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S A M E N V A T T I N G  

Dit proefschrift Stress reactivity in borderline personality disorder onderzoekt de fenomenologie en 

etiologie van de borderline persoonlijkheidsstoornis door middel van de Experience Sampling 

Methode, een onderzoeksmethodiek welke bij uitstek geschikt is om psychische fenomenen te 

bestuderen in de context van het dagelijks leven. Hoewel emotionele en psychotische reactiviteit 

worden beschouwd als kernsymptomen van de borderline persoonlijkheidsstoornis, is er nog veel 

onbekend over de precieze aard van deze fenomenen en in het bijzonder van de relatie met stress. In 

dit proefschrift worden emotionele en psychotische reactiviteit onderzocht in relatie tot alledaagse 

stress in verschillende patiëntengroepen. Er wordt tevens onderzocht of de voor de borderline 

persoonlijkheidsstoornis ‘gereputeerde’ risicofactor trauma in de kindertijd ook voorspellend is voor 

emotionele stressreactiviteit - een kernsymptoom van de borderline persoonlijkheidsstoornis - in het 

lagere gedeelte van het psychopathologiecontinuüm. 

 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift voorziet in algemene achtergrondinformatie over de borderline 

persoonlijkheidsstoornis. Het beschrijft de definitie van de borderline persoonlijkheidsstoornis en de 

voor- en nadelen van categoriale en dimensionale representaties van persoonlijkheidspathologie. 

Onduidelijkheden over de fenomenologie van de borderline persoonlijkheidsstoornis worden 

geïllustreerd en de evidentie betreffende de criteria emotionele instabiliteit als gevolg van een 

duidelijke reactiviteit van de stemming en voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën 

wordt gepresenteerd. Het centrale onderzoeksinstrument van dit proefschrift, de Experience Sampling 

Methode, wordt geïntroduceerd als een methodiek welke bij uitstek geschikt is om de fenomenologie 

van de borderline persoonlijkheidsstoornis te bestuderen. De relevantie van een continuümmodel van 

psychose wordt uitgelegd, evenals het belang van non-klinische studies. De impact van trauma in de 

kindertijd wordt bediscussieerd in relatie tot andere risicofactoren, in het kader van een gen-

omgevingsraamwerk voor borderline persoonlijkheidsstoornisontwikkeling. Sensitisatie wordt 

geïntroduceerd als een mogelijk mechanisme, dat de relatie tussen trauma in de kindertijd en 

emotionele stressreactiviteit verklaart. Het hoofdstuk eindigt met de doelstellingen en uiteenzetting 

van het proefschrift. 

 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft een experience sampling studie welke emotionele 

reactiviteit met betrekking tot alledaagse stress onderzoekt in een steekproef van personen met een 

borderline persoonlijkheidsstoornis, personen met een psychotische stoornis en gezonde 

controlepersonen. De studie laat zien dat personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis het 

meest emotioneel reactief zijn met betrekking tot alledaagse stress, significant meer dan gezonde 

controlepersonen, maar ook significant meer dan personen met een psychotische stoornis, een groep 

bekend met een sterke emotionele reactiviteit ten opzichte van alledaagse stress. Er wordt 

geconcludeerd dat deze studie de eerste is die het DSM-IV criterium ‘affectieve instabiliteit als gevolg 

van een duidelijke reactiviteit van de stemming’ ecologisch heeft gevalideerd in een steekproef van 

personen met een klinische borderline persoonlijkheidsstoornis. 

 



Hoofdstuk 3 van dit proefschrift beschrijft een experience sampling studie welke psychotische 

reactiviteit met betrekking tot alledaagse stress onderzoekt in een steekproef van personen met een 

borderline persoonlijkheidsstoornis, personen met een cluster C persoonlijkheidsstoornis, personen 

met een psychotische stoornis en gezonde controlepersonen. De resultaten laten zien dat personen met 

een borderline persoonlijkheidsstoornis het meest psychotisch reactief zijn ten opzichte van alledaagse 

stress. Psychotisch reactiviteit, was echter niet beperkt tot de expressie van paranoia, maar betrof een 

bredere range van psychotische ervaringen waaronder hallucinaties. Geconcludeerd wordt dat de 

resultaten van de studie de eerste zijn die stressgerelateerde psychose bij de borderline 

persoonlijkheidsstoornis ecologisch valideren. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft een experience sampling studie welke in een steekproef van volwassen 

frequente bezoekers van de huisarts de effecten onderzoekt van trauma in de kindertijd op emotionele 

reactiviteit ten opzichte van alledaagse stress. De resultaten van de studie laten zien dat frequente 

bezoekers van de huisarts met een geschiedenis van trauma in de kindertijd een sterkere (negatieve) 

emotionele reactiviteit ten opzichte van alledaagse stress rapporteerden dan frequente 

huisartsbezoekers die geen trauma in de kindertijd meemaakten. Dit effect was significant sterker voor 

personen die trauma hadden meegemaakt vóór de leeftijd van 10 jaar. Er wordt geconcludeerd dat de 

resultaten van de studie bevestigen dat trauma in de kindertijd langdurige effecten lijkt te hebben op 

het psychologisch functioneren op volwassen leeftijd, daar personen die getraumatiseerd zijn in de 

kindertijd continu sterker reageren op de stressoren die optreden in het natuurlijk beloop van het leven 

van alledag. De bevinding dat emotionele stressreactiviteit het meest uitgesproken is bij personen die 

trauma meemaakten in de vroege kindertijd, wordt gezien als ondersteuning van eerdere evidentie 

welke suggereerde dat de effecten van trauma schadelijker zijn naarmate het voorkomt op jongere 

leeftijd. 

 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd tegen de achtergrond van de 

voorhanden zijnde evidentie en geplaatst in het perspectief van een dimensie-continuümhypothese van 

psychopathologie. Sensitisatie wordt bediscussieerd als een mogelijk mechanisme dat de relatie tussen 

trauma in de kindertijd en verhoogde stressreactiviteit bij bordeline persoonlijkheidsstoornissen 

verklaart. De mogelijkheid van gedeelde kwetsbaarheid wordt geïntroduceerd op basis van de 

bevindingen van verhoogde emotionele en psychotische reactiviteit in verschillende patiëntengroepen 

en bediscussieerd in relatie tot categoriale en dimensionale modellen van psychopathologie. Op basis 

van de evidentie voor gedeelde symptomatologie, gedeelde kwetsbaarheid en gedeelde risicofactoren 

(bv. trauma in de kindertijd) wordt een pleidooi geformuleerd voor de diagnostische implementatie 

van dimensionale modellen van psychopathologie. Tot slot worden de klinische implementaties van de 

bevindingen van dit proefschrift geformuleerd, alsmede de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 

 


