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Summary 

This thesis investigated stress as a central mechanism in psychosis. It was argued 
that sensitivity to stress is important both in the aetiology and development of psy-
chosis, but also in the subsequent consequences of psychosis. In this dissertation, 
three elements related to stress were investigated. First, it was investigated 
whether traumatic experiences may induce increased sensitivity to the smaller 
stresses in life, a mechanism that we call sensitization. Second, the biological un-
derpinnings of increased stress-sensitivity as a vulnerability marker for psychosis 
were investigated. Third, it was argued that psychotic symptoms may also cause 
distress and this study investigated whether patients with psychosis were able to 
deal with the distress associated with symptoms. 
 
Chapter 1 provides an introduction to the concept of psychosis and psychotic symp-
toms, which may exist as a continuum in nature, as opposed to the dichotomy be-
tween disorder and no disorder that is used in clinical practice. For a long time, 
stress has been implicated in the aetiology of this psychosis continuity. According to 
the vulnerability-stress model, psychiatric symptoms will emerge whenever a 
threshold of stressors exceeds the individual’s vulnerability level, the latter being a 
stable characteristic. However, it has been argued that several questions with re-
gard to this vulnerability-stress interplay remain unanswered. First, it remains un-
clear how environmental stressors, identified in epidemiological research, impact on 
momentary stress-sensitivity, an endophenotype associated with psychosis. It has 
been argued that sensitization might be a central underlying pathway leading from 
environmental stress to psychosis. However, evidence to date is lacking. Second, the 
biological mechanisms underlying this increased stress-response remain unclear. 
Almost no research to date has focused on possible biological pathways, underlying 
the association between stress and psychosis. Third, a very important, but often 
discarded cause of stress are the psychotic symptoms themselves. Hearing voices 
commenting in your head or being afraid that someone would poison you, could 
cause enormous amounts of distress. It is therefore important to investigate how 
patients deal with these forms of stress as well. 
Finally, the power of studying first-degree relatives of patients with psychosis is 
discussed, as they do have an underlying vulnerability to develop psychosis, but do 
not experience the stress associated with experiencing psychotic symptoms. Also 
the Experience Sampling Method (ESM) is discussed as a reliable and valid method 
to study psychotic symptoms as well as cortisol measures in the realm of daily life. 
 
Chapter 2 describes a study examining a possible mechanism underlying the asso-
ciation between childhood trauma and psychosis. It has been argued that the notion 
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that traumatic experiences in childhood (CT) may predict later psychotic outcomes 
would be strengthened if a plausible mechanism could be demonstrated. Given the 
fact that previous work has suggested that increased daily life stress-sensitivity is 
part of the behavioural expression of psychosis liability, the possible mediating role 
of childhood trauma was investigated. This study included 50 patients diagnosed 
with a psychotic episode, 55 siblings of patients with a psychotic disorder and 45 
healthy controls. The Experience Sampling Method was used to assess stress-
reactivity in daily life and childhood trauma was assessed using the Childhood 
Trauma Questionnaire. First, the results confirmed previous findings of an associa-
tion between childhood trauma and psychotic symptoms later in life, with higher 
levels of childhood trauma in the patient group compared to the relatives and con-
trols. Also, a significant interaction was found between stress and childhood trauma 
in the patient group on both negative affect and psychotic intensity, indicating an 
effect of childhood trauma on stress-sensitivity. Thus, higher rates of trauma in 
patients versus control as well as evidence for an underlying sensitization process 
provided further support for the putative association between childhood trauma 
and psychosis. 
 
Chapter 3 focuses on the biological underpinnings underlying increased stress-
sensitivity in psychosis. First-degree relatives of patients with a psychotic disorder 
react with subtle increases in non-clinical psychotic experiences when faced with 
stress. The study presented in chapter 3 investigated to what degree these behav-
ioural changes are predicted by changes in the hypothalamic-pituitary-
adrenocortical axis, as indexed by cortisol level. The sample consisted of 58 siblings 
of patients with a psychotic disorder and 62 healthy control subjects. The Experi-
ence Sampling Method was used to assess stress and psychotic experiences in daily 
life and to sample salivary cortisol levels. Multilevel analyses revealed higher diurnal 
cortisol level and heightened cortisol to stress in siblings compared to controls. 
Diurnal cortisol slope did not differ between the two groups, but transient devia-
tions from an individual’s modelled cortisol curve significantly predicted increases in 
intensity of subclinical psychotic experiences, particularly in the sibling group. The 
findings were compatible with HPA axis overactivity in individuals at genetic risk for 
psychosis. The data also suggested an association between increased cortisol reac-
tivity and the intensity of psychotic-like experiences, although the direction of this 
association remains to be elucidated. 
 
In Chapter 4 a study is presented investigating the coping mechanisms used by 
patients to cope with the stress of their symptoms, making a distinction between 
symptomatic coping (going along with symptoms) and non-symptomatic coping 
strategies. Previous research has suggested that going along with psychotic symp-
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toms (symptomatic coping) is less effective than other coping strategies with psy-
chotic symptoms. This study aimed to validate such findings using a momentary 
assessment strategy of coping with stress in daily life. Results of 35 patients studied 
with ESM and the Maastricht Assessment of Coping Strategies (MACS) showed that 
Symptomatic and Non-symptomatic Coping were negatively associated with each 
other. Symptomatic Coping was negatively associated with the level of coping in 
daily life and Non-symptomatic Coping was positively associated. Non-symptomatic 
Coping, but not Symptomatic Coping, predicted appraisals of distress associated 
with psychotic symptoms. It was concluded that effective coping may be associated 
with the tendency to develop conscious appraisals of distress associated with psy-
chotic symptoms. 
 
Chapter 5 provides a summary of the findings and evaluates them in the light of 
previous research findings on stress and psychosis. In this chapter, it is argued that 
the findings underscore the importance of stress-reactivity as a central mechanism 
in the development of psychosis. The findings fit within a recent framework suggest-
ing that altered stress-sensitivity may be an independent and specific mechanism 
underlying the positive symptoms of psychosis. 
It was also discussed that the findings of this thesis fit within the vulnerability-stress 
model, which states that people develop symptoms due to an interplay between 
environmental factors and an underlying vulnerability. Deviations in HPA axis activ-
ity may be part of the underlying vulnerability for psychosis since persons at risk for 
psychosis seem to have an hyperactive HPA axis and deviations in cortisol are asso-
ciated with sub-clinical psychotic symptoms. Chapter two underscored the impor-
tance of environmental factors that may be associated with the development of 
psychosis. At the same time, this study showed that early trauma may also increase 
the vulnerability to develop psychosis later in life, since early trauma sensitized 
people for later exposures to stress. Finally, since symptoms may also cause dis-
tress, it is necessary for patients to find efficient ways to cope with their symptoms. 
A model is proposed integrating the findings of the current thesis. The chapter ends 
with some clinical implications of the findings of this thesis and suggestions for 
further research. 
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Samenvatting 

In dit proefschrift werd onderzoek gedaan naar stress als centraal mechanisme bij 
psychose. Er werd beargumenteerd dat gevoeligheid voor stress belangrijk is bij 
zowel de etiologie en het ontstaan van een psychose als ook bij de daaropvolgende 
consequenties van een psychose. In dit proefschrift werden drie elementen onder-
zocht die gerelateerd zijn aan stress. Ten eerste is onderzocht of traumatische erva-
ringen een toegenomen gevoeligheid voor de kleinere stressoren in het dagelijks 
leven kunnen induceren, een mechanisme dat we sensitizatie noemen. Ten tweede 
zijn de biologische mechanismen die mogelijk ten grondslag liggen aan verhoogde 
stressgevoeligheid als een kwetsbaarheid marker voor psychose onderzocht. Als 
derde werd beargumenteerd dat psychotische symptomen ook stress kunnen ver-
oorzaken en in een laatste studie werd onderzocht of patiënten met psychose in 
staat waren om te gaan met de stress die geassocieerd is met hun symptomen. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een introductie over de concepten psychose en psychotische 
symptomen die in de natuur als een continuüm lijken te bestaan, in tegenstelling tot 
de dichotomie tussen stoornis en geen stoornis die in de klinische praktijk gebruikt 
wordt. Al lange tijd wordt gedacht dat stress een rol speelt in de etiologie van deze 
psychotische continuïteit. Volgens het kwetsbaarheid-stress model ontstaan psychi-
atrische symptomen als een hoeveelheid stressoren het niveau van kwetsbaarheid 
van een persoon, een stabiele eigenschap, overschrijdt. Echter, bepaalde vragen 
omtrent deze interactie tussen kwetsbaarheid en stress zijn tot nu toe nog onbe-
antwoord. Ten eerste blijft het onduidelijk hoe stressoren uit de omgeving, die in 
epidemiologisch onderzoek zijn aangetoond, inspelen op stress-gevoeligheid van 
moment tot moment, een endophenotype dat geassocieerd is met psychose. Er 
wordt beargumenteerd dat sensitizatie een centraal onderliggend mechanisme zou 
kunnen zijn dat ervoor zorgt dat omgevingsstress leidt tot psychose. Echter, bewijs 
ontbreekt tot nu toe nog. Ten tweede, de biologische mechanismen onderliggend 
aan deze verhoogde stressreactie zijn nog onduidelijk. Tot nu toe is er bijna geen 
onderzoek gedaan naar mogelijke biologische paden, die ten grondslag kunnen 
liggen aan de associatie tussen stress en psychose. Ten derde, een zeer belangrijke, 
maar vaak genegeerde, oorzaak van stress zijn de psychotische symptomen zelf. Het 
horen van stemmen die commentaar geven in je hoofd of bang zijn dat iemand je 
wil vergiftigen kan enorme stress met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk 
om ook te onderzoeken hoe patiënten met deze vorm van stress omgaan. 
Als laatste wordt het belang van het onderzoeken van eerstegraads familieleden 
van patiënten met psychose bediscussieerd, omdat zij een onderliggende kwets-
baarheid hebben om een psychose te ontwikkelen, maar niet de stress ervaren die 
geassocieerd is met de psychotische symptomen. Ook wordt de Experience Sam-



 

 5 

pling Methode (ESM) besproken als een betrouwbare en valide methode om psy-
chotische symptomen te bestuderen, alsook om cortisol te meten, in de context van 
het dagelijks leven. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie die onderzoek doet naar een mechanisme dat 
mogelijk ten grondslag ligt aan de associatie tussen trauma in de kindertijd en psy-
chose. In dit hoofdstuk werd beargumenteerd dat de idee dat traumatische ervarin-
gen in de kindertijd het ontstaan van latere psychotische ervaringen kan voorspel-
len, versterkt kan worden als een geloofwaardig onderliggend mechanisme gevon-
den wordt. Doordat resultaten van eerdere studies hebben gesuggereerd dat ver-
hoogde stressgevoeligheid in het dagelijks leven een onderdeel is van de gedrags-
matige uiting van de kwetsbaarheid voor psychose, werd in dit hoofdstuk de medië-
rende rol van trauma in de kindertijd onderzocht. Deze studie includeerde 50 pati-
enten die gediagnosticeerd werden met een psychose, 55 broers/ zussen van pati-
enten met een psychotische stoornis en 45 gezonde controle personen. Om stress-
gevoeligheid in het dagelijks leven te meten werd gebruik gemaakt van de Experien-
ce Sampling Methode en traumatische ervaringen in de kindertijd werden in kaart 
gebracht met de Childhood Trauma Questionnaire (Jeugd Trauma Vragenlijst). Ten 
eerste repliceerden de resultaten eerdere bevindingen van een associatie tussen 
trauma in de kindertijd en psychotische symptomen later in het leven, met meer 
traumatische ervaringen in de patiënt groep ten opzichte van de broers/zussen en 
de controles. Ook werd er een significante interactie gevonden tussen stress en 
trauma in de kindertijd in de patiëntengroep op zowel negatieve emoties als psy-
chose intensiteit. Dit geeft aan dat er een effect is van trauma in de kindertijd op 
stressgevoeligheid. Dus, meer trauma in de kindertijd bij patiënten ten opzichte van 
controles, alsook bewijs voor een onderliggend sensitizatie proces dient als extra 
bewijs voor de waarschijnlijke associatie tussen traumatische ervaringen in de kin-
dertijd en psychose. 
 
Hoofdstuk 3 richt zich op de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan 
verhoogde stress-gevoeligheid bij psychose. Eerstegraads familieleden van patiën-
ten met een psychotische stoornis reageren met subtiele toenamen in subklinische 
psychotische ervaringen als ze geconfronteerd worden met stress. De studie die 
gepresenteerd werd in hoofdstuk 3 heeft onderzocht in welke mate deze gedrags-
matige veranderingen voorspeld kunnen worden door veranderingen in de hypotha-
lamus-hypofyse-bijnier as, oftewel de HPA as, weergegeven door het cortisol ni-
veau. De onderzoeksgroep bestond uit 58 broers/ zussen van patiënten met een 
psychotische stoornis en 62 gezonde controle proefpersonen. De Experience Sam-
pling Methode werd gebruikt om stress en psychotische ervaringen in kaart te bren-
gen en om cortisol te verzamelen. Multilevel analyses lieten hogere dagelijkse cort-
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isol niveaus en een hogere cortisolreactie op stress zien in de broers en zussen ten 
opzichte van de controle groep. De helling van de cortisol curve verschilde niet tus-
sen de twee groepen, maar afwijkingen van de gemodelleerde curve per individu 
voorspelden significante toenamen in de intensiteit van subklinische psychotische 
ervaringen, met name in de groep broers en zussen. Deze bevindingen komen over-
een met overactiviteit van de HPA as in proefpersonen met een verhoogd genetisch 
risico op psychose. De data suggereren ook dat er een associatie bestaat tussen 
verhoogde cortisol reactiviteit en de intensiteit van psychose-achtige ervaringen, 
hoewel de richting van deze associatie nog opgehelderd moet worden. 
 
In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven die de coping mechanismen heeft 
onderzocht die patiënten gebruiken om te kunnen omgaan met de stress die ver-
oorzaakt wordt door hun symptomen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 
symptomatische coping- (meegaan met je symptomen) en niet-symptomatische 
copingstrategieën. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat het meegaan met je 
psychotische symptomen (symptomatische coping) minder effectief is dan andere 
copingstrategieën voor psychotische symptomen. Het doel van deze studie was om 
zulke bevindingen te valideren door gebruik te maken van een zogenaamde mo-
mentary assessment strategie van coping met de stress van het dagelijkse leven. 
Resultaten van 35 patiënten, bestudeerd met de ESM en de Maastricht Assessment 
of Coping Strategies (MACS), lieten zien dat symptomatische en niet-
symptomatische coping negatief met elkaar geassocieerd waren. Symptomatische 
coping was negatief geassocieerd met het niveau van coping in het dagelijks leven 
en niet-symptomatische coping was positief geassocieerd hiermee. Niet-
symptomatische coping kon waarderingen van stress geassocieerd met psychoti-
sche symptomen voorspellen, in tegenstelling tot symptomatische coping. Er werd 
geconcludeerd dat effectieve coping geassocieerd kan zijn met de neiging om be-
wuste inschattingen te maken van de stress die geassocieerd is met psychotische 
symptomen. 
 
Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van de bevindingen en evalueert deze in het 
licht van eerdere onderzoeksbevindingen over stress en psychose. In dit hoofdstuk 
wordt beargumenteerd dat de bevindingen het belang benadrukken van stress-
reactiviteit als een centraal mechanisme in de ontwikkeling van psychose. De bevin-
dingen passen binnen een recente theorie die suggereert dat veranderde stress-
gevoeligheid een onafhankelijk en specifiek mechanisme is dat ten grondslag ligt 
aan de positieve symptomen van psychose. 
Er wordt bovendien bediscussieerd dat de bevindingen van dit proefschrift passen 
binnen het kwetsbaarheid-stress model, dat zegt dat mensen symptomen ontwikke-
len door een samenspel tussen omgevingsfactoren en een onderliggende kwets-
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baarheid. Afwijkingen in de activiteit van de HPA as zou onderdeel kunnen zijn van 
de onderliggende kwetsbaarheid voor psychose, aangezien personen met een ver-
hoogd risico voor psychose een hyperactieve HPA as lijken te hebben en afwijkingen 
in cortisol zijn geassocieerd met sub-klinische psychotische symptomen. Hoofdstuk 
twee benadrukt het belang van omgevingsfactoren die geassocieerd zijn met de 
ontwikkeling van een psychose. Ook liet deze studie zien dat vroege traumatische 
ervaringen ook de kwetsbaarheid om een psychose te krijgen verhoogt, aangezien 
trauma’s in de kindertijd mensen sensitizeren voor latere blootstellingen aan stress. 
Als laatste, omdat symptomen ook stress kunnen veroorzaken, is het noodzakelijk 
voor patiënten om efficiënte manieren te zoeken om met hun symptomen om te 
gaan. Uiteindelijk wordt een model gegeven waarin de bevindingen van dit proef-
schrift worden geïntegreerd. Het hoofdstuk eindigt met een aantal klinische implica-
ties en suggesties voor verder onderzoek. 
 
 


