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Emoties en affect

Emoties en het kunnen benoemen van emoties zijn menselijke eigenschappen. Er bestaan 
positieve emoties, zoals blijheid, dankbaarheid of verwondering en negatieve emoties 
zoals somberheid, boosheid en angst. Een negatieve ervaring kan zo intens zijn, dat 
het een trauma wordt. Emoties zijn vaak gericht op een object of een persoon en kun-
nen worden gesimuleerd. Affect lijkt erg op een emotie, maar is een onbewust proces. 
Ondanks dat het een onbewust proces is, kunnen de ervaringen die affect omvatten 
wel door mensen beschreven worden. Affect is een psychologisch proces, dat invloed 
heeft op lichamelijke processen, bijvoorbeeld zweten als je nerveus bent, en je hart gaat 
sneller kloppen, je bloeddruk stijgt. Hier heb je als persoon over het algemeen weinig 
invloed op. 

Negatief affect
Psychologische processen beïnvloeden de gezondheid. Negatieve gebeurtenissen, de-
pressie en negatief affect zijn allemaal geassocieerd met een slechte gezondheid, 
ziektes en voortijdig overlijden. Dit kan natuurlijk samenhangen met het gedrag dat 
mensen vertonen, als ze getraumatiseerd zijn, of niet lekker in hun vel zitten. Personen die 
meer negatief affect hebben roken over het algemeen meer, gebruiken meer alcohol en 
sporten en bewegen minder. Daarentegen kan het ook zo zijn dat negatief affect zorgt 
voor directe ontregeling van fysiologische systemen, zoals het glucocorticoïd systeem 
wat actief is bij stress, en het afweersysteem dat hierdoor wordt beïnvloed. Dit wordt 
hieronder verder besproken. 

Positief affect 
Opvallend genoeg is de invloed van positief affect op de gezondheid minder gron-
dig bestudeerd. Een aantal studies zijn gedaan, en deze laten zien dat mensen met 
meer positief affect minder somatische symptomen rapporteren, en minder vaak hart- en 
vaatziekten hebben. Dit kan natuurlijk, net als bij negatief affect, komen omdat affect het 
gedrag van mensen beïnvloedt. Over het algemeen blijkt dat mensen die meer positief 
affect hebben, minder roken, minder alcohol gebruiken en meer bewegen. Ook zijn er 
studies die laten zien dat mensen die meer positief affect hebben een lagere systolische 
bloeddruk hebben en dat bij een stresstest de bloeddruk minder stijgt. Kortom, het lijkt 
erop dat positief affect een positieve invloed heeft op de gezondheid. 

Affect en fysiologische systemen
Hoe negatief affect en positief affect fysiologische processen in het lichaam precies 
beïnvloeden is nog niet volledig in kaart gebracht. Wel is bekend dat er een bidirectio-
nele associatie is. Dit houdt in dat affect het lichaam beïnvloedt, maar ook dat processen 
in het lichaam het affect beïnvloeden. 

Kortdurend negatief affect, zoals stress wordt gezien als functioneel en bereidt het 
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lichaam voor op gevaarlijke situaties. Door kortdurende stress wordt de hypothala-
mus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) geactiveerd. Hierdoor wordt de productie van cortisol 
gestimuleerd en stijgt de concentratie van dit primaire stresshormoon. De huidige aan-
name binnen de wetenschap is dat bij langdurige stress de functie van de HPA-as wordt 
verstoord. Omdat praktisch alle cellen in het lichaam receptoren hebben voor cortisol, en 
dus gevoelig zijn voor cortisol, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Ook 
de functie van het afweersysteem wordt verstoord. Bij chronische stress worden over het 
algemeen hogere concentraties ontstekingsmarkers (signaalmoleculen van het afweersys-
teem) in het bloed gemeten, zogeheten “laag-gradige ontsteking”. 

Associatie versus causaliteit 
Een belangrijke aantekening die gemaakt moet worden is dat de eerder genoemde 
bevindingen voornamelijk gebaseerd zijn op cross-sectionele studies. Een veel gemaakte 
fout (ook in de media) is dat de bevindingen die gedaan zijn in cross-sectionele studies 
geïnterpreteerd worden als een causaal verband, maar dit is onjuist! In cross-sectionele 
studies worden meerdere individuen één keer gemeten. In deze onderzoeksopzet wordt 
er dus gekeken naar het verschil tussen mensen, dit zegt niets over causaliteit. 

Er zijn ook studies waarbij één persoon vaker gemeten wordt, zogenaamde longitu-
dinale studies. Hierbij wordt meer gekeken naar oorzaak en gevolg binnen een indivi-
du. Bijvoorbeeld, als een persoon zich blijer voelt vandaag dan gisteren, is zijn cortisol 
vandaag dan ook lager? Het is aannemelijk te denken dat de verbanden gevonden in 
cross-sectionele studies hetzelfde resultaat geven als verbanden in longitudinale studies, 
maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. De verbanden in longitudinale studies kunnen zelfs 
tegenovergesteld zijn. In cross-sectionele studies spreken we immers over gemiddelden. 
En per slot van rekening is niemand gemiddeld, dat laten we zien in hoofdstuk 6. 

Limitaties van de huidige technieken
Om de relatie tussen affect en fysiologische processen goed te begrijpen heeft het dus 
de voorkeur om personen over de tijd te volgen, vaak te meten en het liefst in de alle-
daagse omgeving. Uiteraard levert dit nogal wat uitdagingen op. Participanten moeten 
gemotiveerd zijn om mee te doen aan een intensieve studie. Daarnaast is het onhaalbaar 
om elke dag (of zelfs meerdere keren per dag) bloed te prikken om het level van biol-
ogische markers of biomarkers, zoals cortisol of ontstekingsmarkers, te kunnen bepalen. 
Gelukkig is bloed niet het enige waarin biomarkers uitgescheiden worden. In speek-
sel, ontlasting, zweet, nagels, haar en urine kunnen bepaalde biomarkers ook gemeten 
worden. Deze kunnen worden verzameld zonder dat er schade gebracht wordt aan de 
huid, oftewel non-invasief. 

Een andere manier van fysiologische data verzamelen is door middel van zogenaam-
de ‘wearables’, zoals de Fitbit of een smartwatch. De bestaande wearables zijn volop 
in ontwikkeling en steeds meer mensen dragen een sensor om bijvoorbeeld de hartslag, 
beweging en slaap te meten. Op dit moment valt er nog veel te verbeteren, maar de 
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sensors worden steeds preciezer en de wearables kunnen steeds meer data opslaan. 
Door deze data te combineren met data over psychologische processen, die verzameld 
worden door middel van het meerdere keren per dag invullen van een digitaal dagboek, 
kan de relatie tussen affect en fysiologische processen steeds beter bestudeerd worden. 

Focus van deze dissertatie

Deze dissertatie is opgedeeld in twee delen. In deel één hebben we onderzocht of 
het mogelijk is om biomarkers te meten in non-invasieve monsters, namelijk urine, haar 
en speeksel. Verder staat in deel één het online platform Physiqual beschreven. Dit is 
ontwikkeld om dagboekdata te combineren met data verzameld door middel van wear-
ables. Dit platform maakt het voor onderzoekers makkelijker om grote databestanden 
uit verschillende bronnen, van meerdere deelnemers samen te voegen. 

In deel twee van deze dissertatie is er gekeken naar de associatie tussen positief af-
fect, negatief affect, somatische symptomen en biomarkers. Dit is gedaan op groepsniv-
eau in een cross-sectionele studie en op individueel niveau in een intensieve (dagboek)
studie over de tijd. 

Onderzoekstechnieken in intensieve longitudinale studies
In hoofdstuk 2 is er gekeken of het mogelijk is om biomarkers te meten in urine, een 
non-invasieve methode. Ook is gekeken of het verzamelen van 24-uurs urine toegepast 
kon worden gedurende 9 weken, waarbij deelnemers hun dagelijkse routine bleven vol-
gen. Uit de resultaten bleek dat er verschillende ontstekingsmarkers gemeten konden 
worden in 24-uurs urine van gezonde mensen. Daarnaast varieerden de concentraties 
van de verschillende ontstekingsmarkers op verschillende tijdsstippen van één persoon. 
Dit maakt deze methode geschikt voor onderzoek op individueel niveau naar de associ-
atie tussen affect en laag-gradige ontsteking (hoofdstuk 8). 

Een andere non-invasieve manier om monsters te verzamelen, is haar. In hoofdstuk 
3 is de correlatie tussen de concentraties cortisol die gemeten worden in haar, en con-
centraties die gemeten worden in urine berekend. Haar geeft de concentraties in de 
voorgaande weken weer, terwijl 24-uurs urine de concentraties van de afgelopen dag 
weergeeft. Om te onderzoeken of haarmetingen de dagelijkse urinemetingen kunnen 
vervangen, is het belangrijk om na te gaan of de waarden gemeten in haar en urine 
correleren. Uit de resultaten bleek dat urinecortisol en haarcortisol maar laag tot matig 
met elkaar correleren. De keuze van de techniek voor de studie hangt dus sterk af van 
de vraag van het onderzoek.

Speeksel kan ook op een niet-invasieve manier verzameld worden. In hoofdstuk 4 is 
onderzocht of brain-derived neurotrophic factor (BDNF), een proteïne wat een rol speelt 
in vorming van het zenuwstelsel, met commercieel beschikbare analysemethoden geme-
ten kan worden in speeksel. Helaas bleek uit deze studie dat BDNF niet op deze manier 
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gemeten kon worden in speeksel van gezonde mensen. 
In hoofdstuk 5 werd Physiqual gepresenteerd: een online platform wat dagboekdata 

combineert met data verzameld door middel van wearables. Twee onderzoekers hebben 
gedurende een maand een wearable gedragen en een digitaal dagboek ingevuld. Phy-
siqual werd toegepast op deze data. De uitkomsten laten zien dat bij één onderzoeker 
meer stappen (dus meer beweging) leidt tot meer humor. Bij de andere onderzoeker 
was te zien dat vrolijkheid associeerde met een verhoogd calorieverbruik (hoofdstuk 5, 
figuur 5 en 6). 

Bevindingen deel 2
De volgende stap was het bestuderen van de relatie tussen affect en biomarkers op 
groeps- en individueel niveau. Daarvoor werden de technieken die werden onderzocht 
in het eerste deel van dit proefschrift toegepast. 

In hoofdstuk 6 werd de relatie tussen affect en somatische symptomen bestudeerd. 
Hiervoor werd dagboekdata gebruikt van deelnemers van HoeGekIsNL (www.hoegekis.
nl). Deelnemers van de dagboekstudie vulden 30 dagen lang 3 keer per dag een dag-
boek in met vragen over onder andere positief affect, negatief affect en of ze soma-
tische symptomen ervaarden. De data van 586 deelnemers, met een totaal van 28.264 
vragenlijsten, werd geanalyseerd. Op groepsniveau bleek dat negatief affect sterk ge-
associeerd was met somatische symptomen, dus deelnemers met een hogere gemiddelde 
score op negatief affect, rapporteerden een hogere gemiddelde score op somatische 
symptomen. Op het niveau van het individu bleek daarentegen dat positief affect een 
sterker verband had met somatische symptomen dan negatief affect. Daarnaast bleek 
dat een hogere positief affect leidde tot een lagere score op somatische symptomen op 
de volgende dag. 

In hoofdstuk 7 werd gekeken naar de associatie tussen affect en allostatic load. Hi-
ervoor werd data gebruikt van Lifelines. Lifelines is een onderzoek naar gezond(er) oud 
worden. Het onderzoek is gestart in 2006 en vanaf dat moment zijn 167.000 mensen 
geïncludeerd in de drie noordelijke provincies in Nederland. Van deze groep werden iets 
meer dan 41.000 geïncludeerd in de studie naar de de associatie tussen affect en al-
lostatic load (hoofdstuk 7). Allostatic load is een somscore van waarden van verschillen-
de fysiologische systemen, bijvoorbeeld cholesterol, heupomtrek, bloeddruk en glucose. 
Een lagere allostatic load som score representeert een gezonder biologisch profiel. Een 
somscore van in totaal 12 verschillende biomarkers werd berekend voor iedere deelne-
mer. De resultaten lieten zien dat deelnemers met een hogere score op positief affect 
een lagere allostatic load score hadden. Dit verband bleef bestaan nadat er gecorri-
geerd werd voor alcoholgebruik, roken, beweging en scores van negatief affect. 

In hoofdstuk 8 werd de associatie tussen affect en ontsteking onderzocht in tien ge-
zonde vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzamelden gedurende negen weken hun 24-uurs 
urine. Daarnaast vulden ze elke avond een dagboek in. De concentratie van acht ver-
schillende ontstekingsmarkers werd gemeten. Hierdoor was van elke deelnemer infor-
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matie over affect en laag-gradige ontsteking aanwezig van 63 opeenvolgende dagen. 
Met statistische technieken, die ook worden gebruikt voor het analyseren van beurskoers-
en, werd gekeken naar de associatie tussen positief affect, negatief affect en acht ver-
schillende biomarkers. Opvallend genoeg waren de resultaten van alle tien deelnemers 
verschillend, maar de resultaten binnen individuen waren over het algemeen wel consis-
tent. In een aantal individuen was een hogere score op affect geassocieerd met lagere 
concentraties van ontstekingsmarkers dezelfde dag. We kunnen hieruit geen conclusie 
trekken of positief affect lagere concentraties van ontstekingsmarkers veroorzaakt, of 
dat concentraties van ontstekingsmarkers een hogere positief affect veroorzaken. Opval-
lend was wel dat in een aantal individuen hogere concentraties van ontstekingsmarkers 
een hogere score van negatief affect veroorzaakten en lagere scores van positief affect 
de volgende dag. 

In deze dissertatie is aangetoond dat het mogelijk is om de concentratie van specifieke 
biomarkers te meten in verschillende non-invasieve monsters, verzameld door deelnemers 
die hun dagelijkse routine bleven volgen. Daarnaast suggereren de bevindingen dat het 
hebben van positief affect waarschijnlijk belangrijker is voor de gezondheidstoestand 
dan tot nu toe werd aangenomen. Dit belang van positief effect werd aangetoond op 
zowel groepsniveau als op individueel niveau. Op individueel niveau waren de bevindin-
gen erg gevarieerd. Hieruit blijkt dat individuen erg van elkaar verschillen en resultaten 
op groepsniveau niet zonder slag of stoot vertaald kunnen worden naar het individu. 
Meer onderzoek is er nodig om te kunnen begrijpen hoe negatief affect ziekte veroor-
zaakt en of positief affect daadwerkelijk een beschermende invloed heeft op gezond-
heid.
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