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STRESS: EEN METAFOOR  
(EN HOE ZE IN DE PSYCHOLOGIE IS VERZEILD 
GERAAKT) 



Fysica en ingenieurswetenschappen 
 

externe kracht 

vervorming 



Fysica en ingenieurswetenschappen 
 



Fysiologie en geneeskunde 

Claude Bernard (1855, 1865) 
•  “Milieu intérieur” 
•  Hoe houdt het lichaam de interne 

toestand relatief constant ondanks 
voortdurende interacties met de 
omgeving ? 
o  Gas (O2, CO2) 
o  Temperatuur 
o  Gastro-intestinaal 
o  Locomotorisch 

•  Regelmechanismen ?? 
o  (=> cybernetica) 

  

  

Claude Bernard  



Fysiologie en geneeskunde 

W.B. Cannon (1914, 1929)   
•  Homeostasis 

o  Welke fysiologische mechanismen 
zorgen na verstoring voor een 
terugkeer naar de “homeostasis”? 

•  Experimentele manipulaties !! 
•  Effort – energy mobilisation om interne 

integriteit te beschermen 
o  Fight-flight  

•  SAM: Sympathisch adrenomedullair 
systeem 
o  Catecholamines (adrenaline, 

noradrenaline) 
  

W.B. Cannon, 1914 

“Stress slechts sporadisch gebruikt, enkel in metaforische zin” 



Fysiologie en geneeskunde 

Hans Selye (1936, 1956) 
•  Homeostasis 
•  Manipulaties 

o  Fysische: koude - hitte  
o  Chemische: formaline – ether 

•  Preferred stressor: insuline !! 
o  Psychologische ? 

•  Energy conservation/restoration 
•  HPA: Hypothalamus – hypofyse – bijnierschors 

(cortex) 
o  Corticoïden (gluco-, mineralo-) 





•  “He was greatly concerned by criticism in 
the late 1940s and early 1950s that he 
named both the cause and effect as 
“stress” 
⇒  “stressor” as the factor/agent 
⇒  “stress” response 

  Ingenieurswetenschappen !! 
  

•  “Until the end of his life, he complained 
that people used the term “stress” almost 
indiscriminately, commenting that “it was 
hard to get acceptance in  the 1940s – 
now it is almost a household term” 

Selye, 1950, 1956 



•  Vakantiestress 
•  Keuzestress 
•  Sportstress  
•  Sociale media-stress 
•  Examenstress 
•  Werkstress 
•  Negatieve stress 
•  Positieve stress 
•  ….  



Psycho(fysio)logie  

J.V. Brady, 1958 
•  “Executive monkey”-study 
•  Yoked control design 

•  Loskoppelen fysieke en psychische 
component van stressor 

•  Being in control:  
o  is bad 
o  => “executive ulcers” 



Psycho(fysio)logie  

J. Weiss, 1968 
•  Yoked control design  

o  extended => triadic design 

•  Predictability – controllability 
o  N responses 
o  Feedback  
(weten dat je kunt vermijden  
=> controllability) 



Psycho(fysio)logie  

B. McEwen, 1993 
•  Allostasis – allostatic load  

wear and tear on the body caused by allostasis,  
particularly when stress responses are dysregulated 



Van allostatische belasting tot ziekte 

adrenaline, noradrenaline, cortisol, dihydroepiandrosterone (antagonist of HPA) 

McEwen and Seeman, 1999  



Koolhaas et al., 2011 

“Applying the term ‘stress’ to conditions ranging 
from even the mildest challenging stimulation to 
severely aversive conditions, is … inappropriate.” 
 
“..should be restricted to conditions where an 
environmental demand exceeds the natural 
regulatory capacity of an organism”  



Samengevat 
•  Er is een optimale toestand 

o  Evenwicht – homeostase – … 

•  Belasting/bedreiging verstoort het evenwicht 
o  Dierproeven => komt van buiten 

•  Er vat op hebben maakt een groot verschil 
o  Voorspelbaarheid/controleerbaarheid 
o  Draagkracht – coping – resources - resilience 

•   De balans bepaalt fysiologische activatie 
o  Activatie is slecht/belastend/ongezond (onder voorwaarden) 
o  Invloed op multiple niveau’s 

•  Van cellulaire en genetische processen tot ziekte en dood  
 



Vertaald naar mensen 
•  Stress appraisal (- coping) model  

Lazarus & Folkman, 1984 

draaglast 

draagkracht 



Vertaald naar mensen 
•  Demand - control (- support) model 
 

Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990  





PROBLEMEN MET DE 
METAFOOR 



Psychofysiologie van stress 
•  Afzien onder druk of mobiliseren van actieset? 

o  Homogeen of heterogeen concept? 

•  Dragen van lasten of streven naar doelen? 
o  Taakgerichte activatie en stress 

•  “Elk nadeel heb z’n voordeel” (Cruyff) 

o  Een beetje slecht is beter dan altijd goed… 



AFZIEN ONDER DRUK çè 
MOBILISEREN VAN ACTIESET 



Psychofysiologie van stress 
Afzien onder druk 

•  Stress is homogeen concept  
o  Eenduidige en stabiele samenhang 
o  Gelijkaardig voor iedereen  

 
•  Verschillende metingen reflecteren 

“onder druk staan” 
o  Concordantie: metingen vertellen in 

principe hetzelfde 



verbale metingen 
•  onwelbevinden  
•  gezondheidsklachten 

gedragsmetingen 
•  prestatiemetingen 
•  speed/accuracy 
•  ongevallen, etc 

Stress 

fysiologische 
metingen  
•  catecholamines 
•  cortisol 
•  HR, HRV 
•  bloeddruk 
•  PetCO2 
•  spierspanning 
 

Stress: een homogeen concept ? 

Een eenduidig samenhangend systeem 



Stress: een homogeen concept ? 

•  Veronderstelt dat elk 
meetkanaal in principe 
hetzelfde construct meet 
Ø  Sterke correlaties 

•  De ene meting kan wel 
beter/praktischer/
goedkoper zijn dan de 
andere 
Ø  Subjectief vs objectief ? 



Sterke correlatie?  
•  Het hangt ervan af 

Stress: een homogeen concept ? 



Sterke 
correlatie ?  
•  Algemeen 

laag 
o  r ≤.30 

Stress: een homogeen concept ? 



stress 

Stress: een heterogeen concept 

verbale metingen 

gedragsmetingen 

fysiologische 
metingen  

•  Elke meting vertelt grotendeels een ander verhaal 
•  Dus: beperkte correlatie 

•  De ene meting is niet noodzakelijk beter/echter/
wetenschappelijker dan de andere 

=> three system approach 
 

affectief gevoel 

Actieset -“motor 
preparation” 

Aandacht, belasting 
Werkgeheugen, etc. 



Psychofysiologie van stress 
Afzien onder druk 

•  Stress is homogeen concept  
o  Geïntegreerd geheel van processen 
o  Eenduidige en stabiele samenhang 
o  Gelijkaardig voor iedereen  

 
•  Verschillende metingen reflecteren 

“onder druk staan” 
o  Concordantie: metingen vertellen in 

principe hetzelfde 

Mobiliseren van actieset 

•  Stress is een heterogeen concept 
o  Georchestreerde actietendens 
o  “Gekozen actietendens” is bepalend 

voor samenhang 
o  Verschillend naargelang individu x 

situatie  

•  Verschillende metingen reflecteren 
strategie en tactiek 
o  Discordantie: metingen vertellen elk 

ander verhaal 



Psychofysiologie van stress 
•  Fysiologische responsen zijn er niet om emoties weer te 

geven, maar om actie en gedrag te ondersteunen 
“The heart doesn’t give a damn about the brain” 

 P.J. Lang 
•  Fysiologische responsen reflecteren 

o  strategische dimensie  
o  tactische dimensie 
o  zijn contextafhankelijk 

•  Voor zover emoties/stress actiesets zijn kunnen onder 
bepaalde voorwaarden emoties/stress worden afgeleid 



Psychofysiologie van stress 
Externe bronnen van variantie  
•  Fysieke activiteit / houding / metabole noden 

o  Accelerometrie  
•  Temperatuur 
•  Sociale interacties 
•  Eten – praten – cognitieve activiteit  

•  Zowel tijdens als buiten stress-episodes 
•  Verschillende effecten naargelang de meting 
 





 Alpha-amylase 
-  Enzyme in speeksel 
-  Gevoelig voor sympathische activatie 
-  Goede associatie met catecholamines 

 in bloed. 





Samengevat 
Psychofysiologische metingen 
•  Discordantie tussen verschillende responssystemen 

•  Zelf-rapportering niet altijd bruikbaar als criterium om 
stress-relevantie te bepalen 
o  “Feeling changes without concomitant autonomic changes” 
o  “Autonomic changes without concomitant feeling changes” 
o  “Decoupling of subsystems in stress/emotion” 

•  Zijn erg onderhevig aan diverse foutenbronnen 

Kreibig, 2010 



DRAGEN VAN LASTEN çè 
STREVEN NAAR DOELEN? 
 



Taakgerichte activatie Stress 



Intentionaliteit 
•  Mensen hebben belangen en doelen 

o  Dieren: simpel en eenduidig => weinig aandacht 
o  Mensen: complex en “veel-betekenend” 

•  Beschermen en versterken fysieke en psychische 
integriteit… 
o  Doelen met belangrijke relevantie voor het zelf 

•  Zelfbeeld 
•  Sociale aanvaarding/verwerping 
•  Statuscompetitie  

Ø  Moeilijk je te onttrekken 



Taakgerichte activatie of stress? 

Activatie 
Fysiologisch  
•  door eisen van de taak 
•  verhoogt concentratie 
•  verbetert taakuitvoering 

 

Stress 
Fysiologisch  
•  door bescherming van eigen 

”resources” 
•  verlaagt concentratie 
•  verslechtert taakuitvoering 

Gelijkenissen 
•  Discrepantie tussen actuele en gewenste toestand 

•  Mobilisatie van energie 

 



Taakgerichte activatie of stress? 

Activatie 
Emotioneel  
•  Uitdaging 
 
Voor- en na-effecten  
•  Energiemobilisatie 

o  Meestal OK tijdens taak 
•  Stopt na het beëindigen van de 

taak 
•  + voldoening en vermoeidheid 

 

Stress 
Emotioneel 
•  Bedreiging 

Voor- en na-effecten  
•  Energiemobilisatie 

o  Meestal OK tijdens taak 
•  Overactivatie buiten taakperiode 

o  Vooraf (anticipatie, worry) 
o  Achteraf (rumination, ..) 
o  + frustratie, depressie, angst 

Gaillard, 2003 



Figuur 11.3. De afgifte van adrenaline op een vrije dag en tijdens en na afloop van een 
werkdag, waarop negen of elf examens werden afgenomen. Voor de duidelijkheid zijn 
de gegevens voor tien examens weggelaten (Bron: Meijman & Van Dormolen, 1992).  



Stress als overreactiviteit?  



Cardiovasculair  
patroon  

Seery, NBBR, 2011 

Challenge  
•  physical activity necessary for active goal 

pursuit 
•  HR é 
•  Low TPR, high CO 
•  => blood flow to the large skeletal muscles 

(e.g., in the arms and legs).  
 
Threat  
•  physical activity necessary for active goal 

pursuit 
•  But also readiness for action inhibition and 

withdrawal 
•  HR é  
•  High TPR, low CO  
•  => prevents increased blood flow 
•  => down-regulate cardiovascular system; 

inhibit physical action. 



Temporele patronen  
 

McEwen, 2007 



Acute en chronische stress 



Interacties SAM, HPA en immuunsysteem 

Activatie- en 
terugkoppelingspatron
en 
-  Overreactie 
-  Onderreactie? 

-  Ifv de tijd? 



PTSD en cortisol ? 
Onderreactiviteit ? 

(Seng et al., 2005) 
Overreactiviteit ? 

(Inslicht et al., 2006) 



Samengevat 
•  Activatie/stress beiden een gecoördineerde actie- of 

responsset ifv doelen 
•  Veelheid van responssystemen die met mekaar 

interageren. 
o  Taakgericht: nuttig en belangrijk 
o  Soms stress è ”archaïsche” actiepatronen 

•  “Fight/flight” patroon: SAM 
•  “Defeat” patroon: SAM + HPA 

•  “Tend-and-befriend” => gender specificity 

•  Betekenis soms alleen af te lezen  
o  Uit het specifieke patroon van vele metingen tegelijk 
o  En/of uit het temporeel patroon 
o  En/of uit de afwezigheid van reacties..  



“ELK NADEEL HEB Z’N 
VOORDEEL” (J. CRUIJFF) 

Een beetje slecht is beter dan altijd goed… 



The Toughness Model 
•  The body “opposes” any 

depletion of energy or 
neurochemistry. 

•  With repetition and rest, the 
opposition processes 
strengthen. 

•  A training effect is not just for 
muscles, but also for neural 
and endocrine systems. 

•  Neurotransmitters: 
Noradrenaline, Dopamine, 
Serotonin, Acetylcholine, 
Glutamate & GABA. 

•  Neurotropins: 
BDNF-neurogenesis, 
synaptogenesis, VEGF & 
IgF-1 for both neurogenesis 
& vascular expansion. 

Dienstbier, R. (2015).  Building resistance to stress and aging: The Toughness Model. Palgrave  



The Toughness Model 
Thoughness: 
•  Stress tolerance and emotional stability 
•  Improved self-regulation 
•  Fluid intelligence & executive functions 
•  Better episodic memory formation and retrieval 
•  Capacity for nurturance and affection 



Life time adversity and responses during 
cold pressor 

Adversity 
•  own illness or injury; 
•  loved one’s illness or injury; 
•  violence (e.g., physical assault, 

forced sexual relations); 
•  bereavement (e.g., parent’s 

death);  
•  social or environmental stress 

(e.g., serious financial difficulties, 
dangerous housing); 

•  relationship stress (e.g., own 
divorce, parents’ divorce);  

•  disaster (e.g., major fire, flood, 
earthquake, or other community 
disaster). 

Seery et al., 2013 



Life time adversity 
and chronic  
low back pain 

Seery, et al., 2010, 2011 



Life time adversity and cardiovascular 
reactivity 

Seery et al., 2013 



Life time adversity, mental health and well-
being 

Seery et al., 2010, 2011  



Positieve en negatieve stress? 
•  “It was  Lenard Levi who first distinguished between “positive” and “negative” 

stress (Levi 1971):  

o  i.e. the cerebral cortex may recognize the difference between ACTH and 
corticoids being released under the influence of arguments with our 
spouse, and release as a result of the pleasure of kissing one’s girlfriend or 
boyfriend. 

•  Selye, always prone to create new names and concepts, introduced the terms 
“distress” and “eustress” in the early 1970s to distinguish whether the stress 
response was initiated by negative, unpleasant stressors, or positive emotions 
(Selye 1974).” 

From Szabo et al., 2012 



Positieve stress: een onzinnig begrip 
•  Taakgerichte activatie is geen stress 

è Inflatie van het stressbegrip 

•  Wat is positief en wat is negatief ? 
o  Dissociatie van metingen 

•  Wat slecht aanvoelt kan toch goed zijn in andere maten..  
•  Wat goed aanvoelt kan toch slecht zijn voor de gezondheid.. 

o  Temporeel patroon..  
•  Zelfde stressor kan goed of slecht zijn afhankelijk van temporele 

karakteristieken.. 
•  … 



METEN, WETEN… EN 
BEGRIJPEN? 

Epiloog 



Meten, weten … en begrijpen? 
•  Laboratoriumonderzoek bij dieren: 

o  Echte stress 
o  Spectaculaire doorbraken en inzichten  

•  Laboratoriumonderzoek bij mensen: 
o  Meestal adaptatieresponsen, zelden stress 
o  Relatie tussen labtests (reactiviteit) en real life stress reactiviteit: 

niet sterk 
•  “Experience sampling” plus psychofysiologie 

o  Ecologische validiteit neemt in principe toe 
o  Grote interpretatieproblemen.. 
o  Groot risico op verkeerde interpretaties en conclusies voor klinische 

praktijk en gezondheid 



Vooruit – achteruit ? 

“Evolution has no purpose”  

•  Geldt ook voor maatschappelijke evoluties 
o  Nieuwe wetenschappelijke vondsten veroorzaken een 

kettingreactie van onvoorziene mogelijkheden 
o  sommige worden opgepikt en versterkt, andere verdwijnen 

•  Een blik in de toekomst?  
o  Fasische versus tonische “container”-maten? 

•  Cortisol in haar? 
•  Langdurige, herhaalde metingen (HRV in rust)? 

o  “Multichannel”-metingen over langere tijd 



Conclusie 

Nieuwe uitdagingen 
o  Technisch 

•  Hardware en software 

o  Methodologisch 
•  Correcties, filtering.. 
•  Mathematische modellen 

o  Theoretisch 
•  interpretatie 

o  Multidisciplinair !! 
•  Ir, med, psy,.. 

Nieuwe risico’s 
•  Face validity versus real 

validity 
o  Commerciële druk => 

jumping to conclusions? 
o  “Beunhazen in het veld” ? 

•  Stress en “the quantified 
self”?  
o  Health anxiety ? 

•  Hypervigilantie   
•  Catastroferen 

o  Excessief vermijdingsgedrag ?     

Lange toekomst te gaan 



Health Psychology Lab – Leuven 


