
 

 

 University of Groningen

Autonomic nervous system function and behavioral characteristics in (pre)adolescents from a
general population cohort
Dietrich, Andrea

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Dietrich, A. (2007). Autonomic nervous system function and behavioral characteristics in (pre)adolescents
from a general population cohort. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, 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), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e2f901a2-35a2-4918-8180-6df167fb2986


 

 

NEDERLANDSE SAMENVATTING 



 

 



Nederlandse Samenvatting 

 141 

Hoofdstuk 1  
 

Dit proefschrift onderzoekt de functie van het autonome zenuwstelsel in een 

bevolkingscohort (pre)adolescenten. Onderzoek naar biologische correlaten van 

gedragskenmerken kan belangrijke informatie geven over de ontstaanswijze van 

gedragskenmerken en -problemen. Autonome maten zoals hartslagfrequentie (heart 

rate, HR) en hartslag variabiliteit (heart rate variability, HRV) zijn in eerder 

onderzoek in verband gebracht met diverse psychosociale variabelen, waaronder 

temperament en psychopathologie. De bevindingen in de bestaande literatuur zijn 

echter niet consistent, wat deels verklaard kan worden uit het gebruik van kleine of 

niet-representatieve steekproeven. Tot nu toe zijn grote bevolkingsonderzoeken 

naar de relatie tussen autonome maten en gedragskenmerken schaars en is de 

betekenis van gevonden verbanden in de algemene bevolking niet goed bekend. In 

verband hiermee hebben we de functie van het autonome zenuwstelsel op drie 

belangrijke gebieden van functioneren in een groot bevolkingscohort (N=1.868) 

van tien- tot dertienjarige (pre)adolescenten onderzocht. In het eerste onderzoek, 

beschreven in hoofdstuk 3 hebben we verbanden tussen  autonome maten en 

zowel demografische variabelen (zoals geslacht en leeftijd) als algemene 

gezondheidsparameters (zoals lichaamsgewicht en lichamelijke activiteit) onderzocht. 

Hierna volgen twee onderzoeken naar het verband tussen autonome functie en 

respectievelijk temperament en psychopathologie. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 

een onderzoek naar de reproduceerbaarheid van diverse belangrijke autonome 

maten in een kleinere groep van (pre)adolescenten (N=17) beschreven. Dit stelt 

ons in staat de grootte van de effecten van de eerder gevonden verbanden nader te 

begrijpen.  

    

    

Hoofdstuk 2 
 

In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie met betrekking tot de functie en 

structuur van het autonome zenuwstelsel gegeven. Ook worden de autonome 

maten die in de verschillende studies aan de orde komen beschreven, evenals 

methodologische aspecten.  

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee takken, het sympathische en 

parasympathische zenuwstelsel. De sympathische arm heeft als functie het 

mobiliseren van energie om het lichaam te voorzien in de toegenomen 

metabolische behoeftes die ontstaan gedurende activiteit of stressvolle, uitdagende 

situaties. Het sympathische systeem verhoogt onder meer de hartslagfrequentie en 

de bloeddruk. De parasympathische tak bevordert de gezondheid via herstel en rust 

na activiteit en heeft zodoende een homeostatische functie. Activiteit van het 

parasympathische zenuwstelsel verlaagt bijvoorbeeld de hartslagfrequentie en de 

bloeddruk.  
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De eenvoudigste en wellicht meest bestudeerde autonome maat in de 

psychofysiologie is HR. HR is een balansmaat voor zowel sympathische als 

parasympathische activiteit. In ons onderzoek is daarnaast de HRV aan de hand van 

spectraal analyse bepaald. Spectraal analyse deelt een HR of bloeddruk (blood 

pressure, BP) spectrum op in onderliggende golven die verschillen in amplitude 

(sterkte) en frequentie. De twee belangrijkste frequentiebanden zijn de lage band (in 

het Engels low frequency, LF, 0.04-0.15 Hz) en de hoge band (high frequency, HF, 

0.15-0.40 Hz). De lage band weerspiegelt zowel sympathische als 

parasympathische activiteit, terwijl de hoge band met name parasympathische 

(vagale) activiteit reflecteert. Omdat de hoge band gerelateerd is aan de ademhaling, 

wordt de HRV in deze band ook vaak ‘respiratoire sinus arrhythmie’ (RSA) 

genoemd. Als derde belangrijke autonome maat is de baroreflex gevoeligheid 

(baroreflex sensitvity, BRS) gemeten. De BRS is een indicator voor de kwaliteit van 

de korte termijn bloeddruk regeling en reflecteert zowel parasympathische als 

sympathische activiteit. De BRS wordt in de volgende sectie nader toegelicht. De 

metingen vonden liggend en staand plaats. Bovendien is het verschil tussen beide 

houdingen berekend, wat aangeduid wordt met ‘reactiviteit’ op basis van 

orthostatische stress.  

In onze eerste studie in hoofdstuk 3 ligt de focus alleen op de BRS, omdat 

deze parameter nog nauwelijks is bestudeerd in kinderen. In de hoofdstukken 4 en 

5 ligt het accent op HR, RSA en BRS, waarvan zowel een liggende als reactiviteit 

meting is bepaald. Het laatste hoofdstuk gaat in op een groter aantal autonome 

variabelen, namelijk de HR, HRV-LF, HRV-HF (of RSA), systolische BP, bloeddruk 

variabiliteit (BPV) en BRS. Hiervan zijn de liggende, staande en reactiviteit metingen 

onderzocht.  

    

    

Hoofdstuk 3  
 

Hoofdstuk 3 beschrijft een studie naar de BRS in een groot populatie cohort van 10- 

tot 13-jarige (pre)adolescenten. BRS is een geavanceerde maat voor de kwaliteit van 

de korte termijn bloeddrukregeling en heeft in de afgelopen jaren toenemend 

aandacht gekregen als sensitieve index voor zowel sympathische als 

parasympathische autonome activiteit. Een verlaagde BRS, die in rust met name 

parasympathische activiteit weerspiegelt, is een belangrijke voorspeller van hart- en 

vaatziekten bij volwassenen. Daarnaast is bij volwassenen een verlaagde BRS 

gevonden in samenhang met psychopathologie, zoals stemmings- en 

angststoornissen. Onderzoek naar BRS bij kinderen is tot nu toe relatief zeldzaam. 

BRS is bij kinderen wel onderzocht in relatie tot syncope, diabetes mellitus, 

hartziekten of kanker. Slechts een studie in kinderen heeft een relatie tussen BRS en 

gedragsproblemen aangetoond, namelijk een lagere BRS bij impulscontrole 

problemen. Kortom, een lagere BRS zou een aanwijzing kunnen zijn voor 
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autonoom disfunctioneren in relatie tot verschillende ziektebeelden en gedrags- of 

emotionele problemen. Echter, een noodzakelijke voorwaarde is kennis te hebben 

van normale BRS waarden uit de algemene bevolking. Het huidige onderzoek 

beschrijft normale BRS waarden in 10- tot 13-jarige (pre)adolescenten die kunnen 

dienen als referentie voor andere onderzoekers of clinici, mits er sprake is van een 

vergelijkbare methodologie, daar absolute BRS waarden in grote mate afhangen van 

de gebruikte meetmethode. Een tweede doel van onze studie was het in kaart 

brengen van demografische variabelen en gezondheidsparameters in relatie tot de 

BRS, namelijk leeftijd, puberteit, geslacht, lichaamsgewicht (onderverdeeld in 

normaalgewicht, overgewicht en obesitas) en het niveau van lichamelijke activiteit. 

De studie liet zien dat BRS een negatief verband vertoont met het vrouwelijke 

geslacht, leeftijd en obesitas. Dit is de eerste studie die deze verbanden ook bij 

kinderen aantoont en niet alleen bij volwassenen. De gevonden relatie tussen BRS 

en obesitas is belangwekkend, omdat dit mogelijk een predictor voor 

cardiovasculaire aandoeningen zou kunnen zijn. Nader onderzoek is nodig om dit 

aan te tonen.  

    

    

Hoofdstuk 4  
 

Doel van de studie in hoofdstuk 4 was het onderzoeken van de relatie tussen 

autonome functie en temperament. Temperament verwijst naar individuele 

verschillen in gedrag, emotie en motivatie. Verondersteld wordt dat temperament 

een neurobiologische basis heeft; dit maakt een relatie tussen autonome functie en 

temperament aannemelijk. Ook gezien de relatie tussen temperament en 

psychopathologie is het interessant om biologische correlaten van temperament te 

onderzoeken. Er bestaan veel verschillende definities van temperament, maar veelal 

worden twee basisdimensies onderscheiden, namelijk activatie en inhibitie. Activatie 

verwijst naar open, toegankelijk en extravert gedrag, inhibitie omvat vermijdend, 

teruggetrokken en introvert gedrag. Deze beide polen zijn in dit onderzoek 

gedefinieerd als ‘high-intensity pleasure’ (de neiging deel te nemen en plezier te 

beleven aan avontuurlijke activiteiten zoals berg klimmen of diepzeeduiken) versus 

‘shyness’ (verlegenheid, sociale angst voor onbekende personen en situaties).  

Er was nog weinig onderzoek naar de autonome correlaten van activatie 

gedaan, en de bestaande literatuur met betrekking tot inhibitie is niet eenduidig. Ons 

onderzoek had daarom vooral een explorerend karakter. Enerzijds kon er op grond 

van eerder onderzoek verwacht worden dat beide polen een tegengesteld 

autonoom profiel laten zien, namelijk dat activatie gerelateerd is aan autonome 

hypoarousal (lagere HR) en verhoogde vagale activiteit (hogere RSA en BRS 

rustmeting) en inhibitie aan autonome hyperarousal (hogere HR) en verlaagde 

vagale activiteit (lagere RSA en BRS rustmeting). Anderzijds lijkt het aannemelijk dat, 

gebaseerd op de ideeën van Porges, zowel activatie als inhibitie samen hangen met 
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een verhoogde vagale activiteit. Volgens Porges bevordert een verhoogde vagale 

activiteit de fysiologische flexibiliteit en het aanpassingsvermogen aan de omgeving, 

wat ook zijn neerslag zou hebben op adaptief gedrag.  

Ons onderzoek heeft geen duidelijk verschillend autonoom profiel tussen 

activatie en inhibitie laten zien, maar geeft steun aan de theorieën van Porges. 

Activatie bleek gerelateerd aan een verlaagde HR en een verhoogde RSA en BRS. 

Inhibitie was, althans in meisjes alleen gerelateerd aan een verhoogde BRS. 

Autonome reactiviteitsscores op basis van orthostatische stress hingen in het geheel 

niet samen met beide temperament dimensies. De resultaten duiden erop dat 

hogere scores op beide temperament polen samenhangen met een verhoogde 

dynamische en flexibele autonome regulatie, wat gezond fysiologisch functioneren 

impliceert. Daarnaast duiden de bevindingen met betrekking tot activatie op 

autonome hypoarousal. Mogelijk bevordert dit de tendentie om spannende 

activiteiten te ondernemen, doordat er waarschijnlijk minder fysiologische opwinding 

door het individu wordt ervaren en hierdoor gedrag minder afgeremd wordt.  

    

    

Hoofdstuk 5  
 

In dit hoofdstuk is de relatie tussen autonome functie en psychopathologie in een 

populatie cohort (pre)adolescenten onderzocht. De nadruk lag op de twee 

onderliggende hoofddimensies van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen, te 

weten externaliserende (agressie, delinquentie) en internaliserende (angst, 

depressie, lichamelijke klachten) problemen. Een verlaagde HR in samenhang met 

externaliserende problemen is een van de best onderbouwde biologische 

correlaten van gedrag bij kinderen en jeugdigen. Dit verband wordt vaak verklaard 

met de ‘arousal’ of ‘fearlessness theory’; hypoarousal of gebrek aan angst zou 

kunnen leiden tot sensatiegericht, risicovol en verstorend gedrag. De bestaande 

literatuur is echter minder eenduidig met betrekking tot andere relaties tussen 

autonome functie en beide gedragsdimensies. Er is steun voor een hogere HR in 

relatie tot internaliserende problemen, maar er zijn ook veel onderzoeken die geen 

verband tussen beide hebben gevonden. Een verhoogde HR zou kunnen wijzen op 

autonome hyperarousal. Verondersteld wordt dat gedrags- en emotionele 

problemen samenhangen met autonome disregulatie wat tot uitdrukking kan komen 

in een verminderde vagale activiteit (RSA, of BRS rustmeting). Hoewel de meeste 

literatuur inderdaad wijst op een verlaging van vagale activiteit in relatie tot 

externaliserende en internaliserende problemen, is er ook verhoogde vagale 

activiteit gevonden bij externaliserende problemen, met name in populatie studies. 

Samenvattend is er vanuit de beschikbare literatuur nog veel onduidelijkheid over de 

relatie tussen autonome functie en gedrags- en emotionele problemen.  

 De resultaten van ons onderzoek gaven duidelijk tegengestelde autonome 

profielen aan: externaliserende problemen bleken geassocieerd met een lagere HR 
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en hogere RSA en BRS, terwijl internaliserende problemen geassocieerd waren met 

een hogere HR en lagere RSA en BRS. Deze profielen wijzen op respectievelijk 

autonome hypoarousal en hyperarousal. Daarnaast hebben we gevonden dat 

problemen die op zowel kleuter- (gemeten via retrospectieve ouder vragenlijsten) 

als (pre)adolescente leeftijd aanwezig waren, sterkere samenhangen met autonome 

maten vertonen dan problemen die niet al op jonge leeftijd aanwezig waren. 

Kinderen die al op vroege leeftijd gedrags- of emotionele problemen vertonen 

zouden derhalve mogelijk extra gevoelig kunnen zijn voor autonome disregulatie, en 

mogelijk ook latere psychopathologie. Prospectief onderzoek is nodig om deze 

interessante, preliminaire bevinding te onderbouwen.  

  

 

Hoofdstuk 6  
 

In dit hoofdstuk staat een onderzoek beschreven naar de korte termijn 

reproduceerbaarheid van verschillende autonome maten. Deze studie heeft als doel 

om de sterkte van verbanden die in de eerdere hoofdstukken aan de orde kwamen 

beter te kunnen evalueren. De gevonden kleine effect groottes zijn mogelijk te 

verklaren uit een geringe test-hertest betrouwbaarheid van de autonome maten. 

Daarnaast is deze studie een waardevolle indicatie voor de reproduceerbaarheid 

van autonome parameters voor andere onderzoekers of clinici, mits deze een 

vergelijkbare methodologie gebruiken als in het huidige onderzoek. Ondanks het 

veelvuldige gebruik van autonome variabelen in medisch en psychofysiologisch 

onderzoek of de praktijk, zijn er slechts weinig studies naar de test-hertest 

betrouwbaarheid van autonome parameters in kinderen. Ons onderzoek geeft aan 

dat HR en HRV in hoge mate reproduceerbaar zijn en daarom ook geschikt voor 

toepassing in de klinische praktijk. Daarentegen was de reproduceerbaarheid van 

systolische BP, BPV en BRS, met name in de liggende houding, slechts laag tot 

gemiddeld. Dit betekent dat kleine verschillen tussen herhaalde metingen van deze 

parameters voorzichtig geïnterpreteerd dienen te worden, gezien de grote variatie 

van scores over de tijd. Tenslotte heeft onze studie laten zien dat reactiviteit scores 

(d.w.z. het verschil tussen de liggende en staande houding) als maat voor 

orthostatische stress slechts in geringe mate reproduceerbaar zijn. Dit kan begrepen 

worden uit de accumulatie van onbetrouwbaarheid van twee afzonderlijke 

metingen. De lage reproduceerbaarheid pleit tegen het gebruik van orthostatische 

reactiviteit.  

    

    

Hoofdstuk 7  
 

In dit afsluitende hoofdstuk hebben we de hoofdbevindingen van dit proefschrift 

samengevat en bediscussieerd. Allereerst bespreken we de sterke en zwakke 
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punten van de studies in dit proefschrift, onder meer met betrekking tot voor- en 

nadelen van het gebruik van een groot bevolkingscohort en methodologische 

aspecten van de autonome- en gedragsmetingen.  

Vervolgens hebben we de bevindingen betreffende de relatie tussen 

autonome functie en zowel temperament als psychopathologie geïntegreerd. Het 

valt op dat er geen simpel onderscheid in termen van autonome functie gemaakt 

kan worden tussen temperament en psychopathologie. Het autonome profiel bij 

een actief temperament lijkt op dat van het profiel gevonden bij externaliserende 

psychopathologie, terwijl het autonome profiel bij een geremd temperament 

duidelijk anders bleek dan dat bij internaliserend gedrag.   

De resultaten van het onderzoek naar de reproduceerbaarheid van 

autonome maten plaatst de grotendeels zwakke verbanden die we hebben 

gevonden in context. De kleine effecten kunnen voor een deel verklaard worden uit 

de aanzienlijke intrinsieke variatie van autonome maten. Daarnaast gaan we in op de 

vraag of grotere verbanden kunnen worden verwacht in klinische patiënten bij wie 

duidelijk sprake is van psychopathologie. Bovendien plaatsen we kritische 

kanttekeningen bij het onderzoeken van de baroreflex gevoeligheid (BRS) bij 

kinderen en jeugdigen en het gebruik van orthostatische reactiviteitsmaten in relatie 

tot gedragskenmerken. Tenslotte geven we suggesties voor mogelijk 

vervolgonderzoek en bespreken we klinische implicaties.   

 




