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Nederlandstalige samenvatting / Dutch Summary 

Het staat buiten kijf dat we in tijden van grotere stress leven dan voorheen, vooral 

in deze periode van coronavirus-pandemie. Stress kan niet direct tot ziekte 

leiden, maar het verhoogt het risico op het ontwikkelen van lichamelijke of 

psychiatrische stoornissen. Stress heeft ook zijn positieve kant; het kan de 

veerkracht en het welzijn op de lange termijn verbeteren. Of stress gunstig of 

schadelijk is voor mensen, hangt af van hoe individuen reageren op de 

stressoren. Een normale reactie op stress betekent dat een individu in staat is 

om flexibel te voldoen aan zowel externe als interne eisen, terwijl overdreven of 

afgestompte stressreacties een indicatie zijn van een verhoogde kwetsbaarheid 

voor psychosomatische ziekten. Daarom is het belangrijk om factoren te 

onderzoeken die verband houden met verschillende stressreacties en interacties 

tussen stress en andere emotionele of cognitieve processen. Dit proefschrift 

richt zich op twee aspecten: kwetsbaarheid en beschermende factoren 

gerelateerd aan acute stressreacties; en de mogelijke neurale mechanismen die 

ten grondslag liggen aan de veranderde verwerking van beloning en motivatie 

tijdens stress. 

 

Samenvatting resultaten proefschrift 

Studies in dit proefschrift toonden aan dat de persoonlijkheidskenmerken, 

recente levensstress en uitvoerende controlevermogen een impact hebben op 

acute stressrespons. Hoofdstuk 2 onthulde dat een hoger neuroticisme verband 

houdt met een lagere cardiovasculaire respons, een lagere cortisolrespons, een 

sterkere afname van positief affect en een zwakker controlegevoel tijdens de 

stress. Deze bevindingen gaven inzicht in hoe een persoonlijkheidskenmerk 

wordt gekenmerkt door fysiologische en psychologische stressreacties. 

Hoofdstuk 3 toonde aan dat hoge frequentie van recente levensstress 

gerelateerd is aan stompe hartslag en hartfrequentievariabiliteit reactiviteit op de 

stressor na correctie voor neuroticisme. Bovendien heeft de lage uitvoerende 

controlegroep een significant verband tussen hogere recente levensstress en 

afgestompte acute stressrespons, wat niet duidelijk is in de groep met hoge 

uitvoerende controle, wat suggereert dat grotere uitvoerende controle ons ten 

goede kan komen met adaptieve acute stress in het levensstress. 

Bovendien integreerde de meta-analyse in Hoofdstuk 4 fMRI-studies van 



beloningsverwerking onder acute stress, die aantoont dat acute stress verbetert 

de verwachting van beloning in het bilaterale putamen, maar vermindert het 

consumeren van beloningen in het dorsale striatum en de rechter thalamus. 

Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het begrijpen van 

beloningsgerelateerd gedrag in de praktijk in stressvolle omgevingen. Hoofdstuk 

5 toonde aan dat individuen met een hogere intrinsieke motivatie een grotere 

neiging om onmiddellijke kleine beloning te kiezen boven een meer ‘rationele 

maar vertraagde’ beloning, die wordt gemoduleerd door de intrinsieke 

functionele koppeling van de dorsolaterale prefrontale cortex met de mediale 

prefrontale cortex. Deze resultaten suggereerden dat intrinsieke organisatie 

binnen de prefrontale cortex een sleutelrol speelt bij het koppelen van 

prestatiemotivatie en beloningsgedrag. 

 

Conclusies 

Dit proefschrift onderzocht individuele verschillen in acute stress en de neurale 

interacties tussen acute stress, beloningsverwerking en karakteristiek motivatie. 

De resultaten toonden aan dat persoonlijkheidskenmerken, stressvolle 

levenservaringen en cognitief controlevermogen de intensiteit van individuele 

acute stressreacties beïnvloeden. Bovendien vonden we dat de verwerking van 

neurale beloningen verband houdt met karakteristiek motivatie en deze relatie 

wordt gematigd door acute stress. Deze resultaten suggereren dat stress 

kwetsbaarheid en veerkracht ten grondslag kunnen liggen aan een interactief en 

integratief proces inclusief motivatie-beloningsfunctie, emotieverwerking en 

cognitieve controle. Toekomstig onderzoek naar de relaties tussen verschillende 

fenotypische voorspellers van stressreacties in de hersenen zal verder helpen bij 

het ophelderen van de fundamentele biologische mechanismen die de 

individuele variabiliteit in stressreacties bepalen. De resultaten zullen uiteindelijk 

bijdragen aan preventie, beheersing en behandeling van stressstoornissen. 
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Short Dutch Abstract 

Stress is overal aanwezig in ons dagelijks leven. Een normale reactie op stress 

betekent dat een individu in staat is om flexibel te voldoen aan zowel externe als 

interne eisen, terwijl overdreven of afgestompte stressreacties een indicatie zijn 

van een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosomatische ziekten. Daarom is 

het belangrijk om factoren te onderzoeken die verband houden met 

verschillende stressreacties en interacties tussen stress en andere emotionele 

of cognitieve processen. Dit proefschrift richt zich op twee aspecten: 

kwetsbaarheid en beschermende factoren gerelateerd aan acute stressreacties; 

en de mogelijke neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de 

veranderde verwerking van beloning en motivatie tijdens stress. 

 

De resultaten in dit proefschrift toonden aan dat persoonlijkheidskenmerken, 

recente levensgebeurtenissen en cognitieve vaardigheden de intensiteit van 

individuele acute stressreacties beïnvloeden. Bovendien bleken acute stress en 

intrinsieke motivatie een rol te spelen bij het verwerken van beloningen. Acute 

stress verhoogt het anticiperen op beloningen en verlaagt het consumeren van 

beloningen in de hersenen. De karakteristiek motivatie heeft een invloedop de 

intertemporele besluitvorming over beloningen, gemedieerd door de intrinsieke 

prefrontale functionele koppeling. Deze resultaten suggereren dat een interactief 

en integratief proces, inclusief motivatie-beloningsfunctie, emotieverwerking en 

cognitieve controle, het onderliggende mechanisme kan zijn voor individuele 

verschillen in kwetsbaarheid en veerkracht van stress. 

 

De studies in dit proefschrift kunnen helpen bij het ophelderen van de 

fundamentele psychologische en neurale mechanismen van kwetsbaarheid en 

veerkracht van stress buiten verschillende fenotypische factoren die verband 

houden met verschillende stressreacties, en bijdragen aan preventie, beheersing 

en behandeling van stressstoornissen. 

  



Short English Abstract 

Stress is ubiquitous in our daily life. A normal response to stress signifies that an 

individual is able to meet both external and internal demands flexibly, whereas 

exaggerated or blunted stress responses are an indication of increased 

vulnerability to psychosomatic diseases. Therefore, it is important to explore 

factors related to different stress responses and interactions between stress and 

emotional or cognitive processes. The present thesis focuses on two aspects: 

vulnerability and protective factors related to acute stress responses; and the 

possible neural mechanisms underlying altered reward-motivation processing 

during stress. 

 

Results in this thesis showed that personality traits, recent life events and 

cognitive capability influence the intensity of individual acute stress responses. 

In addition, acute stress and intrinsic motivation were found to play a role in 

reward processing. Acute stress increases reward anticipation and decreases 

reward consumption in the brain. The trait motivation has an impact on reward 

intertemporal decision making, mediated by the intrinsic prefrontal functional 

coupling. These results suggest that an interactive and integrative process 

including motivation-reward function, emotion processing and cognitive control 

may be the underlying mechanism for individual difference in stress vulnerability 

and resilience. 

 

Studies in this thesis may help to elucidate the fundamental psychological and 

neural mechanisms of stress vulnerability and resilience beyond various 

phenotypic factors related to different stress responses, and further guide efforts 

towards prevention, management and treatment of stress disorders. 
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