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Samenvatting 

Vrijwel iedereen piekert weleens. Sommige mensen piekeren echter meer dan anderen. 

Mensen met een hoge neiging tot piekeren (of simpelweg 'piekeraars') zijn geneigd om te 

blijven hangen in (meestal negatieve) gedachten en gevoelens, vooral wanneer ze gestrest zijn. 

Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op de cognitieve aspecten van piekeren, zoals een 

verhoogde aandacht voor bepaalde informatie. Piekeren gaat echter ook gepaard met een 

breed scala aan lichamelijke klachten, zoals hypertensie, pijn en chronische vermoeidheid. Het 

is daarom belangrijk om beter te begrijpen of en hoe piekeren invloed heeft op de manier 

waarop mensen hun lichamelijke signalen waarnemen. Dit vraagstuk wordt in dit proefschrift 

nader bestudeerd. Hierbij wordt piekeren in dit proefschrift behandeld als een 

persoonlijkheidsvariabele. Specifiek wordt onderzocht hoe verschillende vormen van stress 

ertoe kunnen leiden dat piekeraars vervreemd raken van hun eigen lichaam, lichamelijke 

sensaties en signalen.  

 

Hoofdstuk 1 geeft een korte introductie van de centrale thema's van dit proefschrift. De 

hoofdstukken 2-4 beschrijven empirisch onderzoek naar belichaamde aspecten van piekeren. 

De hoofdstukken 5 en 6 bevatten theoretische discussies van empirische bevindingen over 

piekeren. 

 

Hoofdstuk 2 onderzoekt het verband tussen piekeren, stress en interoceptie. Interoceptie is de 

verwerking en perceptie van interne lichaamssignalen. Mijn coauteurs en ik veronderstelden 

dat piekeraars alerter zijn op interoceptieve signalen onder stressvolle omstandigheden. In 

overeenstemming met deze hypothese lieten de resultaten van twee experimenten zien dat na 

het induceren van milde stress, piekeren positief geassocieerd was met hogere niveaus van 

interoceptie. Piekeraars onder milde stress rapporteerden meer bewustzijn van 

lichaamssignalen en ze waren ook beter in het detecteren van hun eigen hartslag. Daarentegen 

ontstond onder omstandigheden van lage stress geen verband tussen piekeren en interoceptie. 

Deze bevindingen geven daarom aan dat piekeraars al een versterkte interoceptieve 

verwerking vertonen onder milde stressvolle omstandigheden. 
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Hoofdstuk 3 toetst hoe de combinatie van piekeren en stress mensen ertoe kan leiden dat zij 

hun natuurlijke behoefte voor voedsel onderdrukken. Stress wordt in dit hoofdstuk 

geoperationaliseerd als de activatie van inhibitiecontrole (een vorm van zelfcontrole). 

Inhibitiecontrole stelt mensen in staat innerlijke behoeftes en lichamelijke gevoelens zoals 

honger, pijn of vermoeidheid te onderdrukken. We veronderstelden dat piekeraars moeite 

hebben om inhibitiecontrole uit te schakelen, wat kan leiden tot verstoorde eetlustregulatie. In 

het algemeen geven mensen de voorkeur aan een hoog energetische voedselinname als ze een 

tijdje niet hebben gegeten. Een gezonde eetlust zou daarom moeten leiden tot een positieve 

associatie tussen het niveau van voedseldeprivatie en een voorkeur voor calorierijk eten. In 

overeenstemming met deze hypothese, toonden de resultaten van twee experimenten aan dat 

het uitoefenen van inhibitiecontrole inderdaad gezonde eetlustregulatie bij piekeraars 

verstoorde. Dit uitte zich in een verminderde associatie tussen voedseldeprivatie en de 

voorkeur voor calorierijk voedsel. Echter, inhibitiecontrole verstoorde de gezonde 

eetlustregulatie niet bij mensen die minder piekeren (of simpelweg 'niet-piekeraars'). Niet-

piekeraars vertoonden wel de adaptieve, positieve associatie tussen hogere voedseldeprivatie 

en een voorkeur voor calorierijk voedsel. Piekeraars lijken dus bijzonder kwetsbaar voor 

verstorende effecten van stress op hun gezonde, natuurlijke behoefte aan voedsel. 

 

Hoofdstuk 4 onderzoekt de gezamenlijke invloed van piekeren en stress op de beleving van 

vitaliteit. Vitaliteit verwijst naar het gevoel levend en vol energie te zijn. Vitaliteit wordt gezien 

als een universele menselijke ervaring die ook in het lichaam gegrond is. Daarom hebben we in 

dit hoofdstuk de ervaring van lichaamsvitaliteit onderzocht. Eerder onderzoek wees uit dat 

vitaliteit kan afnemen naar mate mensen meer stress ervaren. Voortbouwend op deze 

opvatting, redeneerden mijn coauteurs en ik dat stress alleen bij piekeraars is geassocieerd met 

verminderde lichaamsvitaliteit (in dit hoofdstuk 'state-oriented personen' genoemd), omdat ze 

sneller last hebben van lichamelijke vermoeidheid onder stress. Inderdaad toonden drie studies 

aan dat alleen bij piekeraars het ervaren van hogere druk verband hield met een afname van 

lichaamsvitaliteit. Daarentegen beïnvloedde hogere druk niet het ervaren van lichaamsvitaliteit 
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onder niet-piekeraars. Het induceren van milde stress in een experimentele setting, resulteerde 

eveneens in lagere ervaring van lichaamsvitaliteit bij piekeraars, vergeleken met niet- 

piekeraars. 

 

Hoofdstuk 5 vergelijkt twee persoonlijkheidstheorieën, namelijk de Zelfdeterminatietheorie 

(ZDT) en de Persoonlijkheidssysteem-Interactietheorie (PSI). De twee theorieën delen het idee 

dat persoonlijke groei moet worden gezien als een allesomvattend proces dat rekening houdt 

met informatie over lichaam, geest en omgeving. ZDT neemt hierbij een meer direct eerste-

persoonsperspectief op persoonlijkheid aan, door de nadruk te leggen op subjectieve 

ervaringen en zelfrapportage. De PSI-theorie daarentegen neemt overwegend een observerend 

derde-persoonsperspectief aan, dat de nadruk legt op impliciete processen en objectieve 

metingen. Het hoofdstuk bespreekt de twee theorieën en onderzoekt hoe ze worden toegepast 

in drie empirische domeinen, namelijk internalisering, flow en vitaliteit (zie ook hoofdstuk 4). 

 

Hoofdstuk 6 bespreekt tot slot de belangrijkste bevindingen uit de hoofdstukken 2-4 en gaat na 

hoe de bevindingen van dit proefschrift kunnen worden samengebracht in een algemeen 

psychosomatisch model van piekeren en omgaan met stress. Volgens dit model wisselen 

piekeraars af tussen de psychosomatische processen mobilisatie en minimalisatie wanneer zij 

moeten omgaan met stress. Mobilisatie wordt gekenmerkt door verhoogde alertheid op 

interoceptieve signalen (zie ook hoofdstuk 2) en inhibitie van lichamelijke behoeften zoals slaap 

en honger (zie ook hoofdstuk 3). Minimalisatie wordt gekenmerkt door vermoeidheid (zie ook 

hoofdstuk 4), fysiologische afvlakking en/of vermijdingsgedrag zoals overeten en 

zelfverwonding. In de loop van de tijd neemt de psychofysiologische belasting toe door de 

continue afwisseling van mobilisatie en minimalisatie. Dit kan uiteindelijk leiden tot fysieke 

degradatie (verval) en zelfs ziekte. 

Samenvattend, werpt dit proefschrift een nieuw licht op de belichaamde aspecten van 

piekeren. De verschillende hoofdstukken laten zien dat stressvolle omstandigheden ertoe 

kunnen leiden dat piekeraars van hun lichaam vervreemd raken, zoals blijkt uit verhoogde 

interoceptie, verstoorde eetlustregulatie en verminderde lichaamsvitaliteit. Deze bevindingen 
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suggereren dat piekeren niet alleen plaatsvindt tussen de oren, maar dat piekeren van invloed 

is op de gezondheid van alle lichaamsfuncties. 

 

 

 

 

 

 

 


