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Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige psychiatrische stoornis, die 
1-3% van de algemene bevolking treft, en in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar 
schatting 10% van de poliklinische patiënten en 20% van de opgenomen patiënten. BPS 
stelt uitdagingen voor mensen met BPS, maar ook voor hun families en vrienden, en 
beïnvloedt het functioneren in het sociale domein en werkdomein. Naast de gevolgen als 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, wordt BPS beschouwd als moeilijk behandelbaar. 
BPS patiënten maken intensief gebruik van behandeling en andere geestelijke 
gezondheidszorgvoorzieningen. Deze combinatie leidt tot een last voor maatschappelijke 
systemen en hoge kosten voor de geestelijke gezondheidszorg en voor de samenleving in 
het algemeen.

In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) worden de belangrijkste 
kenmerken van BPS beschreven als een patroon van instabiliteit in interpersoonlijke relaties, 
emoties, zelfbeeld, en impulsief gedrag. Verder worden BPS patiënten gekenmerkt door 
extreme angst voor verlating en afwijzing, gevoel van leegte, herhaalde zelfverwonding, 
suïcidale neigingen en reactieve agressie. Oorzakelijke factoren die bijdragen aan de 
ontwikkeling van BPS zijn slechts ten dele bekend, maar er wordt aangenomen dat het 
gaat om een interactie tussen genetische factoren en omgevingsfactoren, zoals fysiek en 
seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing tijdens de kindertijd.

Toonaangevende theorieën over de etiologie van BPS stellen dat BPS het best kan worden 
begrepen als een emotie-disregulatie stoornis, veroorzaakt door een verhoogde emotionele 
gevoeligheid enerzijds en een onvermogen om emotionele reacties te reguleren anderzijds. 
Het onvermogen om emotionele reacties te reguleren kan vervolgens leiden tot impulsief 
gedrag, ook kenmerkend voor BPS, vooral onder emotionele omstandigheden. Emotionele 

gevoeligheid kan worden gedefinieerd als een lage drempel voor het detecteren van of 
reageren op emotionele stimuli, of een hoge kans om stimuli als emotioneel te ervaren. 
Dit kan leiden tot overbewustzijn van emotionele stimuli en meer frequente en intense 
emotionele ervaringen. Emotieregulatie verwijst naar het vermogen van individuen om de 
expressie en ervaring van emoties te beïnvloeden. Dit kan worden bereikt door middel van 
cognitieve controle, zoals her-evaluatie en herinterpretatie, waardoor de intensiteit van de 
emotionele ervaring vermindert. Impulsiviteit bij BPS patiënten wordt vaak gediagnosticeerd 
binnen het gedragsdomein en gedefinieerd als snelle en ongeplande reacties zonder na te 
denken over de gevolgen (impulscontrole of responsinhibitie). Dit patroon van impulsiviteit 
in BPS wordt gekenmerkt door fysiek zelfdestructief gedrag, zoals zelfverwonding en 
zelfmoordpogingen, en in meer algemene vormen van impulsiviteit, zoals buitensporige 
uitgaven van geld, winkeldiefstal, onveilige seks, drugs of alcoholmisbruik, vreetbuien, 
roekeloos rijden, woede uitbarsting en reactieve agressie.

In de afgelopen jaren hebben een toenemend aantal neuroimaging studies met 
betrekking tot neurobiologische oorzaken van BPS met behulp van emotieprovocatie 
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paradigma’s hersengebieden en netwerken geïdentificeerd die geassocieerd worden met 
BPS. Veel van deze studies wijzen op een karakteristieke respons in het fronto-limbische 
netwerk, bestaande uit een verhoogde bottom-up limbische activiteit (amygdala en insula) 
en verminderde top-down prefrontale activiteit (dorsolaterale, dorsomediale, ventrolaterale 
prefrontale cortices en dorsale anterior cingulate cortex) bij BPS patiënten in reactie op 
emotionele stimuli. Omdat limbische gebieden over het algemeen geassocieerd worden 
met het detecteren en genereren van emoties en prefrontale gebieden met cognitieve 
controle processen zoals regulatie en inhibitie, worden deze bevindingen geïnterpreteerd 
als zijnde in overeenstemming met de emotie-disregulatie hypothese van BPS.

In Hoofdstuk 2 werd een gedetailleerde inleiding van het neurobiologische model 
van BPS gegeven, waarin fMRI studies naar emotionele gevoeligheid, emotieregulatie en 
impulsiviteit in BPS werden samengevat. Bovendien werd een kritische blik geworpen 
op de methodologie en de resultaten van fMRI studies naar emotionele gevoeligheid, 
emotieregulatie en impulsiviteit in BPS in reactie op negatieve stimuli. Dit overzicht geeft 
aan dat een hogere emotionele gevoeligheid, verstoorde emotieregulatie en problemen 
met impulscontrole in BPS het best kan worden begrepen in termen van een verminderde 
inhibitie van de prefrontale gebieden op de limbische gebieden. Huidige neuroimaging 
bevindingen zijn echter minder overtuigend en consistent als eerder verondersteld, er zijn 
sterke overeenkomsten maar ook belangrijke verschillen in resultaten van verschillende 
onderzoeken. Aanwijzingen voor een verhoogde amygdala activiteit was het meest 
consistent tijdens provocatie van emotionele gevoeligheid bij BPS patiënten. De meest 
consistente bevinding met betrekking tot emotieregulatie bij BPS patiënten was een 
verminderde activiteit van de anterior cingulate cortex, terwijl de mediale en dorsolaterale 
prefrontale gebieden variabele activiteit toonden. Met betrekking tot impulsiviteit was 
verminderde activiteit van de inhiberende hersengebieden in BPS patiënten inconsistent. 
Voor replicaties van de resultaten van eerdere studies en het beantwoorden van een aantal 
onbeantwoorde kwesties zoals generalisatie en specificiteit, moet bij toekomstig onderzoek 
rekening worden gehouden met de beperkte statistische power van eerdere studies en 
moet de steekproef worden verhoogd. Bovendien moet toekomstig onderzoek zich 
richten op BPS-specificiteit met betrekking tot de (uitgestelde) gewenningseffecten van 
de amygdala, verschillende emotieregulatie strategieën, manipulatie van zelf-regulatie, het 
gebruik van medicatie en sekseverschillen. Tenslotte wordt uitbreiding van het type stimuli 
(bijv. positief en niet-sociaal) en het belang van een klinische controlegroep besproken. 
Een beter begrip van de onderliggende neurale correlaten van emotionele gevoeligheid, 
emotieregulatie en impulsiviteit openen nieuwe wegen voor toekomstig onderzoek en 
voorzien in waardevolle inzichten voor het verbeteren van behandelingen.

Om ons begrip van BPS te verbeteren hebben we in de volgende hoofdstukken 3, 4 en 5 
een aantal suggesties uit het kritische review van hoofdstuk 2 toegepast. Ten eerste, studies 
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die gezichtsherkenning onderzoeken rapporteren voor BPS patiënten een verhoogde 
gevoeligheid voor en moeite met het herkennen van negatieve gezichtsuitdrukkingen 
(sociale signalen voor dreiging en afwijzing), en een neiging om ambigue en neutrale 
gezichten negatief te interpreteren. Op basis van deze resultaten is het logisch dat de 
meeste onderzoeken zich richten op reacties tijdens uitsluitend negatieve stimuli, maar het 
blijft onduidelijk of de verhoogde reactiviteit zich beperkt tot negatieve emoties of dat het 
ook geldt voor andere valenties zoals positieve emoties, wat zou wijzen op een algemene 
verhoogde emotionele reactiviteit. Bovendien, gezien het feit dat seksueel trauma en 
relationele problemen vaak worden gemeld door BPS patiënten is het interessant om 
te onderzoeken of stimuli met erotische inhoud leidt tot intense emotionele reacties. 
Ten tweede, BPS heeft een hoge comorbiditeit met andere psychiatrische As I en As 
II stoornissen, voornamelijk stemming-, angst- (bijv. posttraumatische stress-stoornis), 
eetstoornissen en middelengebruik, en Cluster-C persoonlijkheidsstoornissen (d.w.z. 
ontwijkende, afhankelijke en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis). Echter 
omdat een klinische controlegroep vaak ontbreekt in eerdere studies blijft het onduidelijk 
of bevindingen specifiek zijn voor BPS of algemene kenmerken van (persoonlijkheids)
psychopathologie. Ten derde, de meeste voorgaande studies hebben een lage 
statistische power, mogelijk een van de belangrijkste oorzaken van de inconsistentie in de 
gerapporteerde bevindingen. Deze studies konden alleen zeer groot effect sizes detecteren 
en beperken daarmee de kans op het vinden van minder sterke effecten, ook al zijn die er 
wel degelijk. Om de statistische power te vergroten en kleinere effecten op te sporen moet 
men de steekproefomvang vergroten.

Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de stimuluscategorie-specificiteit 
en diagnose-specificiteit van de neurale correlaten van emotionele gevoeligheid, 
emotieregulatie (Hoofdstuk 3 en 5) en impulsiviteit (Hoofdstuk 4) in BPS. Meer specifiek: 
1) positieve en erotische stimuli zijn toegevoegd om de stimuluscategorie-specificiteit 
over stimuli met een verschillende emotionele inhoud te onderzoeken, 2) een Cluster-C 
persoonlijkheidsstoornis patiëntengroep is toegevoegd om de diagnose-specificiteit in 
vergelijking met andere persoonlijkheidsstoornissen te onderzoeken, en 3) de statistische 
power is vergroot in vergelijking met eerdere studies door de steekproefomvang te 
vergroten door middel van het werven van deelnemers uit verschillende (internationale) 
centra. Gebaseerd op voorgaand onderzoek was de hypothese dat BPS patiënten een 
hogere activiteit in de emotiegeneratie hersengebieden (amygdala en insula) laten 
zien wanneer ze passief kijken naar of reacties inhiberen van emotionele stimuli, in 
vergelijking met niet-patiënten en Cluster-C persoonlijkheidsstoornis patiënten. Bovendien 
verwachtten we dat BPS patiënten een verstoorde of in ieder geval andere activiteit 
vertonen in de regulerende of inhiberende hersengebieden (bijv. dorsolaterale prefrontale 
cortex, ventrolaterale prefrontale cortex en dorsale anterior cingulate cortex), tijdens 
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het reguleren en inhiberen van emotionele stimuli, in vergelijking met niet-patiënten 
en Cluster-C persoonlijkheidsstoornis patiënten. Als de reacties in de hersenen van BPS 
patiënten specifiek zijn voor negatieve stimuli en bovendien diagnose-specifiek zijn voor 
BPS, dan zou er een verschil moeten zijn in de geactiveerde hersengebieden in vergelijking 
met positieve stimuli, en dit zou kenmerkend voor BPS zijn, wanneer deze groep niet alleen 
verschilt van niet-patiënten, maar ook van de Cluster-C persoonlijkheidsstoornis groep. 
Betreft de erotische stimuli verwachtten we dat deze vergelijkbare emotionele reacties 
zouden oproepen dan de negatieve stimuli bij de BPS patiënten.

Hoofdstuk 3 richtte zich op stimuluscategorie-specificiteit en diagnose-specificiteit van 
emotionele sensitiviteit en emotieregulatie in BPS. Tijdens het scannen werd een aangepaste 
versie van een klassiek emotieregulatie paradigma gepresenteerd, waarin de deelnemers 
afwisselden tussen het passief kijken naar sociale emotionele scenes en het reguleren 
van de emoties opgewekt door deze emotionele stimuli. Als regulatiestrategie werden de 
deelnemers geïnstrueerd om zich te realiseren dat ze veilig waren, geïnspireerd op schema 
therapie theorie. Conform onze hypothese van een hogere emotionele gevoeligheid in BPS, 
toonden de resultaten van passief kijken naar negatieve stimuli een verhoogde respons in 
de anterior insula (belangrijk voor emotiegeneratie) in BPS patiënten in vergelijking met 
niet-patiënten. Passief kijken naar negatieve stimuli leidde ook tot hogere activiteit in de 
temporoparietal junction en dorsolaterale prefrontale cortex in BPS. We konden echter 
niet de verhoogde amygdala respons op negatieve emotionele stimuli in BPS uit eerdere 
studies repliceren. Rekening houdend met de locatie van de amygdala, naast met lucht 
gevulde ruimtes waardoor het moeilijk kan zijn om amygdala responsen te detecteren 
(gevoelig voor artefacten en signaal uitval), werden extra tests uitgevoerd. Echter, de 
statistisch minder strenge amygdala regio-van-interesse analyse kon ook geen significante 
interactie-effecten detecteren, zelfs niet bij ongecorrigeerde p-waarde van .05. Andere 
mogelijk verstorende factoren zoals (vertraagde) gewenning van de amygdala, dissociatie 
die mogelijk de emotionele reactiviteit dempt, trauma, posttraumatische stress-stoornis, 
depressie, medicatie of lateralisatie konden deze nul-bevindingen ook niet verklaren. In 
overeenstemming met onze hypothese van verminderde emotieregulatie capaciteiten in 
BPS, vertoonden niet-patiënten tijdens het reguleren van de negatieve stimuli een hogere 
activiteit in de dorsale anterior cingulate cortex, dorsolaterale prefrontale cortex (belangrijk 
voor emotieregulatie), middelste temporale gyrus en bilaterale inferieur pariëtale lobule 
in vergelijking met passief kijken. BPS patiënten lieten deze toename van de activiteit niet 
zien wanneer ze geïnstrueerd werden om zich te realiseren veilig te zijn in vergelijking 
met de passief kijken conditie. Samengevat, tijdens passief kijken naar emotionele sociale 
stimuli vertoonden BPS patiënten een verhoogde respons in hersengebieden die belangrijk 
zijn voor generatie evenals regulatie van emoties, dat wijst op een uniek patroon van een 
toename van hersenactiviteit die betrokken is bij mentalisatie-processen (resoneren met 
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mentale toestanden van anderen, temporoparietal junction) en emotionele bewustwording 
van lichamelijke responsen (anterior insula). Bij negatieve stimuli gaat dit gepaard met 
een verhoogde activiteit in regulatiegebieden (dorsolaterale prefrontale cortex). Echter 
toename van regulatiegebieden lijkt afwezig bij BPS patiënten wanneer ze expliciet 
geïnstrueerd worden te reguleren. Daarnaast vertoonden BPS patiënten een onvermogen 
om aandachtsgebieden (inferieure pariëtale lobule) te activeren tijdens emotieregulatie, 
wat kan interfereren met de cognitieve controle.

In Hoofdstuk 4 onderzochten we stimuluscategorie-specificiteit en diagnose-
specificiteit van impulsiviteit in BPS. Tijdens het meten van hersenactiviteit voerden 
deelnemers een emotionele go/no-go taak uit met verschillende categorieën van 
emotionele sociale stimuli. Gedragsdata lieten zien dat BPS patiënten meer omissiefouten 
(nogo-reactie in go-trial) maakten dan niet-patiënten, dit neigt naar een aandachtsbeperking 
of een algemene inhibitie om het maken van commissiefouten (go-reactie in nogo-
trial) te voorkomen, terwijl de motor-inhibitie zelf werd gespaard, zoals weergegeven 
door een vergelijkbaar aantal commissiefouten tussen de groepen. Stimuluscategorie 
had geen effect op het aantal omissiefouten. In tegenstelling tot onze verwachtingen 
hebben we geen steun gevonden voor de hypothese van verminderde responsinhibitie 
in BPS. We konden de veranderende prefrontale activiteit uit eerdere studies betreffende 
impulsiviteit in BPS niet repliceren, in plaats daarvan toonden de neuroimaging resultaten 
een hogere activiteit in de frontale eye fields bij het inhiberen van negatieve stimuli in 
BPS patienten, terwijl niet-patiënten een lagere activiteit in de inferieure pariëtale lobule 
bij het inhiberen van negatieve stimuli lieten zien. Aangezien beide hersengebieden 
worden toegewezen aan het linker dorsale aandachtsnetwerk, die betrokken is bij top-
down controle van aandacht over de hersengebieden van de sensorische cortex en het 
ventrale aandachtsnetwerk, speculeren we dat deze bevindingen wijzen in de richting van 
een verminderde top-down aandachtsbias en disfunctionele top-down controle over het 
ventrale aandachtsnetwerk in BPS. Ondersteund door de gedragsdata vertoonden BPS 
patiënten geen tekortkomingen in responsinhibitie tijdens de emotieverwerking per se, 
maar eerder vroege aandachtsproblemen voor emotionele informatie.

De resultaten van Hoofdstuk 3 met betrekking tot de stimuluscategorie-specificiteit 
duiden op een algemene emotionele gevoeligheid tijdens de bottom-up processen, terwijl 
de top-down emotieregulatie processen uniek waren voor negatieve stimuli. De resultaten 
met betrekking tot emotionele gevoeligheid waren niet specifiek voor negatieve stimuli, 
omdat de verhoogde respons in de emotiegeneratie hersengebieden ook aanwezig 
was tijdens passief kijken naar positieve stimuli, terwijl de resultaten met betrekking tot 
de emotieregulatie specifiek waren voor negatieve stimuli. In Hoofdstuk 4 toonden BPS 
patiënten een algemene responsiviteit over stimuluscategorieën in de inferieure pariëtale 
lobule, terwijl effecten in de frontale eye fields specifiek waren voor negatieve stimuli. Een 
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significante interactie met positieve en erotische stimuli in de inferieure pariëtale lobule werd 
veroorzaakt door een modulatie van activiteit over stimuluscategorieën in niet-patiënten. 
Deze modulatie was afwezig in BPS patiënten, wat erop wijst dat ze niet werden beïnvloed 
door de stimuluscategorie. De frontale eye fields toonde hogere activiteit tijdens de 
presentatie van de negatieve stimuli in BPS vergeleken met de andere stimuluscategorieën, 
dit effect was niet aanwezig bij de niet-patiënten.

In Hoofdstuk 3 en 4 werd geen significant verschil gevonden met betrekking tot 
de emotiegeneratie en emotieregulatie hersengebieden en impulscontrole van de 
sociale emotionele stimuli voor de vergelijking van BPS patiënten versus Cluster-C 
persoonlijkheidsstoornissen patiënten, dat aangeeft dat deze resultaten niet diagnose-
specifiek waren voor BPS. Lineairiteitsanalyses vonden steun voor een dimensionale 
benadering in plaats van een categoriale benadering met reacties van de Cluster-C 
persoonlijkheidsstoornis patiënten tussen de niet-patiënten en BPS patiënten in. Dit 
ondersteunt het idee dat Cluster-C persoonlijkheidsstoornis patiënten een aantal 
karakteristieken, maar in zwakkere mate, gemeen hebben met BPS.

FMRI is niet alleen geschikt voor het lokaliseren van structuren die betrokken zijn 
bij mentale processen, maar ook voor het bestuderen van verbindingen binnen en 
tussen hersennetwerken. Via functionele connectiviteit kan men de interactie tussen 
hersengebieden onderzoeken in plaats van hersengebieden in isolatie. Grote netwerken 
van hersenstructuren voeren samen een taak uit; één hersengebied ontvangt input 
vanuit andere hersengebieden en stuurt output naar nog andere hersengebieden. 
Omdat emotie-disregulatie in BPS in verband wordt gebracht met een verminderde 
amygdala-prefrontale inhiberende netwerk hebben we in Hoofdstuk 5 fMRI tijdens 
rust gebruikt om aanhoudende effecten van emotieregulatie op de amygdala intrinsieke 
functionele connectiviteit te onderzoeken. FMRI tijdens rust werd gemeten voor en na de 
emotieregulatie taak uit Hoofdstuk 3. In vergelijking met niet-patienten werd verwacht dat 
BPS patiënten een zwakkere toename van functionele connectiviteit tijdens rust tussen de 
amygdala en de prefrontale gebieden zouden vertonen na de emotieregulatie, dat wijst 
op problemen met emotieregulatie. Hoewel gedragsresultaten van emotionele ervaring 
onmiddellijk na de passief kijken en veilig conditie een soortgelijke verandering van 
emotionele toestand in BPS patiënten en niet-patiënten toonden als gevolg van cognitieve 
regulatie, vertoonden BPS patiënten een andere functionele connectiviteit tijdens rust na 
de emotieregulatie taak. In overeenstemming met onze hypothese lieten BPS patiënten, 
in vergelijking met niet-patiënten, geen toename zien in post-taak amygdala intrinsieke 
functionele connectiviteit met hersengebieden essentieel voor emotieregulatie waaronder 
de mediale, dorsolaterale en ventrolaterale prefrontale cortex en superieure temporale 
gyrus. BPS patiënten vertoonden een post-taak verminderde amygdala functionele 
connectiviteit tijdens rust met de posterior cingulate cortex betrokken bij zelf-referentie 
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en autobiografisch geheugen, en verhoogde amygdala functionele connectiviteit tijdens 
rust met de superieure pariëtale lobule betrokken bij aandacht en episodisch geheugen. 
Een vergelijking met de Cluster-C persoonlijkheidsstoornis patiënten suggereerde dat de 
directe regulering van de amygdala via de ventromediale prefrontale cortex niet specifiek 
is voor BPS, maar lijkt gemeenschappelijk te zijn voor persoonlijkheidsstoornissen met 
overlappende emotionele en interpersoonlijke problemen.

Naast de sterke punten van dit proefschrift moeten er ook een aantal beperkingen 
worden erkend. Ten eerste, hebben we enkel vrouwen getest wat de generaliseerbaarheid 
van onze resultaten naar mannen beperkt. In de geestelijke gezondheidszorg instellingen 
wordt BPS drie keer vaker gediagnosticeerd bij vrouwen dan bij mannen. Daarnaast laat het 
klinische beeld van BPS sekseverschillen zien, waarbij BPS vrouwen meer internaliserend 
emotioneel gedrag tonen en BPS mannen externaliserend, ongeremd en reactief agressief 
gedrag. Toekomstig onderzoek moet de mogelijke rol van geslacht in BPS verduidelijken. 
Ten tweede, veel BPS patiënten gebruiken medicatie, het gebruik van medicatie kan 
echter een belangrijke verstorende factor zijn bij het bestuderen van hersenactiviteit. Wij 
hebben patiënten met medicatie niet uitgesloten om een representatieve en ernstige 
klinische steekproef te werven. Om te controleren op mogelijke effecten van medicatie, 
en omdat het toevoegen van medicatie als covariaat de variantie geassocieerd met de 
groepsverschillen verwijdert, hebben wij aanvullende analyses gedaan binnen de BPS 
groep (met medicatie versus zonder medicatie). Voor de gerapporteerde clusters werden 
geen significante effecten van medicatie binnen de BPS groep gevonden, wat aangeeft 
dat de resultaten robuust waren voor medicatie-effecten. Het moet worden erkend dat 
het niet duidelijk is of de veronderstelling om patiënten enkele weken voor het scannen te 
verzoeken geen medicatie meer te gebruiken resulteert in ‘normale’ hersenactiviteit op het 
moment van scannen. Voor sommige medicijnen kan het enkele maanden duren voordat 
ze zijn uitgewerkt en zelfs uitgewerkte medicatie kan nog steeds blijvende effecten in de 
hersenen hebben veroorzaakt. Bovendien, kan het eisen van patiënten om te stoppen met 
hun medicatie ethisch problematisch zijn en draagt het naar alle waarschijnlijkheid bij aan 
een vorm van steekproefvertekening. Een andere complicatie is dat vaak verschillende 
combinaties van soorten medicatie worden gebruikt door patiënten, dit maakt het vrijwel 
onmogelijk om het effect van een enkel type medicatie te isoleren. Om meer inzicht 
te krijgen in de mogelijke werking van medicatie, moet medicatie adequater worden 
gedefinieerd (type, aantal en dosis).

Emotionele gevoeligheid, emotieregulatie en impulsiviteit bij BPS patiënten zijn 
belangrijke onderwerpen in neuroimaging onderzoek. In dit proefschrift toonden we bewijs 
voor algemene emotionele gevoeligheid en verminderde emotieregulatie voor negatieve 
stimuli in BPS. Daarnaast lieten BPS patiënten geen aanhoudende effecten zien na de 
emotieregulatie taak in hersengebieden betrokken bij emotieregulatie. Bovendien werd er 
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geen steun gevonden voor tekortkomingen van responsinhibitie tijdens emotieverwerking. 
Interessant is dat huidige studies wijzen op mogelijke aandachtsproblemen in BPS tijdens 
emotieregulatie en impulscontrole. In BPD patiënten was hersenactiviteit van gebieden 
betrokken bij emotionele gevoeligheid en in de inferieure pariëtale lobule tijdens 
impulscontrole niet stimulus specifiek, terwijl hersenactiviteit in gebieden betrokken 
bij emotieregulatie en de frontale eye fields tijdens impulscontrole specifiek waren voor 
negatieve stimuli. Over het algemeen toonden de Cluster-C persoonlijkheidsstoornis-
patiënten een mate van hersenactiviteit tussen BPS patiënten en niet-patiënten in, wat de 
dimensionale benadering ondersteunt. Begrijpen van onderliggende hersenmechanismen 
kan belangrijke inzichten in BPS geven en kan waardevol zijn om therapieën en uiteindelijk 
persoonlijke condities van BPS patiënten en maatschappelijke lasten te verbeteren. 
Gebaseerd op verhoogde activiteit in hersengebieden die belangrijk zijn voor de generatie 
(insula) en regulatie (dorsolaterale perfrontale cortex) tijdens het passief kijken naar 
emotionele stimuli (Hoofdstuk 3), en een andere hersenactiviteit in aandachtsgerelateerde 
hersengebieden (inferieure pariëtale lobule en frontale eye fields) tijdens impulscontrole 
(Hoofdstuk 4) in BPS patiënten in vergelijking met niet-patienten, kunnen dit regios-
van-interesse zijn wanneer gekeken naar veranderingen in hersenactiviteit tijdens en na 
psychotherapie, real-time fMRI neurofeedback en transcraniële magnetische stimulatie om 
hersenactiviteit te beheersen en effectieve regulatie en inhibitie strategieën te leren.
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