wel op zo'n wijze dat zij meer
voorkomen naarmate het arousal-nivo hoger is.
In de huidige studie werd het arousal-nivo gemanipuleerd. De
waargenomen covariatie tussen de verandering van de faktor-1-
skores over TSD en de afname van subjektieve aktivatie over TSD,
alsmede de prediktieve waarde van de faktor—1-skores vOór TSD
m.b.t. deze afname van subjektieve aktivatie ondersteunt het, op
grond van de literatuur, veronderstelde verband tussen deze
faktor en arousal. Een argument ter ondersteuning van de
veronderstelling dat de samenstellende gedragingen van deze
faktor een gemeenschappelijke causale faktor representeren, welke
arousal reflekteert, wordt gevonden in het feit dat deze
gedragingen een identiek verloop vertonen over de verschillende
spreek-pauze fragmenten, waarbij de gedragingen het meest
voorkomen gedurende de spannenste momenten van het interview.

De tweede faktor is samengesteld uit de gedragingen: spreken,
gesticuleren en ja-knikken/nee-schudden. Op grond van de
literatuur is deze faktor te omschrijven als een relationele
faktor. De veronderstelling dat deze faktor geen verband houdt
met arousal, wordt ondersteunt door het felt dat er geen
covariatie is waargenomen tussen de verandering van de skores van
deze faktor over TSD en de afname van subjektieve aktivatie over
TSD. , aismede door het feit dat de skores van deze faktor vóOr
TSD geen prediktieve waarde bleken te bezitten m.b.t. de afname
van subjektieve aktivatie over TSD.

De derde faktor is samengesteld uit de gedragingen: aankijken en
lichte lichaamsgerichte handbewegingen. Er zijn aanwijzingen in
de literatuur dat deze gedragingen een relatie vertonen met
arousal. Dit verband is echter minder duidelijk dan het verband
tussen de faktor-1-gedragingen en arousal. Daarriaast wordt
aankijken omschreven als een relationeel gedrag, terwijl de aard
van de lichte vorm van lichaamsgerichte handbewegingen niet
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duidelijk is.
De gevonden covariatie tussen de verandering van een tweetal
faktor-3-skores over TSD en de afname van subjektieve aktivatie
over TSD duidt eveneens op een verband van deze faktor met
arousal, al is dit verband minder duidelijk dan het verband
tussen faktor 1 en arousal.
Op grond van bovengenoemde evidentie kan de laatste gedrags-
faktor, qua aard, beschouwd worden als een tussen de twee eerst-
genoemde faktoren inliggende faktor.

In de inleiding van dit versiag werd opgemerkt dat er
aanwijzingen zijn voor de veronderstelling dat het anti-
depressieve effekt van slaap deprivatie wordt gemedieerd door
dimensies van arousal. De resultaten van de huidige studie tonen
aan dat waarneembaar gedrag een bruikbare maat kan zijn bij het
bepalen van het arousal-nivo van een individu.
Gezien het feit dat de depressieve gemoedstoestand invloed kan
hebben op hoe een depressieve patient zijn of haar eigen
aktivatie-toestand beoordeelt, verdient observeerbaar gedrag de
voorkeur boven zelf-beoordeling d.m.v. vragenlijsten, wanneer het
op het bepalen van het arousal-nivo aankomt.
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