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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift van Michelle N. Servaas

“Neuroticism and the Brain”

1. Neuroticisme is meer gerelateerd aan verschillen in de functionele integratie en segregatie 
van neurale circuits, dan aan verschillen in de (de)activatie van specifieke hersengebieden 
(dit proefschrift)

2. Hogere scores op neuroticisme hangen samen met verschillen in hersenactiviteit tijdens 
het anticiperen op en verwerken van prikkels gerelateerd aan gevaar (hoofdstuk 2)

3. Tijdens piekeren hangt neuroticisme samen met verminderde activatie in hersengebieden 
betrokken bij het ophalen en voorstellen van emotionele gebeurtenissen, wat leidt tot 
cognitieve vermijding van stress (hoofdstuk 3) 

4. Tijdens het ontvangen van kritiek hangt neuroticisme samen met verhoogde connectiviteit 
in een frontaal circuit gerelateerd aan cognitieve controle (hoofdstuk 5)

5. Het brein van mensen met hogere scores op neuroticisme heeft een minder optimale 
functionele netwerkstructuur en de connecties binnen het netwerk zelf zijn ook zwakker 
(hoofdstuk 6)

6. Bij mensen met hogere scores op neuroticisme spelen emotionele en saillante 
detectienetwerken een prominentere rol dan sensorische, sensomotorische en cognitieve 
controlenetwerken (hoofdstuk 6)

7. Meta-analyses hebben pas waarde wanneer ze recent zijn geüpdatet met studies met 
een voldoende grote steekproef, des te meer wanneer het wetenschappelijk populaire 
onderwerpen betreft (hoofdstuk 7)

8. Mensen met hogere scores op neuroticisme hebben de neiging meer gestrest te reageren 
tijdens taken of sociale interacties, omdat hun brein een netwerkstructuur heeft die tijdens 
rust al prioriteit geeft aan emotionele informatie ten opzichte van cognitieve controle over 
deze informatie (dit proefschrift)

9. Elke onderzoeker, die psychopathologie onderzoekt, zou verplicht stage moeten lopen in 
de kliniek

10. Het is zeer wel mogelijk dat de mate van neuroticisme een exponentieel verband laat zien 
met de lengte van het promotietraject

11. Promoveren beoogt een ontwikkelingstraject te zijn tot zelfstandig onderzoeker, maar is 
ook een persoonlijke ontdekkingsreis
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