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En psykolog ved navn Claude Chemtob fra Honolulu på Hawaii øerne, har fået 
den idé at sammenligne graden af venstrehåndethed hos tidligere soldater, der 
havde været i krig forskellige steder med graden af deres krisereaktioner, altså 
deres  PTSD  (posttraumatisk  stress-forstyrrelse).  De  350  soldater  i 
undersøgelsen var udvalgt, fordi de ud fra en mere overfladisk undersøgelse 
var bedømt som mulige PTSD-ofre efter traumatiske kriseoplevelser. Disse 350 
ex-soldater oplyste dels hvor belastende krisoplevelser de havde været ude for, 
dels om de var højrehåndede eller venstrehåndede og endelig om en af deres 
forældre var venstrehåndet. 
Blandt  de  krigsveteraner,  der  hverken  var  venstrehåndede  eller  havde  en 
venstrehåndet  forældre,  var  det  44% der  havde  PTSD ifølge  en  analyse  af 
deres PTSD-symptomer. Blandt de, der  enten var venstrehåndede  eller havde 
en venstrehåndet far eller mor, var det ca. 70% der havde PTSD, og for de blot 
5  personer,  der  både  selv  var  venstrehåndet  og  som  desuden  havde  en 
venstrehåndet forælder, var det alle fem – altså 100% - der led af PTSD! Selv 
om  den  sidstnævnte  grupper  er  lille,  er  sammenhængen  mellem 
venstrehåndethed  (hos  en  selv  og  forældre)  og  alvorlig  PTSD så  stærk,  at 
forskeren ikke er i tvivl om, at der ”er en forbindelse”.
Det er jo teoretisk muligt, at de venstrehåndede af en eller anden grund havde 
været ude for mere belastende krigsoplevelser, men det så nu ikke ud til at 
være tilfældet ud fra deres egne oplysninger. Den hawaiianske forsker mener 
derfor,  at  medfødte  anlæg  hos  venstrehåndethed  på  en  eller  anden  måde 
disponerer  for  stærkere  krisereaktioner.  En  oplagt  mulighed  er,  at 
venstrehåndethed - eller mennesker med arvelige anlæg fra venstrehåndethed 
fra deres forældre – har ”stærkere” aktivitet i højre hjernehalvdel, der styrer 
den venstre hånd. Da man også ved, at højre hjernehalvdel i nogen grad er 
”sædet”  for  de  negative  følelser  som angst  og  depression,  der  i  høj  grad 
præger PTSD, er det muligt at venstrehåndethed er et symptom på en mere 
”følsom” eller aktiv højre hjernehalvdel, der igen giver større sårbarhed overfor 
at  udvikle  langvarige  krisereaktioner  i  form  af  PTSD  efter  traumatiske 
begivenheder.
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