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SamenvattingSamenvatting — 

Fysiologischee reacties op (mentale) stress worden gereguleerd in het lichaam door 
hett  sympathische zenuwstelsel (waaronder  het sympathische bijniermerg-
systeem),, het parasympathisch zenuwstelsel, en het hypothalamus-hypofyse-
bijnierschors-systeem.. De bijniermer g en bijnierschors zorgen voor  de afgifte in 
hett  bloed van de stresshormonen adrenaline (en noradrenaline) respectievelijk 
Cortisol.. Deze autonome fysiologische systemen beïnvloeden verscheidene andere 
fysiologischee processen in het lichaam, waaronder  die van het immuun- en 
cardiovasculairee systeem. De reacties van deze autonome systemen spelen daarom 
eenn belangrijke rol in onderzoek naar  de lichamelijke effecten van stress. 

Hett  oorspronkelijk onderzoeksplan voor  dit proefschrift bestond uit het testen 
vann een speculatief idee: individuele verschillen in psychologische 
afweermechanismenn (d.w.z. verschillen in cognitieve vermijdin g van negatieve 
emoties)) zouden samenhangen met individuele verschillen in de reactiepatronen 
vann de drie genoemde autonome fysiologische systemen op stress. Psychologische 
afweermechanismenn zouden de balans in de afgifte van adrenaline en Cortisol, 
tijdenss of na een stresssituatie, beïnvloeden. Een literatuurstudi e leerde evenwel 
datt  aan nader  onderzoek van deze hypothese (te) veel theoretische en 
methodologischee problemen kleven. Als gevolg daarvan is in dit proefschrift het 
accentt  komen te liggen op de relatie tussen psychologische afweermechanismen 
enn de reacties op stress van het parasympathisch zenuwstelsel. Daarnaast komt de 
relatiee aan bod tussen psychologische afweermechanismen en individuele 
verschillenn op het niveau van het centrale zenuwstelsel (in het brein). 

Hett  eerste deel van dit proefschrift gaat in op de theoretische en methodologische 
aspectenn die van belang zijn voor  het onderzoek naar  autonome fysiologische 
reactiess op stress. In hoofdstuk 2 wordt de literatuur  over  de balans tussen 
adrenalinee en Cortisol in reactie op stress kritisch geëvalueerd. Er  is volgens deze 
literatuurr  sprake van een dualistisch model: mentale effort leidt tot verhoging van 
dee afgifte van adrenaline (en noradrenaline) in het bloed vanuit het bijniermerg-
systeem,, en mentale distress activeert het bijnierschors-systeem tot additionele 
verhogingg van Cortisol. Bovendien wordt verondersteld dat deze situationele 
specificiteitt  in de afgifte van adrenaline en Cortisol, te generaliseren valt naar 
dispositiess (stabiele individuele verschillen). Bepaalde disposities in de voorkeur 
voorr  een bepaalde emotionele coping-stijl, zouden van invloed zijn op de balans in 
dee afgifte van genoemde stresshormonen. Evaluatie van de literatuur  wijst uit dat 
err  verscheidene theoretische en methodologische bezwaren zijn in te brengen 
tegenn de onderzoeken die het dualistisch model bij  mensen hebben trachten aan te 
tonen.. Een alternatief, theoretisch zuiniger  model wordt dan ook gepresenteerd. 
Ditt  model verklaart de balans in de afgifte van adrenaline, noradrenaline en 
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Cortisoll  met variaties tussen stresssituaties in de intensiteit van stress, de mogelijk 
toegenomenn spierspanning tijdens stress, en de bezetting van glucocortisosteroïde-
receptorenn (voor Cortisol) in het brein. Dit alternatieve model is theoretisch 
robuusterr dan het klassieke dualistische model. 

Hoewell  de reacties op stress van het bijniermerg- en bijnierschorssysteem in 
hett verleden uitgebreid zijn onderzocht, zijn de reacties van het parasympathische 
zenuwstelsell  lange tijd onderbelicht gebleven. Pas de laatste paar jaar is er 
aandachtt voor reacties van de nervus vagus, een onderdeel van het 
parasympathischh zenuwstelsel. Met name het gebruik van respiratoire sinus 
aritmiee (RSA) als maat voor de cardiale vagale tonus (waarmee het 
parasympathischh zenuwstelsel harts lag veranderingen reguleert) is de laatste tijd 
enormm toegenomen. RSA als maat voor de cardiale vagale tonus, zou evenwel 
problemenn op kunnen leveren. RSA kan geschat worden als de power (variantie) 
vann het hartslagsignaal in de relatief hogere frequentieband (gerelateerd aan de 
ademhaling).. Een veel gebruikte rekenmethode hierbij is Fourier-transformatie. 
Eenn nadeel van deze methode is dat de aanname van niet-stationariteit geschonden 
wordt,, wanneer er (veelal niet stationaire) hartslagdata mee geanalyseerd worden. 
Hoofdstukk 3 beschrijftt onderzoek dat als doel heeft om de fout als gevolg van deze 
schendingg te bepalen. Dezelfde hartslag-datasegmenten zijn geanalyseerd met 
zowell  de klassieke Fouriermethode als een relatief moderne tijd/frequentie-
methode,, gebaseerd op Wavelet-transformatie. Wave let-transformatie kent geen 
aannamee van stationariteit. De verschillen tussen de beide methodes blijken echter 
voorr zowel stationaire als niet-stationaire data erg klein te zijn (< 1%). De 
conclusiee is dan ook dat de Fouriermethode zonder bezwaren te gebruiken is om 
hartslag-powerwaardenn te bepalen. De Waveletmethode is alleen superieur 
wanneerr de extra informatie die deze methode in het tijd/frequentie-domein 
oplevert,, van belang is. 

Hett onderzoek beschreven in hoofdstuk 4 heeft betrekking op een tweede 
probleemm bij het gebruik van RSA als maat voor de cardiale vagale tonus: óf, en in 
welkee mate, RSA óók door andere factoren bepaald wordt. De resultaten wijzen 
uitt dat andere factoren inderdaad een sterke invloed kunnen hebben op RSA -
onafhankelijkk van veranderingen in de cardiale vagale tonus. Veranderingen in de 
centralee respiratoire drive, in ademhalingsdiepte, en in ademhalingsfrequentie 
blijkenn namelijk ook te kunnen leiden tot veranderingen in RSA. De conclusie is 
dann ook dat veranderingen in RSA niet altijd te interpreteren zijn als 
veranderingenn in cardiale vagale tonus. 

Hett tweede deel van dit proefschrift gaat over de relatie tussen individuele 
verschillenn in psychologische afweermechanismen, en individuele verschillen in 
autonomee fysiologische reacties op stress. Hoofdstuk 5 beschrijft onderzoek naar 
verschillenn in gerapporteerde affectieve en autonome fysiologische reacties tussen 
eenn groep proefpersonen met een repressieve emotionele coping-stijl, en twee 
controlegroepenn (laag en gemiddeld angstige proefpersonen). Mensen die een 
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repressievee coping-stijl hanteren, worden verondersteld om - ondanks afwezige 
gerapporteerdee affectieve reacties - toch hoge(re) autonome fysiologische reacties 
tee vertonen op emotionele prikkels. De gerapporteerde affectieve en autonome 
fysiologischee reacties op emotionele plaatjes zijn gemeten. Uit de resultaten van 
ditt  onderzoek blijk t dat de plaatjes de verwachte gerapporteerde affectieve en 
autonomee fysiologische reacties opwekken bij  alle proefpersonen. Er  zijn echter 
geenn groepsverschillen gevonden in de gerapporteerde affectieve noch de 
autonomee fysiologische reacties. Evenmin zijn groepsverschillen gevonden in 
habituatiee van de autonome fysiologische reacties. De conclusie luidt dan ook dat 
err  op grond van deze resultaten getwijfeld mag worden aan het bestaan van een 
harde,, robuuste relatie tussen een repressieve emotionele coping-stijl en autonome 
fysiologischee reacties op stress. 

Err  bestaat echter  ook een 'gespiegelde' groep mensen. In tegenstelling tot 
mensenn met een repressieve emotionele coping-stijl, zijn zij  juist geneigd hun 
emotiess en lichamelijke sensaties in hoge mate te rapporteren. Deze mensen, die 
veelall  ook hoog angstig zijn, leiden aan functionele somatische symptomen of een 
somatisatiestoorniss (oftewel, een medische verklarin g voor  hun klachten is niet te 
vinden).. Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 6 heeft als doel om 
groepsverschillenn in gerapporteerde affectieve en autonome fysiologische reacties 
opp stress te meten. Een groep proefpersonen met frequente functionele somatische 
symptomenn wordt vergeleken met een controlegroep bestaande uit proefpersonen 
diee weinig tot niets van deze symptomen vertonen. Het onderzoek toont aan dat 
angst,, gespannenheid en lichamelijke sensatie bij  mensen met functionele 
somatischee symptomen in stresssituaties veel sterker  toeneemt dan bij  personen uit 
dee controlegroep. Ook bij  dit onderzoek zijn echter  geen duidelijk e 
groepsverschillenn gevonden in de autonome fysiologische reacties. Op grond van 
dee onderzoeken en bevindingen zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 6, is te 
concluderenn dat er  weinig aanwijzingen zijn voor  een robuuste relatie tussen 
zowell  repressie van emoties als somatisatie en autonome fysiologische reacties op 
stress.. Functionele somatische symptomen lijken dan ook eerder  verklaarbaar  door 
psychologischee mechanismen dan door  autonome fysiologische mechanismen. 

Mensenn met alexithieme kenmerken hebben een lage rapportage en duiding 
vann hun emoties, en ook een gering emotioneel inzicht. Het onderzoek zoals 
beschrevenn in hoofdstuk 7, toont aan dat er  fysiologische verschillen bestaan op 
hett  niveau van het centrale zenuwstelsel tussen alexithieme en niet-alexithieme 
mensen.. EEG-coherentiematen (als ruwe maat voor  connectie tussen bepaalde 
gebiedenn in het brein) zijn gemeten tijdens het bekijken van emotionele en 
neutralee filmfragmenten. Het blijk t dat de alexithieme proefpersonen inderdaad 
eenn lagere coherentie hebben tussen hun rechter  frontale lob en hun 
linkerhemisfeer.. Deze verschillen waren echter  onafhankelijk van het soort 
filmbeelden.. De conclusie is dan ook dat psychologische afweermechanismen wél 
eenn meetbare fysiologische reflectie hebben in het centrale zenuwstelsel. 
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Dee algemene synthese gaat in op het idee dat de drempel voor  waarneming van 
affectievee en lichamelijke sensaties (op centraal niveau), omhoog verschoven kan 
zijnn bij  mensen met psychologische afweermechanismen, en omlaag bij  mensen 
mett  functionele somatische klachten. Er  worden voorts aanwijzingen gegeven 
overr  hoe het alternatieve model (zoals beschreven in hoofdstuk 2), te toetsten is. 
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