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Stress komt veel voor in de huidige samenleving en dit is zorgwekkend aangezien
onderzoek herhaaldelijk heeft aangetoond dat het ervaren van stress een negatieve
invloed heeft op de lichamelijke gezondheid. Zo vergroot stress bijvoorbeeld de kans
op hart- en vaatziekten. Het negatieve effect van stress op de gezondheid is het
resultaat van de fysiologische activiteit, die wordt geactiveerd tijdens de stressvolle
gebeurtenis en (langdurig) verhoogd blijft na afloop van de stressvolle gebeurtenis
[1-3]. Wanneer mensen iets stressvols meemaken slaat hun hart in een minder
variabel ritme en als deze hartslagvariabiliteit langdurig verlaagd blijft zou dit
uiteindelijk een negatief effect kunnen hebben op de lichamelijke gezondheid [4]. Het
gros van de onderzoeken naar de fysieke gevolgen van stress heeft zich tot op
heden gericht op de fysiologische activiteit tijdens het meemaken van stressvolle
gebeurtenissen [5]. Echter, de fysiologische activiteit kan ook geactiveerd en
verlengd worden door het nadenken, piekeren, over (mogelijke) stressvolle
gebeurtenissen [3, 6-8]. De perseveratieve cognitie hypothese suggereert daarom
dat de negatieve relatie tussen stress en gezondheid beter verklaard kan worden
wanneer er rekening wordt gehouden met de (mediërende) rol van perseveratieve
cognities, zoals piekeren [3]. Diverse onderzoeken laten inmiddels zien dat er een
associatie is tussen perseveratieve cognities, ofwel bewuste stress-representaties,
en stress-gerelateerde fysiologische activiteit [9-12]. Recentelijk is de perseveratieve
cognitie hypothese uitgebreid met de suggestie dat de stress-representaties ook
geactiveerd kunnen zijn buiten het bewustzijn om, met andere woorden, onbewust
[13, 14]. Deze onbewuste stress-representaties zouden mogelijk een groot deel van
de langdurige stress-gerelateerde fysiologische activiteit kunnen verklaren [13, 14].
Uit een eerdere studie blijkt bijvoorbeeld dat het meemaken van een stressvolle
gebeurtenis gedurende de dag invloed heeft op de hartactiviteit en dit effect houdt
aan tijdens de slaap, een periode waarin niet bewust gepiekerd kan worden [15].
Mogelijk verklaren onbewuste stress-representaties deze langdurige activiteit. Bewijs
voor de uitgebreide perseveratieve cognitie hypothese is echter beperkt en
voornamelijk indirect (e.g., [10, 15]).

Het doel van dit promotieonderzoek was om direct bewijs te vinden voor de
uitgebreide perseveratieve cognitie hypothese in het dagelijks leven. We hebben in
verschillende studies onderzocht of (onbewuste) perseveratieve cognities inderdaad
van invloed zijn op fysiologische activiteit en zelf gerapporteerde lichamelijke
gezondheid. Om dit te onderzoeken hebben we eerst gekeken of een korte, online
piekerinterventie zorgde voor een vermindering in bewust piekeren en een
verbetering van zelf gerapporteerde lichamelijke gezondheid. Daarnaast hebben we
geprobeerd om bewuste en onbewuste perseveratieve cognities te verminderen met
behulp van (a) een piekerinterventie die werd aangeboden op de mobiele telefoon
en (b) een subliminale evaluatieve conditionering interventie. Meer direct bewijs voor
de uitgebreide perseveratieve cognitie hypothese zou worden geleverd als deze
manipulaties van (onbewuste) perseveratieve cognities gepaard zouden gaan met
een vermindering van stress-gerelateerde lichamelijke activiteit en een verbetering
van zelf gerapporteerde gezondheid. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen
besproken.
CONCLUSIE
In dit proefschrift is de validiteit van de (uitgebreide) perseveratieve cognitie
hypothese onderzocht in het dagelijks leven. Vooralsnog is er geen direct bewijs
gevonden dat (onbewuste) perseveratieve cognities een negatieve invloed hebben
op de gezondheid. Dit komt mogelijk doordat we niet in staat waren om
perseveratieve cognities te manipuleren en hierdoor konden we niet onderzoeken of
een vermindering in perseveratieve cognities zorgt voor een verbetering van de
gezondheid. Er is dus behoefte aan vervolgonderzoek dat andere technieken
gebruikt om (onbewuste) perseveratieve cognities te manipuleren. Als men erin
slaagt om perseveratieve cognities te veranderen, dan kan vervolgens het effect
hiervan op de gezondheid bestudeerd worden. Onze bevindingen laten zien dat de
online piekerinterventie de perseveratieve cognities niet verminderd en zelf
gerapporteerde gezondheid niet verbeterd. Bestaand onderzoek toont aan dat
interventies die worden aangeboden op de mobiele telefoon gebruikt kunnen worden
om mensen gedurende de dag te trainen en ook effectief kunnen zijn in het
verbeteren van de psychische gezondheid. De mobiele interventie, die is onderzocht
in dit proefschrift, bleek echter ineffectief en toekomstig onderzoek kan verder
uitsluiten wat werkt voor wie. Daarnaast is er geen bewijs gevonden dat SEC een

positief effect heeft op onbewuste stress of fysiologische activiteit. Aangezien stress
veel voorkomt, is het belangrijk meer inzicht te krijgen in hoe stress de gezondheid
negatief beïnvloedt en toekomstig onderzoek kan hieraan bijdragen.
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