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Summary 

Stress resilience is the ability to recover swiftly after a stressful life event. It depends on the 

nature and intensity of the stressor interacting with the ability of the individual to cope with 

the experience. To help identify what makes people thrive in the face of adverse life events, 

it is imperative to investigate the contribution of different brain areas in post-stress 

regulation. In this thesis, changes in neural responding to acute stress processing were 

investigated with a focus on the physiological cortisol response. Hypothalamic-pituitary-

adrenal (HPA) axis reactivity has been linked to a wide range of mental disorders. Therefore, 

basic knowledge on how stress and stress hormones affect brain function can inform us 

about the aetiology and mechanisms in stress-related psychopathology. A first step in 

achieving this, is reaching a better understanding of the dynamic acute stress-induced 

changes in processing in the brain that underlie adaptability after exposure to acute stress.  

Using the definition of resilience as the ability to recover swiftly after a stressful life 

event, we investigated the contribution of different brain areas in post-stress regulation. 

One of the driving forces in this thesis was the hypothesis that stress hormones trigger a 

time-dependent shift in neuronal resource to promote behavioural adaptation in various 

phases after acute stress. To this end, we developed a stress task (i.e., the iMAST) that allows 

for investigating the contribution of different brain areas during different phases in stress 

regulation (i.e., stress reactivity and recovery). By looking at changes in amygdala 

connectivity, this work reveals a dynamic brain mechanism that is regulated by cortisol and 

involved in coping with acute stress. In the immediate stress phase, we observed a cortisol 

moderated time-dependent shift in the core areas of the salience network. Particularly, we 

found an enhanced amygdala - vmPFC connectivity in cortisol responders during immediate 

stress. This, together with the enhanced amygdala - vmPFC connectivity found in disorders 

marked by HPA-axis dysregulation like PTSD, suggests that the connectivity between the 

amygdala and vmPFC might characterize vulnerability during a state of acute stress. During 

the early recovery, a cortisol moderated time-dependent shift in the dorsal control network 

was found. Cortisol responders were characterized by reduced amygdala-left dlPFC 

connectivity during stress recovery. Combined with the findings that depressed patients 

show an impaired cortisol recovery pattern and show right-sided lateralized frontal brain 

activity, this points toward a cortisol mediated left dlPFC regulatory circuit involved in 

adaptive recovery from stress.  
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The right lateralized characteristic brain activity profile in depression was the main 

impetus to assess the functional role of frontal alpha asymmetry in acute stress responding 

and to investigate the validity of individualized alpha EEG neurofeedback targeted at 

modulating the asymmetry of the frontal cortex to change stress responding. Relative left 

frontal baseline activity resulted in a smaller task-induced cortisol response. In addition, 

individual frontal alpha frequency neurofeedback resulted in a change in relative frontal 

asymmetry at rest in participants in the right group, and this change in relative frontal alpha 

asymmetry seemingly intensified subjective stress experiences. Importantly, our results 

indicate that there are marked individual differences in the ability to learn how to self-

regulate frontal asymmetry. Ensuring reproducibility both on the individual level and over 

time is a key challenge in neurofeedback studies.  

Eliciting stress prior to encoding seems a promising avenue to test and extend the 

temporal dynamics model of stress effects on memory formation. We found that timing of 

stress exposure influenced the direction of the association between the cortisol response 

and the amount of remembered pictures 24 hours later. Correctly recognized neutral 

pictures were positively associated with cortisol responses in the immediate stress 

condition, whereas they were negatively associated within the 30-min pre-learning stress 

condition. Stress-related disorders are characterized disturbances of memory and by 

alternations in the stress response. Our results indicate that in this context, the time-

dependent actions of cortisol are of relevance, pointing toward secondary prevention 

possibilities.  

All in all, this thesis provides insights in the dynamic brain mechanisms that underlie 

stress resilience. Most importantly, we developed a task that enables researchers to 

investigate the role of cortisol in dynamically changing the contribution of different brain 

areas during various phases in acute stress regulation. Specifically, the amygdala – vmPFC 

and amygdala – dlPFC are modulated by acute stress in a time specific manner relevant for 

adaptive stress coping. Frontal asymmetry, possibly originating in the dlPFC, modulates the 

cognitive processing of threatening information as well as the fight-or-flight response in a 

state-dependent manner. Our research provokes new questions, and we hope that in the 

near future it will become apparent whether different resilience and vulnerability factors 

converge on common brain mechanisms.  
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Samenvatting 

Vrijwel iedereen ervaart geregeld enige mate van stress. Onze hedendaagse maatschappij 

kent vele uiteenlopende gebeurtenissen die een stressreactie kunnen uitlokken, zoals 

dagdagelijkse taken en afspraken, het halen van bijna onmogelijke deadlines op het werk, 

of problemen in de relationele sfeer. De hoeveelheid stress die bij dit soort gebeurtenissen 

wordt ervaren hangt af van persoon tot persoon. Het vermogen goed om te kunnen gaan 

met, en snel te kunnen herstellen van, deze stressvolle gebeurtenissen noemen we 

veerkracht (“resilience”). Het doel van dit proefschrift is om de veranderingen in het brein, 

die kenmerkend zijn voor stressbestendigheid, te identificeren en daarmee bij te dragen aan 

ons inzicht in stress-gerelateerde psychische aandoeningen. Ons brein reguleert de acute 

stressreactie, waarbij de situatie als bedreigend wordt herkend en waardoor 

(stress)hormonen vrijgegeven worden. Deze stressreactie zorgt er op zijn beurt voor dat we 

adequaat kunnen reageren tijdens een stressvolle situatie. Deze hormonen werken daarbij 

ook in op hersengebieden die een belangrijke rol spelen bij gedrag en emoties, zoals de 

amygdala, hippocampus en prefrontale cortex. Om de effecten van stresshormonen op het 

brein te onderzoeken hebben we beeldvormende technieken (EEG en functionele MRI) 

gecombineerd met het experimenteel onder stress brengen van onze proefpersonen. In 

deel 1 van dit proefschrift, getiteld "Imaging the stressed brain", hebben we de specifieke 

temporele effecten van acute stress op de communicatie tussen de amygdala en andere 

hersengebieden (functionele hersenconnectiviteit) bestudeerd. Daarnaast hebben we 

gekeken naar de tijdsafhankelijke effecten van stress op het geheugen waarbij we 

hersenactiviteit (EEG) gemeten hebben tijdens het leren van afbeeldingen.  

 Het efficiënt induceren van stress tijdens beeldvormend hersenonderzoek is een 

hele uitdaging. Gezien de prominente rol van acute stressinductie in dit proefschrift, was de 

eerste stap dan ook gericht op het valideren van een adequate methode om acute stress uit 

te lokken (Hoofdstuk 1). Wij deden dit aan de hand van de imaging Maastricht Acute Stress 

Test (iMAST), die bestaat uit een combinatie van fysieke en psychologische stress. De fysieke 

stress wordt ontlokt door kortstondige, maar evenwel sterke koude stimulaties op de hand 

van de proefpersonen. De psychologische stress bestaat eruit een moeilijke hoofdrekentaak 

te combineren met sociale evaluatie. De iMAST werd door het merendeel van onze 

proefpersonen als zeer stressvol ervaren en resulteerde in duidelijk verhoogde niveaus van 
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stresshormonen (cortisol en het sterk met noradrenaline samenhangende enzym alpha-

amylase).  

Tijdens de acute stressfase zijn noradrenaline en cortisol beide actief in het brein. Je 

wordt voorbereid op een vechten- of vluchtreactie. Eens de stressvolle gebeurtenis voorbij 

is speelt cortisol een rol bij het kiezen van passend gedrag en bij het normaliseren van het 

brein. In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de effecten van acute stress op 

veranderingen van de functionele connectiviteit van de amygdala tijdens verschillende 

fases na stress. De amygdala is een van de eerste hersengebieden die actief wordt als we 

worden geconfronteerd met een lichamelijk en/of psychisch stressvolle gebeurtenis. We 

hebben bij gezonde deelnemers de connectiviteit van de amygdala drie keer gemeten: voor, 

onmiddellijk na (acute stressfase) en 30-min na (vroege herstelfase) acute stressinductie met 

de iMAST. De connectiviteit tussen de amygdala en de mediale prefrontale cortex (mPFC), 

gemeten voor de stressinductie in rust, voorspelde de latere taak gerelateerde cortisol 

toename. Een sterkere connectiviteit resulteerde in lagere cortisolwaardes. Daarnaast 

vonden we een verschil in amygdala connectiviteit tussen individuen die een lage of een 

hoge toename in cortisol vertoonden (cortisol responders). Tijdens de acute stressfase 

werden cortisol responders gekenmerkt door versterkte connectiviteit tussen de amygdala 

en de ventromediale prefrontale cortex (vmPFC). Deze versterkte amygdala-vmPFC 

connectiviteit is in voorgaande onderzoeken ook gevonden in stress-gerelateerde 

stoornissen zoals post-traumatische stressstoornis (PTSS), hetgeen erop wijst dat deze 

versterkte connectiviteit een mogelijke kwetsbaarheid zou kunnen zijn tijdens acute stress. 

Tijdens de vroege herstelfase na stress werden cortisol responders gekenmerkt door 

versterkte connectiviteit tussen de amygdala en de hippocampus, een verzwakte 

connectiviteit tussen de amygdala en de dorsale anterieure cingulate cortex (dACC) en de 

linker dorsolaterale prefrontale cortex (dlPFC). De verminderde connectiviteit met de dACC 

en linker dlPFC kan wijzen op minder effectieve manier van omgaan met (coping) en herstel 

van stress. Deze bevindingen doen ons denken aan de rechtszijdige laterale frontale 

activiteit en een verminderde afname van cortisol zoals die gezien wordt bij patiënten met 

een depressie. De verstrekte connectiviteit met de hippocampus na stress draagt mogelijk 

ook bij aan een beter geheugen voor stressvolle gebeurtenissen.  

Gebaseerd op de theorie dat de exacte temporele relatie tussen het vrijkomen van 

de stresshormonen en leren cruciaal is voor het verbeterde geheugen voor stressvolle 
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gebeurtenissen, hebben we in Hoofdstuk 3 gekeken naar de tijdsafhankelijke effecten van 

stress op het langetermijngeheugen. Hierbij hebben we de onderliggende mechanismen 

onderzocht door het meten van hersenactiviteit (EEG) tijdens het leren van afbeeldingen. 

De proefpersonen werden hetzij onmiddellijk, hetzij 30-min, voor het leren van neutrale en 

negatieve afbeeldingen onderworpen aan de Maastricht Acute Stress Test (MAST). Het 

langtermijngeheugen voor deze afbeeldingen werd 24-uur later getest. Wij vonden dat de 

prestatie op de geheugentest niet verschillende tussen de controle- en de stressconditie. 

Wel vonden we dat het verband tussen de hoeveelheid onthouden neutrale plaatjes en de 

cortisolresponse totaal verschillend was in de onmiddellijke versus de 30-min conditie. In 

overeenstemming met wat we theoretisch zouden verwachten, bleek dat in de 

onmiddellijke stressconditie een hoger cortisolniveau gerelateerd was aan het beter 

onthouden van de neutrale afbeeldingen. In de 30-min conditie was een hoger 

cortisolniveau echter gerelateerd aan het slechter onthouden van de neutrale afbeeldingen. 

Deze tijdspecifieke relatie met cortisol was bovendien gerelateerd aan de grootte van de 

amplitude van een elektrofysiologische index van aandacht en visuele verwerking die 

bekend staat als de Late Positive Potential (LPP). We vonden een negatief verband tussen de 

amplitude van de LPP en het niveau van cortisol in de 30-min stressconditie. De 

gecombineerde gedrags- en elektrofysiologische data suggereren dat bij hoge 

stressniveaus het leren in de 30-min conditie slechter was door een gecompromitteerd 

onderliggend aandachtsmechanisme.  

 

In deel 2 van het proefschrift, getiteld "Brain asymmetry and stress resilience", hebben we 

gekeken naar de functionele rol van de frontale alfa asymmetrie in stressbestendigheid en 

hebben we de mogelijkheid onderzocht om frontale asymmetrische hersenactiviteit te 

veranderen via zelfregulatie (EEG neurofeedback) om zo stressbestendigheid te verhogen. 

In hoofdstuk 4 vonden we dat frontale alfa hersenasymmetrie gemeten met EEG een rol 

speelt in de stressreactie. Frontale alfa asymmetrie werd gemeten voor en meteen na acute 

stress die werd geïnduceerd door de MAST. Hierbij hebben we een vergelijking gemaakt 

tussen frontale alfa asymmetrie gebaseerd op de standaard 8-13Hz band en een band 

gebaseerd op de individuele alfa piek. Relatieve linkszijdige frontale asymmetrie resulteerde 

in een lagere cortisolresponse, evenwel alleen indien de frontale asymmetrie gebaseerd was 
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op de individuele alfa band. We vonden geen associatie tussen baseline frontale asymmetrie 

en subjectieve stress.  

 We waren ook geïnteresseerd in de mogelijkheid om frontale alfa asymmetrie te 

veranderen door middel van EEG neurofeedback (Hoofdstuk 5). Neurofeedback is 

gebaseerd op een online analyse van de huidige hersenactiviteit die omgezet wordt in 

visuele feedback. In een experimentele studie hebben we extensief drie 

neurofeedbackcondities vergeleken: trainen naar meer relatieve rechtszijdige frontale 

asymmetrie, trainen naar relatieve linkszijdige frontale asymmetrie, of een placebo 

controlegroep. Verder hebben we gekeken of de richting van verandering in frontale 

asymmetrie invloed had op de cortisol en subjectieve stress response zoals geïnduceerd 

met de MAST. Alleen proefpersonen in de rechtszijdige conditie waren in staat om hun 

frontale asymmetrie te veranderen, waarbij de verandering gepaard ging met verhoogde 

subjectieve stress. Belangrijk is dat onze resultaten grote individuele verschillen aantonen 

in het vermogen om je eigen frontale asymmetrie te leren veranderen. Daarnaast is 

reproduceerbaarheid over tijd een belangrijke uitdaging in neurofeedback studies. 

 Tot slot worden de belangrijkste resultaten en conclusies van de studies uit het 

proefschrift besproken in de algemene discussie. Veder worden parallellen tussen de 

resultaten van de verschillende hoofdstukken getrokken en suggesties voor verder 

onderzoek gedaan. Samenvattend kunnen we stellen dat cortisol een cruciale rol lijkt te 

spelen in de normalisatie van het brein na acute stress, en dat situatie-specifieke frontale 

asymmetrie belangrijk is bij de verwerking van dreigende informatie. Deze bevindingen, die 

uitgebreid beschreven staan in dit proefschrift, hebben daarbij geleid tot een beter inzicht 

in de dynamische hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan stressbestendigheid. 

  

 


