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Achtergrond

Blootstelling aan stressoren is een bekende risicofactor voor psychopathologie, zowel 
voor gedragsproblemen (externaliserend) als stemmingsproblemen en angst (inter-
naliserend). Er zijn echter grote individuele verschillen in uitkomst. Het doel van dit 
proefschrift was bijdragen aan een beter begrip van deze verschillen.

Het onderzoek was gericht op adolescenten. De adolescentie is een belangrijke ont-
wikkelingsperiode voor het bestuderen van de relatie tussen stressoren en psychopa-
thologie vanwege de drastische biologische, psychologische en sociale veranderingen 
in deze periode en de uitgesproken toename in prevalentie van zowel psychopathologie 
als stressoren. Vooral het effect van chronische stressoren is onderzocht, dat wil zeggen, 
langdurig stressvolle situaties zoals langdurige ziekte van de adolescent of een gezinslid, 
financiële problemen binnen het gezin, gepest worden en betrokkenheid bij slepende 
conflicten. De prevalentie van dergelijke chronische, psychosociale stressoren neemt 
gedurende de adolescentie toe. 

De aanzienlijke individuele variatie in psychopathologie na blootstelling aan stres-
soren suggereert dat er moderatoren in het spel zijn: factoren die verhoogd of verlaagd 
risico (kwetsbaarheid of weerbaarheid) reflecteren door de richting of kracht van een 
associatie te veranderen. Centraal in dit proefschrift staan drie specifieke biologische 
moderatoren die mogelijk de uitkomst na blootstelling aan stressoren gunstig of ongun-
stig beïnvloeden: basaal cortisolniveau (in rust) gemeten direct na ontwaken, hartslag 
in rust en het Dopamine D4 Receptor 7-repeat allel (DRD4-7R). We hebben onderzocht 
of deze biologische variabelen bijdragen aan een beter begrip van externaliserende en 
internaliserende problemen na blootstelling aan stressoren.

Gebruikte data

De artikelen in dit proefschrift zijn gebaseerd op data van TRAILS (TRacking Adolescents’ 
Individual Lives Survey), een Nederlandse cohortstudie. Het doel van TRAILS is bijdragen 
aan het begrip van het ontstaan en verloop van psychopathologie door de 10-12 jarige 
deelnemers en hun omgeving te volgen tot in de volwassenheid. In dit proefschrift is 
gebruik gemaakt van data van zowel het populatiecohort (n = 2230) als het parallello-
pende klinische cohort (n = 543) en van de eerste drie meetgolven (T1, T2 en T3), waarop 
deelnemers gemiddeld 11, 13.5 en 16 jaar oud waren. 

Zowel op T2 als T3 hebben we de adolescenten een aantal langdurig stressvolle 
situaties voorgelegd met de vraag welke ze hadden meegemaakt in de tijd sinds de 
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laatste meting. Het totale aantal werd gebruikt als maat voor het niveau van chronische 
stressoren. Naast deze algemene focus op chronische stressoren is één van de studies 
gebaseerd op een gebeurtenis die (vrijwel) alle TRAILS deelnemers meemaakten tussen 
T1 en T2: de overgang naar de middelbare school. Omdat deze overgang voor sommigen 
een stressvolle gebeurtenis is maar voor anderen een positieve uitdaging, hebben we de 
ervaring van de adolescent (hoe positief of negatief de overgang was, gerapporteerd op 
T2) genomen als maat voor gunstige dan wel ongunstige omgevingsinvloed. 

Basaal cortisolniveau na ontwaken, hartslag in rust en DRD4-7R zijn gemeten op T1. De 
overkoepelende verwachting was dat een laag basaal cortisolniveau na ontwaken, lage 
hartslag in rust en afwezigheid van DRD4-7R indicatief zouden zijn voor een lage gevoe-
ligheid voor (ongunstige) omgevingsinvloeden en dat een hoog basaal cortisolniveau 
na ontwaken, hoge hartslag in rust en aanwezigheid van DRD4-7R indicatief zouden zijn 
voor een hoge gevoeligheid voor (ongunstige) omgevingsinvloeden. Omdat het effect 
van deze biologische factoren mogelijk vooral tot uiting zou komen bij adolescenten 
met een relatief hoge algemene kwetsbaarheid hebben we als index van deze algemene 
kwetsbaarheid de psychiatrische voorgeschiedenis van de ouders gemeten, zowel op T1 
als T3 om de betrouwbaarheid te maximaliseren.

Voornaamste bevindingen

In hoofdstuk 2 en 3 hebben we moderatoreffecten van basaal cortisolniveau na ontwa-
ken onderzocht in relatie tot internaliserende en externaliserende problemen, gecom-
bineerd en apart, na blootstelling aan twee verschillende typen stressor: de overgang 
naar de middelbare school (Hoofdstuk 2) en chronische stressoren (Hoofdstuk 3). In 
Hoofdstuk 2 modereerde basaal cortisolniveau na ontwaken de associatie tussen hoe 
adolescenten de overgang naar de middelbare school ervoeren en veranderingen in 
psychische gezondheid. Dit effect was vergelijkbaar voor externaliserende en internali-
serende problemen. We lieten zien dat een ambivalente of negatieve overgangservaring 
samenging met een stijging in psychische problemen, maar alleen in adolescenten met 
een hoog basaal cortisolniveau na ontwaken, niet in adolescenten met een laag basaal 
cortisolniveau na ontwaken. Een positieve ervaring was niet voorspellend voor verande-
ringen in psychische gezondheid.

In Hoofdstuk 3 onderzochten we of het effect van basaal cortisolniveau na ontwaken 
op de associatie tussen chronische stressoren en psychische problemen afhing van 
individuele verschillen in algemene kwetsbaarheid, geïndexeerd als psychiatrische 
voorgeschiedenis van de ouders (hierna aangeduid als ‘psychiatrische familiegeschie-
denis’). We vonden een complexe interactie tussen basaal cortisolniveau na ontwaken 
en familiegeschiedenis met chronische stressoren in het voorspellen van psychische 
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problemen, met verschillende resultaten voor externaliserende en internaliserende 
problemen. Laag basaal cortisolniveau na ontwaken gecombineerd met afwezigheid van 
psychiatrische familiegeschiedenis verhoogde het risico op externaliserende problemen, 
maar niet op internaliserende problemen na chronische stressoren. Individuen met een 
laag basaal cortisolniveau na ontwaken die wél een psychiatrische familiegeschiedenis 
hadden, liepen een hoger risico op internaliserende problemen, maar niet op externali-
serende problemen na chronische stressoren.

Hoog of gemiddeld basaal cortisolniveau na ontwaken gecombineerd met psychiatri-
sche familiegeschiedenis verhoogde het risico op externaliserende en internaliserende 
problemen gerapporteerd door ouders, maar niet door adolescenten, terwijl in de af-
wezigheid van psychiatrische familiegeschiedenis hogere niveaus van chronische stres-
soren voorspellend waren voor hogere niveaus van internaliserende problemen, gerap-
porteerd door ouders en adolescenten, maar niet voor externaliserende problemen.

In Hoofdstuk 4 onderzochten we of het effect van hartslag in rust op de associatie 
tussen chronische stressoren en externaliserende problemen afhing van individuele 
verschillen in algemene kwetsbaarheid, weer geïndexeerd als psychiatrische familiege-
schiedenis. Resultaten stemden overeen met onze hypothesen dat de associatie tussen 
chronische stressoren en externaliserende problemen sterk zou zijn in adolescenten 
met hoge hartslag in rust maar zwak in adolescenten met lage hartslag in rust, en dat 
dit modererende effect van hartslag in rust duidelijker zichtbaar zou zijn in kwetsbare 
individuen.

In Hoofdstuk 5 onderzochten we of DRD4-7R de associatie tussen chronische stres-
soren en externaliserende problemen modereerde. We vonden dat hogere niveaus van 
chronische stressoren samengingen met meer externaliserende problemen in DRD4-7R 
dragers maar niet in niet-dragers.

Interpretatie

Zoals eerder genoemd was onze overkoepelende verwachting dat laag basaal cortisol-
niveau na ontwaken, lage hartslag in rust en afwezigheid van DRD4-7R indicatief zouden 
zijn voor een lage contextgevoeligheid; en dat hoog basaal cortisolniveau na ontwaken, 
hoge hartslag in rust en aanwezigheid van DRD4-7R indicatief zouden zijn voor een hoge 
contextgevoeligheid. Hoewel onze bevindingen met betrekking tot basaal cortisolniveau 
na ontwaken niet eenduidig waren (Hoofdstukken 2 vs. 3), waren die met betrekking tot 
hartslag in rust (Hoofdstuk 4) en DRD4-7R (Hoofdstuk 5) in overeenstemming met onze 
overkoepelende verwachting.

 Als moderator van de associatie tussen chronische stressoren en psychische 
problemen is cortisol in rust mogelijk afhankelijk van individuele verschillen in alge-
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mene kwetsbaarheid, van stressorkenmerken inclusief blootstellingsduur en van het 
type psychische problemen (bijvoorbeeld internaliserend of externaliserend) alsmede 
hun duur. Deze opsomming maakt duidelijk dat het onrealistisch is om aan te nemen 
dat we op korte termijn zullen begrijpen hoe basaal cortisolniveau zich verhoudt tot 
psychopathologie. We concluderen dat basaal cortisolniveau als klinisch relevante 
marker van risico of veerkracht gediskwalificeerd wordt door de relatieve instabiliteit 
van basaal cortisolniveau over tijd en onze beperkte kennis en begrip van de factoren 
waarvan cortisol afhankelijk is.

Ondanks de kleine effectgroottes moedigen we verder onderzoek aan naar hartslag 
in rust en DRD4-7R als moderator van de stressor-psychopathologie associatie en als 
mogelijke markers van gevoeligheid voor omgevingsinvloeden. Omdat het bekend is dat 
individuen met lage hartslag in rust een verhoogd risico hebben op externaliserende 
problemen, is het een intrigerende mogelijkheid dat diezelfde individuen niet of nauwe-
lijks worden aangedaan door stressoren. Ook is dit consistent met de moderne visie op 
risico als één zijde van een munt. Toekomstig onderzoek kan uitwijzen of onze bevin-
dingen met betrekking tot hartslag in rust en DRD4-7R gelden voor een breder scala aan 
ongunstige omgevingsinvloeden of juist specifiek zijn voor chronische psychosociale 
stressoren, en of onze bevindingen ook gelden voor gunstige omgevingsinvloeden.

Conclusie

We hebben laten zien dat drie biologische factoren die mogelijk contextgevoeligheid re-
flecteren -hartslag in rust, DRD4-7R en basaal cortisolniveau na ontwaken- significante 
moderators waren van de associatie tussen stressoren en psychische problemen, hoewel 
bevindingen met betrekking tot cortisol niet eenduidig waren. We hebben ook laten 
zien dat de modererende effecten van basaal cortisolniveau na ontwaken en hartslag 
in rust afhankelijk waren van algemene kwetsbaarheid, geïndexeerd als psychiatrische 
familiegeschiedenis. De gevonden effecten waren echter klein en niet altijd consistent 
met de gevoeligheidshypothese.

Het is daarom moeilijk voor te stellen dat een enkele biologische variabele zoals ba-
saal cortisolniveau, hartslag in rust of een genetisch polymorfisme ooit nuttig zal zijn 
voor de klinische praktijk in het maken van risicotaxaties of behandelplannen. Het is 
waarschijnlijk dat de relatie tussen stressoren en psychopathologie wordt beïnvloed 
door een groot netwerk van elkaar beïnvloedende factoren. Mogelijk kan het onderzoe-
ken van combinaties van eerder gevonden risico- of weerbaarheidsfactoren de hoeveel 
verklaarde variantie vergroten en daarmee ons begrip van de relatie tussen stressoren 
en psychopathologie.
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Ten eerste wil ik graag iedereen bedanken die hieronder niet wordt genoemd, maar op 
wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift.

Verder dank ik alle TRAILS deelnemers en medewerkers die hebben bijgedragen aan 
de enorme dataset waar de papers in dit proefschrift op gebaseerd zijn. Daarnaast zou 
er geen promotie kunnen plaatsvinden zonder leescommissie en corona; dank voor de 
tijd die jullie voor mij hebben vrijgemaakt. Ineke en Arie, los van elkaar hebben jullie 
mij weten de enthousiasmeren voor onderzoek en wetenschappelijk schrijven. Dat jullie 
tijdens mijn verdediging deel uitmaken van de corona voelt voor mij heel natuurlijk. 
Daniel Jensen and EFA Mexico, thank you for the many hours of proofreading.

Onmisbaar waren mijn promotor en co-promotor. Dank voor alle tijd die jullie in mij 
hebben geïnvesteerd. Ik ben gegroeid als onderzoeker en schrijver onder jullie hoede. 
Hans, onze verstandhouding werd, net als wijn, beter met de jaren. Je hebt me onder-
steund in het vinden van een betere balans tussen werk en privé en was veel eerder 
dan ik ervan overtuigd dat het wel goed zou komen met mijn project (en dat ik kon 
skiën). Het is een eer om jouw allerlaatste promovendus te zijn. Catharina, mijn rots in 
de branding. Als ik stotterend in halve zinnen een ingeving probeerde te formuleren die 
ik ter plekke nog aan het uitdenken was, begreep jij wat ik bedoelde. Daarmee was je een 
onmisbare tolk in de communicatie tussen mij en Hans. In een vroeg stadium begreep jij 
beter dan ik hoe mijn brein werkt en leerde je me allerlei trucjes om mezelf on topic te 
houden en efficiënter te werken.

De co-auteurs van de papers in dit proefschrift: dank voor jullie waardevolle input. Ik 
heb veel van jullie geleerd! Pieter, een man van weinig woorden. Je snoeide mijn eerste 
cover letter van één A4 terug tot één zin. Edwin, jouw uitgebreide grappenrepertoire 
over de intelligentie van blonde vrouwen heb ik opgevat als aanmoediging. Andrea, toen 
ik jou in grote paniek mailde over een mogelijke fout in mijn dataset, doordeweeks om 1 
uur ’s nachts, had ik niet verwacht dat je direct terug zou mailen. Esther N., jij hebt een 
geweldig vermogen om zaken vanuit een ander perspectief te belichten, wat heel nuttig 
is, zeker toen ik op het punt stond om wat nu Hoofdstuk 3 is met laptop en al uit het raam 
te donderen.

Mijn lieve kamergenootje Charlotte, toen wij elkaar net leerden kennen vond jij mij 
maar een rare vogel (je draaide er niet omheen: “jij bent raar.”) en ik wist ook niet zo 
goed wat ik met jou, je Viva-obsessie en je ‘rechtse’ praatjes aan moest. We vonden 
elkaar in zwarte humor. Bovenal ben ik je enorm gaan waarderen in de jaren dat we lief 
en leed deelden. Dankjewel. Elise, dat laatste geldt ook voor jou. Je bent zo lief en attent 
voor iedereen om je heen; ik vind het bewonderenswaardig hoeveel jij gééft. Toen je net 
bij ons op de kamer kwam, was je nogal geschokt door de ongepaste en/of persoonlijke 
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dingen die Charlotte en ik vertelden of aan jou vroegen. Inmiddels ben je het wel gewend 
en bloos je minder snel, maar geef je nog altijd geen antwoord op rare vragen. Odilia, ik 
heb altijd veel bewondering gehad voor jou als wetenschapper en voor de carrièrestap-
pen die je hebt genomen. Ik begrijp niet waar je de tijd en energie vandaan haalt om ook 
nog eens in een orkest te spelen. Pas in de laatste jaren heb ik je beter leren kennen. 
Eén herinnering staat me nog erg bij; toen je in La Norma in een skilift hing, de eerste 
dag groen van misselijkheid, de volgende dagen high as a kite door de (iets te sterke) 
medicijnen die Bertus en ik voor je hadden gevonden. Lieve meiden, dank voor jullie 
steun en betrokkenheid. Met z’n vieren zijn we een hecht clubje geworden ondanks dat 
we zo verschillend zijn. Wat fijn dat jullie alle drie mijn paranimf wilden zijn. Zeker op 
het einde hebben jullie me er doorheen gesleept!

Nikolaos, thanks for all the talks, some weird (goats in boots, Frank Zappa), some very 
supportive in times only you saw something was wrong. Mijn andere cohortgenoten, Ber-
tus, Sanne, Nynke, Piotr en Lian, mijn latere kamergenootjes Vera, Petra en Arunima, en 
alle andere fijne collega’s die in de loop der jaren mijn pad hebben gekruist bij Accare/ 
TrailsCC en het ICPE; dank voor de gezellige etentjes, borrels en andere uitstapjes.

De laatste twee jaren waren pittig, to say the least. Vier dagen per week aan het werk 
bij FWN, drie dagen -of nachten- aan het proefschrift. Van de FWN collega’s wil ik er drie 
in het bijzonder noemen. Esther B., jij bent een ster in coaching. Grietje, jij hebt mij te 
vaak met te kleine oogjes gezien. Bedankt voor je eeuwige geduld en begrip, maar vooral 
voor de goede sfeer en ruimte voor bezinning. Maarten, dank voor het meedenken en 
voor het realiseren dat ik tijdelijk minder kon gaan werken om het proefschrift af te 
maken. Het is gelukt!

Ook buiten de werkkring ben ik een aantal mensen erg dankbaar.
Mijn lieve vriendinnen die er door dik en dun waren ondanks structurele sociale ver-

waarlozing: Anne-Meyn, Annie, Kim, Miranda, Renate en Silke.
Stijn, Sije, Gijs, Jonne, Frits, Marcel, Jelmer, Sido en alle anderen die op de juiste mo-

menten met de juiste woorden of afleiding aankwamen, dank voor jullie steun. 
Iedere week bij je schoonmoeder eten is niet voor iedereen een fijne gedachte, maar 

wel voor mij. Ans, dank voor dit wekelijkse moment van rust en gezelligheid en voor je 
intensieve hulp bij de vormgeving van het proefschrift in de laatste weken. Boudewijn 
& Fiene, na een bezoek aan jullie was ik altijd weer enthousiaster over promoveren dan 
daarvoor.

Carla, Auke en Jasper, dank voor jullie eindeloze uitingen van trots en onvoorwaardelijk 
vertrouwen in mijn kunnen. Dank dat ik áltijd welkom ben om weer een paar dagen thuis 
te komen om kind te zijn en voor het accepteren dat ik daar niet vaak genoeg de tijd 
voor nam. Jasper, zo ver weg en toch zo dichtbij, jouw motiverende woorden zijn heel 
belangrijk geweest in het halen van de eindstreep. Wendy, mi hermana nueva: gracias 
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for making my brother happy, for the good times in Mexico City and Oaxaca, for your great 
hospitality and the Spanish lessons. Huevos, no manches! 

Dan resten er nog twee mensen voor wie het niet altijd een feestje was om met mij 
samen te wonen. Anne, dank voor alle keren dat je mij bij de computer weghaalde 
voor trampolinespringen, fout dansen op foute liedjes, ‘Heel Holland bakt’ en de leuke 
gesprekjes tot ver na jouw bedtijd. Bas, mijn lieve lieve, er zijn eigenlijk geen woorden 
voor wat jouw rol is geweest gedurende dit hele promotietraject. Jij bent de enige die 
écht weet hoe zwaar het soms is geweest. Jij bent gebleven ook al was het soms helemaal 
niet leuk voor jou en Anne. Op zware momenten houd je mij vast en overtuig je mij ervan 
dat alles goedkomt. Maar veel vaker, gelukkig, liggen wij samen in een lachstuip over 
dingen die de meeste mensen helemaal niet grappig vinden. Zoals jij onvoorwaardelijk 
gelooft in mij, geloof ik ook in jou. Samen kunnen wij alles aan.
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This thesis is published within the Research Institute SHARE (Science in Healthy Ageing 
and healthcaRE) of the University Medical Center Groningen / University of Groningen. 
Further information regarding the institute and its research can be obtained from our 
internetsite: http://www.share.umcg.nl/

More recent theses can be found in the list below. 
—(co-) supervisors are between brackets—

2016

Darvishian M
Real-world influenza vaccine effectiveness; new designs and methods to adjust for con-
founding and bias
(prof E Hak, prof ER van den Heuvel)

Berm EJJ
Optimizing treatment with psychotropic agents through precision drug therapy; it is not 
about the mean
(prof B Wilffert, prof E Hak, dr JG Maring)

Fugel H-J
Economics of stratified medicine
(prof MJ Postma, dr M Nuijten, dr K Redekop)

Salavati M
Assessing gross motor function, functional skills, and caregiver assistance in children 
with cerebral palsy (CP) and cerebral palsy impairment (CPI)
(prof CP van der Schans, prof B Steenbergen, dr A Waninge, dr EAA Rameckers)

Wierike SCM te
‘The’ pathway towards the elite level in Dutch basketball; a multidimensional and longi-
tudinal study on the development of talented youth basketball players
(prof C Visscher, dr MT Elferink-Gemser)
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Jacobs JJWM
General practitioner on an island. How research and innovation help to improve primary 
care
(prof R Sanderman, prof T van der Molen)

Küpers LK
The first 1000 days and beyond
(prof H Snieder, prof RP Stolk, dr E Corpeleijn)

Kuiper JS
The importance of social relationships in the process of cognitive ageing
(prof RC Oude Voshaar, prof RP Stolk, dr N Smidt)

Göhner, C
Placental particles in pregnancy and preeclampsia
(prof SA Scherjon,prof E Schleuβner, dr MM Faas, dr T Plösch)

Vries AJ de
Patellar tendinopathy; causes, consequences and the use of orthoses
(prof RL Diercks, dr I van den Akker-Scheek, dr J Zwerver, dr H van der Worp)

Holland B van
Promotion of sustainable employment; occupational health in the meat processing 
industry
(prof MF Reneman, prof S Brouwer, dr R Soer, dr MR de Boer)
13.04.2016 EXPAND

Otter TA
Monitoring endurance athletes; a multidisciplinary approach
(prof KAPM Lemmink, prof RL Diercks, dr MS Brink)

Bielderman JH
Active ageing and quality of life; community-dwelling older adults in deprived neigh-
bourhoods
(prof CP van der Schans, dr MHG de Greef, dr GH Schout)

For more 2016 and earlier theses visit our website. 
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This research is part of the TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS).
Further information on TRAILS, including a complete list of dissertations partly or fully 
based on TRAILS data, can be obtained from http://www.trails.nl/ 

More recent theses can be found in the list below.
—(co-) supervisors are between brackets—

2016 

Roy, A
The development of depression in children and adolescents with ADHD
(prof AJ Oldehinkel)

Smink, FRE 
Through the looking glass. Epidemiological studies on eating disorders in primary care 
and the community
(prof HW Hoek, prof AJ Oldehinkel)

Pattiselanno, KL
At your own risk: The importance of group dynamics and peer processes in adolescent 
peer groups for adolescents’ involvement in risk behaviors
(prof R Veenstra, prof WAM Vollebergh, dr JK Dijkstra, dr CEG Steglich) 

Schäfer, JM
Problem behavior in adolescence: Testing the influence of stress reactivity, autoantibod-
ies and methylation
(prof FC Verhulst, prof IHA Franken, dr FVA van Oort) 

2015

Van Hemel-Ruiter, ME
Can’t take my eyes off of you. The role of cognitive biases, reward sensitivity and execu-
tive control in adolescent substance use and abuse
(prof PJ de Jong, prof RWHJ Wiers, dr BD Ostafin)
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Van der Knaap, LJ 
Epigenetics and adverse health outcomes. Silenced by the past? 
(prof FC Verhulst, prof AJ Oldehinkel, dr FVA van Oort, dr H Riese)

Booij, SH
Dynamics of the human stress system in depression: A combined population- and 
person-based approach to assess long-term changes and daily life fluctuations
(prof AJ Oldehinkel, prof P de Jonge, dr EH Bos) 

Bennik, EC 
Every cloud has a colored lining. The relation between positive and negative affect and 
reactivity to positive and negative events
(prof AJ Oldehinkel, prof J Ormel, dr E Nederhof, dr JACJ Bastiaansen)

Rüschoff, B
Peers in careers: Peer relationships in the transition from school to work 
(prof R Veenstra, prof SM Lindenberg, dr JK Dijkstra)
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