
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Differences in stress responses : Match effects in gender, ethnicity, and social
support

van Well, S.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Well, S. M. (2008). Differences in stress responses : Match effects in gender, ethnicity,
and social support. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/differences-in-stress-responses--match-effects-in-gender-ethnicity-and-social-support(1ed3b35d-6517-4da9-bdb2-72051c8c67d2).html


Samenvatting 
[Summary in Dutch]





177

Verschillen in stress responses:
Match effecten in gender, etniciteit, en sociale steun

Van tijd tot tijd staan we er allemaal aan bloot: STRESS. Het meemaken van 

stressvolle gebeurtenissen activeert ons lichaam en stelt ons in staat het hoofd 

te bieden aan de uitdagende of bedreigende situaties. In sommige gevallen leiden 

stressvolle gebeurtenissen tot versterkte alertheid en verhoogde concentratie 

waardoor we zelfs beter kunnen functioneren en presteren. Maar, een teveel 

aan stress kan ons lichaam uitputten en daarmee negatieve effecten op onze 

gezondheid hebben.

Op basis van eerder onderzoek kan afgeleid worden dat cardiovasculaire 

reactiviteit mogelijk een rol speelt in de relatie tussen stressvolle gebeurtenissen 

en ziekte. Met cardiovasculaire reactiviteit worden veranderingen in het hart- en 

vaatstelsel (o.a., hartslag en bloeddruk) als reactie op een stressvolle gebeurtenis 

bedoeld. Verondersteld wordt dat personen die met relatief sterkere toenamen in 

hartslag en bloeddruk reageren op stressvolle gebeurtenissen, meer kans hebben 

op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In dit proefschrift staan individuele 

verschillen in de mate van cardiovasculaire responsen op stressvolle situaties 

centraal. Het doel is meer inzicht te verkrijgen in mechanismen die de mate van 

cardiovasculaire reactiviteit bepalen.

In Hoofdstuk 1 wordt de term cardiovasculaire reactiviteit geïntroduceerd en 

worden factoren en mechanismen besproken die mogelijk individuele verschillen 

in de mate van cardiovasculaire reactiviteit bepalen. Zo wordt aan de hand van 

het match paradigma een mechanisme beschreven waardoor cardiovasculaire 

reactiviteit kan toenemen. In het match paradigma wordt er van uitgegaan dat 

personen een relatief sterkere cardiovasculaire stress reactie laten zien wanneer 

de relevantie van de stressvolle situatie ‘matcht’ met iemands identiteit (b.v., 

in termen van gender rol identificatie of etnische identificatie). Vervolgens 

wordt sociale steun besproken als een dempend mechanisme op de mate 

van cardiovasculaire reactiviteit. Binnen het sociale steun paradigma wordt 

er van uitgegaan dat de aanwezigheid van sociale steun tijdens een stressvolle 

gebeurtenis de cardiovasculaire stress reactie kan verlagen. Verder wordt in het 

inleidende hoofdstuk een aantal verbeteringen op voorgaand onderzoek aangestipt 

en wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die in dit proefschrift worden 

gerapporteerd.

In Hoofdstuk 2 wordt de Nederlandse versie van de Mannelijke en Vrouwelijke 

Gender Rol Stress (GRS) vragenlijsten onder de loep genomen. Met dit, in Amerika 
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ontwikkeld, meetinstrument wordt de mate van gender rol identificatie gemeten 

door na te gaan hoe stressvol iemand het vindt af te wijken van een gender rol. 

De GRS vragenlijsten bevatten items die situaties beschrijven waarin personen 

niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de mannelijke 

of vrouwelijke gender rol. De Nederlandse versie van de GRS vragenlijsten werd 

onder een grote groep Nederlandse studenten afgenomen. De resultaten van deze 

studie ondersteunden de originele 5-factor structuur van beide GRS vragenlijsten 

en leidden tot de conclusie dat de Nederlandse versie van dit meetinstrument 

betrouwbaar en valide is.

In Hoofdstuk 3 wordt de relatie tussen verschillende directe en indirecte 

meetinstrumenten van gender rol identificatie onderzocht. Bij een groep studenten 

werden drie directe meetinstrumenten en twee indirecte meetinstrumenten van 

gender rol identificatie afgenomen. Tevens werden deelnemers aan dit onderzoek 

blootgesteld aan een relatief mannelijk relevante stress taak. Voor alle gender rol 

identificatie instrumenten werd een sekse verschil verwacht, waarbij verwacht 

werd dat mannen zich meer zouden identificeren met de mannelijke gender rol 

dan vrouwen terwijl vrouwen zich meer zouden identificeren met de vrouwelijke 

gender rol dan mannen. Daarnaast werd verwacht dat, vergeleken met de directe 

meetinstrumenten, de indirecte meetinstrumenten sterkere sekse effecten zouden 

laten zien. Verder werd onderzocht of de directe en indirecte meetinstrumenten 

verschillende onderliggende constructen van gender rol identificatie maten. 

Verwacht werd dat de drie directe meetinstrumenten samen een construct 

vormden terwijl de twee indirecte meetinstrumenten een ander construct vormden. 

Tot slot werden de verschillende meetinstrumenten van gender rol identificatie 

onderzocht als voorspellers voor de mate van cardiovasculaire reactiviteit op de 

relatief mannelijk relevante stress taak. Verwacht werd dat naarmate personen zich 

meer met de mannelijke gender rol identificeerden (en minder met de vrouwelijke 

gender rol), des te sterker de toename in cardiovasculaire stress response op de 

stress taak zou zijn. Daarbij werd verwacht dat de indirecte meetinstrumenten 

betere voorspellers zouden zijn dan de directe meetinstrumenten.

In grote lijnen komen de resultaten van dit onderzoek overeen met de 

verwachtingen. De meest belangrijke bevinding is dat één van de indirecte 

meetinstrumenten, dat is, de Gender Impliciete Associatie Test (GIAT), een 

veelbelovend meetinstrument is voor gebruik in onderzoek naar gender rol 

identificatie. Van alle onderzochte meetinstrumenten van gender rol identificatie 

was de GIAT het meest gevoelig voor sekse verschillen en, belangrijker, was de 

GIAT de enige significante voorspeller van cardiovasculaire reactiviteit tijdens 
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en na de relatief mannelijk relevante stress taak. Des te sterker proefpersonen 

zich identificeerden met de mannelijke gender rol des te hoger was hun systole 

bloeddruk tijdens en na de stress taak. Een andere belangrijke bevinding is dat de 

scores op de directe instrumenten als één construct en de scores op de indirecte 

instrumenten als een ander construct van gender rol identificatie gezien kunnen 

worden (beide constructen waren overigens positief gecorreleerd).

In Hoofdstukken 4 en 5 worden individuele verschillen in cardiovasculaire 

reactiviteit onderzocht met behulp van het match paradigma. In navolging van 

eerder onderzoek wordt het match paradigma in Hoofdstuk 4 toegepast op het 

gebied van sekse en gender. Het doel van deze studie was het repliceren van 

sekse en gender match effecten op de mate van cardiovasculaire reactiviteit zoals 

gerapporteerd in eerder onderzoek. Verder werd geprobeerd verbeteringen en 

aanvullingen aan te brengen op de experimentele designs zoals gebruikt in eerder 

onderzoek, waaronder, bijvoorbeeld, (a) het gebruik van een volledig sekse bij 

gender design in combinatie met een nieuwe statistische benadering (Bayesiaans 

model selectie procedure) waarmee de meerwaarde van het gender match 

effect over het sekse match effect onderzocht kon worden, (b) naast hartslag 

en bloeddruk, het analyseren van het onderliggend hemodynamisch response 

patroon, en (c) het gebruik van zowel een direct instrument (i.e., de GRS schalen) 

als een indirect instrument voor het meten van gender rol identificatie (i.e., de 

GIAT).

Een groep gezonde proefpersonen werd aan twee stress taken onderworpen, 

namelijk, de cold pressor test (CPT; waarbij proefpersonen gevraagd werd de 

rechterhand in een bak met ijswater te houden) en de n-back (waarbij proefpersonen 

een reeks getallen te zien kregen en gevraagd werd na ieder getal aan te geven of 

het getal overeen kwam met het getal drie getallen terug). De gender relevantie 

van beide stresstaken werd gemanipuleerd door proefpersonen ad random 

een mannelijk relevante introductie, een vrouwelijke relevante introductie, of 

een gender neutrale introductie van de stress taak aan te bieden. De centrale 

hypothese van dit onderzoek was dat een match tussen de gender relevantie van 

de stress taak en iemands sekse of gender rol identificatie (sekse en gender match, 

respectievelijk) een relatief sterkere cardiovasculaire stress respons zou uitlokken, 

en dat de invloed van match effecten op de mate van cardiovasculaire reactiviteit 

sterker zouden zijn in het geval van een gender match dan in het geval van een 

sekse match.

Zoals verwacht werd, lieten de resultaten van de CPT sterkere cardiovasculaire 

stress reacties zien als gevolg van een gender match. Resultaten op de n-back, 
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echter, lieten sterkere cardiovasculaire stress reacties zien als gevolg van een sekse 

mismatch en een gender mismatch. Deze wisselende match en mismatch effecten 

worden besproken aan de hand van een mogelijk verschil in taak waardering (i.e., 

bedreiging vs. uitdaging). Een andere belangrijke bevinding van deze studie is dat 

de resultaten opnieuw de bruikbaarheid van het indirecte meetinstrument van 

gender rol identificatie, de GIAT, ondersteunen.

In Hoofdstuk 5 wordt het match paradigma toegepast op een ander 

onderzoeksgebied, namelijk, op dat van cultuur. In het hoofdstuk worden twee 

experimenten gerapporteerd waarin het match paradigma gebruikt werd om 

etnische verschillen in cardiovasculaire reactiviteit te onderzoeken. De centrale 

hypothese was dat een match tussen etniciteit en de etnische relevantie van een 

stress taak relatief sterkere cardiovasculaire stress reacties zou uitlokken.

In Experiment 1 werden gezonde proefpersonen van Nederlandse, Turkse, 

of Marokkaanse afkomst (gebaseerd op het geboorteland van beide ouders) 

blootgesteld aan een stress taak, de CPT. De etnische relevantie van deze stress 

taak werd gemanipuleerd door proefpersonen ad random een Nederlands relevante 

introductie of een Turks/Marokkaans relevante introductie van de stress taak aan 

te bieden. Resultaten van dit experiment gaven geen aanleiding tot ondersteuning 

van de match hypothese. Deze bevinding wordt toegeschreven aan een aantal 

methodologische beperkingen.

Vervolgens werd een tweede experiment uitgevoerd waarin de methodologische 

beperkingen van het voorgaande experiment werden opgelost. In Experiment 2 

werden gezonde proefpersonen van Nederlandse of Turkse afkomst onderworpen 

aan een stressvolle spreektaak. Proefpersonen werd gevraagd de rol van sollicitant 

in te nemen en zich te presenteren voor een sollicitatiecommissie. De relevantie 

van de spreektaak werd gemanipuleerd door de functie-eisen van de te vervullen 

positie te variëren in Nederlands relevant of Turks relevant. Proefpersonen kregen 

ad random de Nederlands relevante of de Turks relevante functie-eisen aangeboden. 

Naast etnische afkomst werd de mate van identificatie met de Nederlandse of 

Turkse cultuur bepaald (d.m.v. een Cultuur Impliciete Associatie Test; CIAT).

Zoals verwacht werd, laten de resultaten zien dat proefpersonen van Turkse 

afkomst gemiddeld een significant hogere cardiovasculaire stress respons hadden 

dan proefpersonen van Nederlandse afkomst wanneer de spreek taak gepresenteerd 

werd als Turks relevant, maar niet wanneer de spreektaak gepresenteerd werd 

als Nederlands relevant. Bovendien laten de resultaten zien dat des te sterker 

proefpersonen zich identificeerden met de Turkse of de Nederlandse cultuur, 

des te sterker hun cardiovasculaire stress respons op de, respectievelijk, Turks 
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relevante en Nederlands relevante spreektaak. Het match effect dat betrekking 

had op identificatie met de Nederlandse of Turkse cultuur bleek meer invloed te 

hebben op de mate van cardiovasculaire stress dan het match effect met etnische 

groep. Deze resultaten samen bevatten aanwijzingen dat het match paradigma, 

zoals toegepast en ondersteund op het gebied van sekse en gender, ook opgaat 

op het gebied van cultuur, en dat het match paradigma mogelijk een algemeen 

model voor verhoogde cardiovasculaire stress reacties weerspiegelt.

In Hoofdstuk 6 ligt de focus op sociale steun. Eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat sociale steun (aanwezig of mentaal) de cardiovasculaire reactie op 

een stressvolle gebeurtenis kan verlagen. Hoofdstuk 6 presenteert een onderzoek 

naar de rol van type steun, gender rol identificatie, en sekse als modererende 

factoren op de stress verlagende werking van sociale steun. Een groep gezonde 

proefpersonen werd onderworpen aan een stressvolle spreektaak. Proefpersonen 

werden ad random ingedeeld in een vriend conditie, een mentale conditie, of een 

controle conditie. Personen in de vriend conditie werd gevraagd een goede vriend 

mee te nemen naar het laboratorium (directe steun), personen in de mentale 

conditie werd gevraagd aan een goede vriend te denken (indirecte steun), en 

personen in de controle conditie kregen geen sociale steun aangeboden. Gender 

rol identificatie werd gemeten aan de hand van de GIAT. We toetsten de hypothese 

dat (a) gender rol identificatie, meer dan sekse, een modererende rol zou spelen 

in de relatie tussen sociale steun en de mate van cardiovasculaire stress, en (b) om 

optimaal verlagende effecten van sociale steun te verkrijgen, type steun (direct vs. 

indirect) zou moeten passen binnen iemands gender rol. Op basis van gender rol 

socialisatie processen werd verwacht dat vrouwelijke proefpersonen meer zouden 

profiteren van sociale steun dan mannelijke proefpersonen. Verder werd verwacht 

dat vrouwelijke proefpersonen de meeste baat zouden hebben bij directe steun, 

terwijl mannelijke proefpersonen de meeste baat zouden hebben bij indirecte 

steun.

In tegenstelling tot resultaten uit eerder onderzoek, laten de resultaten uit dit 

onderzoek geen algemeen verlagend effect van sociale steun op de cardiovasculaire 

stress respons zien. Ook het verwachte modererende effect van gender rol 

identificatie, al dan niet in combinatie met type steun, werd niet gevonden. 

Desalniettemin, laten de resultaten van dit onderzoek een verschillend effect van 

type steun zien voor mannen, maar niet voor vrouwen. Voor mannen verlaagde het 

denken aan een goede vriend, maar niet de aanwezigheid van een goede vriend, de 

cardiovasculaire stress repons tijdens de spreektaak. Voor vrouwen, daarentegen, 

bleken beide vormen van steun niet werkzaam. Deze resultaten suggereren dat 
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het mechanisme van sociale steun op gezondheid verschilt tussen mannen en 

vrouwen.

In Hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten en 

conclusies van dit proefschrift. Ten eerste wordt geconcludeerd dat de grootte van 

de cardiovasculaire stress reactie afhangt van een combinatie van de relevantie 

van de stressvolle situatie aan de ene kant, en persoonlijke eigenschappen aan 

de andere kant. Op basis van de resultaten uit dit proefschrift kan echter niet 

duidelijk voorspeld worden onder welke omstandigheden een match of een 

mismatch tussen stressor relevantie en persoonlijke eigenschappen met grotere 

waarschijnlijkheid het niveau van de cardiovasculaire stress reactie verhoogt. Ten 

tweede wordt op basis van de bevindingen uit dit proefschrift geconcludeerd dat 

voor mannen het denken aan een vriend een makkelijke en effectieve strategie kan 

zijn om de cardiovasculaire reactie op een stressvolle gebeurtenis te verlagen. Tot 

slot wordt op basis van de bevindingen uit dit proefschrift geconcludeerd dat een 

Impliciete Associatie Test een bruikbaar onderzoeksinstrument is voor het meten 

van persoonlijke eigenschappen in onderzoek naar de relatie tussen persoonlijke 

eigenschappen en cardiovasculaire reacties op stressvolle gebeurtenissen. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met enkele beperkingen aan het onderzoek dat werd 

beschreven in dit proefschrift en suggesties voor volgend onderzoek.


