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Stress als boeman…
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Is stress goed of niet?
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Stress is niet slecht!

Stress helpt om te focusen en om 
belangrijke zaken te onthouden

(en irrelevante zaken te vergeten).
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Cortisol

Tijd

Inschatten / coping                    Adaptatie 

Emotie Geheugen
Herstel

“Salience” Preparatie

Hoe werkt je stress systeem?

Mineralocorticoid receptor

Glucocorticoid receptor

21-12-2016

Stresskip of niet

- # 5



21-12-2016

Stresskip of niet?

- # 6

Na stress stijgen je stresshormonen



Maar stress kan ook schadelijk zijn…

Mogelijk schadelijk:
- buiten de leercontext
- chronische stress
- traumatische stress 
- jeugdtrauma
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Dan kan stress problematisch zijn en bijdragen aan
kwetsbaarheid voor hersenziektes



Stress en hoe je als persoon in elkaar zit

Grotere kans op depressie door stress als je neurotisch bent
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Grote verschillen tussen mannen en vrouwen

Jelle Zorn, Remmelt Schur
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Mannen met een depressie Vrouwen met een depressie



Stress en bipolaire stoornis

Life events en
jeugdtrauma
belangrijke risico factor 
ontwikkelen
(hypo)manie en
bipolaire depressie
Kindling/stress 
sensitization
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Kapczinksi et al 2008



Jeugdtrauma en bipolaire stoornis
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Acute stress en bipolaire stoornis
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Houtepen et al 2015, Eur
Neuropsychopharm



Invloed van beloop bipolaire stoornis

21-12-2016

< Presentatietitel invullen >

- # 13



Stresspaspoort
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Biologie

- Coping
- Functioneren onder 
- Optimisme/neuroticisme

Psychologie & cognitieOmgeving

- Jeugdtrauma
- Life events
- Sociale omgeving

- Cortisol
- Adrenaline 
- Breinactiviteit
- (epi)genetica

PSYCHISCHE 
KLACHTEN



Bevorder je veerkracht…
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Maar wees vooral niet bang voor stress!
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