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Geachte lezer,

Bij deze bieden wij u de vijfde nieuwsbrief van NESDA aan. Deze nieuwsbrief
bevat informatie over het onderzoek naar depressie en angst waar u aan 
meewerkt. Inmiddels zijn de meeste deelnemers van het onderzoek twee keer
geïnterviewd. We zijn nu volop bezig om u voor een derde keer te zien. Tot nu
toe hebben ruim 800 respondenten aan het derde interview meegedaan, en
een aantal van u zal binnenkort een uitnodiging van ons ontvangen.

Na dit derde interview zullen we nog zeker twee keer contact met u zoeken, 
namelijk 6 en 8 jaar nadat we u de eerste keer benaderd hebben. Hierdoor 
zullen we in staat zijn om het beloop van angst en depressie goed in kaart te
brengen. Omdat we nu van de meeste respondenten op twee verschillende 
momenten gegevens hebben verzameld (de baselinemeting en de meting die
2 jaar daarna volgde) kunnen we in deze nieuwsbrief meer ingaan op een aantal
resultaten die tot nu toe zijn verkregen. Zoals u weet komen in het NESDA 
interview uiteen-lopende onderwerpen aan bod, wat zorgt voor een diversiteit
aan resultaten. Naast een overzicht van deze resultaten, vindt u in deze 
nieuwsbrief algemeen nieuws over angst en depressie.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw tijd en inspanning tot nu toe!

Wij wensen u namens de hele
onderzoeksteam fijne feestdagen en een 

gezond 2010 toe.
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PERSOONLIJKHEID EN HET SAMEN VOORKOMEN VAN ANGST- EN DEPRESSIEVE
STOORNISSEN BIJ PATIENTEN UIT DE HUISARTSENPRAKTIJK EN DE GGZ

De meeste mensen met een angst- of depressieve stoornis zullen voor hun behandeling eerder naar de
huisarts gaan dan naar een specialist uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De huisarts heeft als
taak om de meer ernstige patiënten door te verwijzen naar de GGZ. Opvallend genoeg zijn er erg weinig
studies verricht naar de overeenkomsten en verschillen tussen patiënten met een angst- of depressieve
stoornis in de huisartsenpraktijk in vergelijking met de patiënten in de GGZ.

NESDA RESULTAAT

M.C. Escher’s “Bond of Union” © 2009 The M.C. Escher Company B.V. 

Baarn - Holland. Alle rechten voorbehouden. www.mcescher.nl

Achtergrond
Het is bekend dat angst- en depressieve stoornissen vaak
samen voorkomen: de meeste mensen ontwikkelen in de
loop van hun leven naast een bepaalde angst- of 
depressieve stoornis ook één of zelfs meerdere andere
angst en depressieve stoornissen. Ook persoonlijkheids-
trekken kunnen van belang zijn om te begrijpen waarom
een persoon een verhoogde kans heeft om in de loop van
zijn of haar leven meer dan één stoornis te ontwikkelen.
Met name van neuroticisme is bekend dat deze persoon-
lijkheidstrek verhoogd is bij de meeste angst en 
depressieve stoornissen. 
Neuroticisme is de neiging tot emotionele instabiliteit. 
Mensen die hoog scoren op neuroticisme zullen 
gemiddeld vaker last hebben van depressiviteit, angst en
schuldgevoelens. Zij blijken ook gevoeliger te zijn voor
stress, zullen gewone situaties eerder als bedreigend 
ervaren, en hebben moeite met het verwerken van 
tegenslagen of kleine frustraties. Zij zijn zich meer 
bewust van hun eigen gedrag, zijn vaak verlegen en 
hebben vaak moeite met controle of uitstel van hun 
behoeften. 
De persoonlijkheidstrek extraversie lijkt ook een rol te
spelen bij het krijgen van een stoornis. Mensen die extra-
vert zijn, richten hun energie naar buiten, op mensen,
activiteiten en dingen. Extraverte mensen zijn energiek,
enthousiast, actiegericht, spraakzaam en assertief. Zij
vinden het fijner om met andere mensen samen te zijn
dan om alleen te zijn. Extraversie lijkt verlaagd te zijn bij
dysthymie, depressiviteit en sociale fobie. Dysthymie is
een lichte vorm van depressie die zich kenmerkt door een
gebrek aan plezier en genoegen in het leven en die 
minimaal twee jaar duurt.

Doel
Het doel is om te onderzoeken of in de groep NESDA 
respondenten verschillende angst- en depressieve 
stoornissen vaker samen voorkomen bij patiënten uit de
GGZ dan bij patiënten uit de huisartsenpraktijk. Ook
wordt gekeken of patiënten uit de GGZ een hoger niveau
van neuroticisme en een lager niveau van extraversie
hebben dan patiënten uit de huisartspraktijk. Verder 
wilden we weten of hoog neuroticisme een voorspeller
was van het vaker samen voorkomen van angst- en 
depressieve stoornissen in het algemeen, terwijl we van
lagere extraversie verwachtten dat deze persoonlijk-
heidstrek alleen het vaker samen voorkomen van 
specifieke stoornissen (zoals dysthymie, een depressieve
episode en sociale fobie) zou voorspellen. Hiervoor 
hebben we 1086 patiënten met minstens één angst- of
depressieve stoornis (op dit moment of in het verleden)
uit de huisartsenpraktijk vergeleken met 790 soortgelijke
patiënten uit de GGZ, rekening houdend met leeftijd, 
geslacht en opleidingsniveau.

Resultaten
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat patiënten uit
beide groepen in de loop van hun leven vaak meer dan
één angst- of depressieve stoornis vertoonden. Dit kwam
net iets minder vaak voor bij patiënten uit de huis-
artsenpraktijk (66%) dan bij patiënten uit de GGZ
(79%). In beide groepen ging dysthymie vaak gepaard
met een depressieve episode, een gegeneraliseerde
angststoornis of sociale fobie. Ook de combinatie van 
sociale fobie met agorafobie (pleinvrees) kwam vaker
voor dan op grond van toeval verwacht kon worden. 
Verder rapporteerden patiënten uit de GGZ een hoger ni-
veau van neuroticisme en een lager niveau van extraver-
sie dan patiënten uit de huisartsenpraktijk. In beide
groepen hing neuroticisme samen met alle angst- en de-
pressieve stoornissen (uitgezonderd agorafobie), terwijl
extraversie alleen samenhing met dysthymie, een de-
pressieve episode en sociale fobie. Alleen van neuroti-
cisme kon worden aangetoond dat deze
persoonlijkheidstrek het vóórkomen van verschillende
angst- en depressieve stoornissen in de loop van iemands
leven voorspelde. Tevens toont dit onderzoek aan dat de
grenzen tussen de huisartsenpraktijk en de geestelijke
gezondheidszorg minder scherp lijken dan vaak wordt
aangenomen. Een betere samenwerking tussen beide
settings wordt dan ook aangeraden. 

Prof. Dr. Ph. Spinhoven
Professor afd. Klinische Psychologie, Leiden
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INFO

VU START ONDERZOEK NAAR 
INTERNETCURSUS VOOR MENSEN 
MET EEN FOBIE
21 april 2009

De Vrije Universiteit (VU) heeft een 
zelfhulpcursus ontwikkeld getiteld:
‘Fobieën onder controle’ die via het 
internet uitgevoerd wordt. De afdeling 
Klinische Psychologie van de VU start een
onderzoek naar de mening van de 
gebruikers van deze cursus en in hoeverre
de deelnemers in staat zijn om hun 
angstklachten te verminderen.

Fobie
De cursus is bedoeld voor alle mensen met een
fobie. Een fobie kan het beste omschreven 
worden als een plotselinge sterke angst voor
een situatie die reëel gezien niet erg gevaarlijk
is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
angst voor groepen vreemde mensen, spreken
in het openbaar, autorijden, vliegen, hoogten,
kleine ruimten of spinnen. Vaak is de angst zo
sterk dat de situatie maar liever helemaal 
vermeden wordt. De zelfhulpcursus is 
gebaseerd op een programmareeks die eerder
op televisie is uitgezonden. Hieruit is gebleken
dat er een grote belangstelling is voor dergelijke
zelfhulp.

Online begeleiding
De cursus bestaat uit zes lessen en leert 
deelnemers om stapsgewijs de confrontatie aan
te gaan met datgene waar ze bang voor zijn.
Deelnemers moeten hiervoor iedere les 
een aantal opdrachten op de website maken,
waarop zij feedback krijgen van hun 
persoonlijke begeleider. De online begeleiding
wordt geboden door medewerkers van de 
afdeling Klinische Psychologie van de VU.

Bron: www.vu.nl

ONDERZOEK NAAR MINDFULNESS BASED 
COGNITIEVE THERAPIE EN 
ANTIDEPRESSIVA BIJ DEPRESSIE
6 april 2009

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) lijkt
een goede behandeling bij terugkerende depressie.
Onderzoekers van het UMC st. Radboud in Nijmegen
willen deze therapie vergelijken met antidepressiva.

MBCT is een nieuwe behandelmethode waarin mensen 
meditatieoefeningen aanleren en zich tevens bewust leren 
worden van de invloed van negatieve gedachten (via cogni-
tieve therapie).

Het huidige onderzoek is erop gericht om te bekijken of
MBCT even goede resultaten heeft als antidepressiva bij
mensen die al meerdere depressies hebben gehad, of dat
misschien de 
combinatie van antidepressiva en MBCT het beste werkt.

Om dit te onderzoeken worden drie groepen vergeleken: 
patiënten die MBCT krijgen zonder medicatie, patiënten die
MBCT én antidepressiva krijgen en patiënten die alleen  
antidepressiva gebruiken. De deelnemers worden een jaar
lang gevolgd waarbij wordt bekeken of zij een terugval krij-
gen of niet.

Behalve de werkzaamheid van MBCT wordt ook de 
kosteneffectiviteit onderzocht.

De onderzoeksresultaten zullen over vier jaar verschijnen in
de vorm van een proefschrift.

Bron: www.nodea.nl

DOCUMENTAIRE ‘ANGST’
14 april 2009

In de indringende film ’Angst’ volgt Michiel van Erp de levens van zes mensen, die allemaal 
lijden aan angststoornissen. 

Hoe houdt hoofdpersoon Sylvia het vol om weken achtereen niet te slapen, waarom is het voor Nienke zo ingewikkeld
om zich tussen de wachtende moeders op het schoolplein te begeven, en waarom denkt Dieuwke dat ze, ook al heeft
ze uren onder de douche gestaan, vies is en daarom afgewezen wordt?

Van Erp heeft de hoofdpersonen uit "Angst" (in de leeftijd van 23 tot 62 jaar) bijna een jaar lang gevolgd. De angsten waar
de hoofdpersonen aan lijden is extreem verlammend voor hun functioneren. De confrontatie met het dagelijkse leven, met
de harde grootstedelijke realiteit, gaan de hoofdpersonen zelden aan. Hun angsten hebben hun leven klein en
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beperkt gemaakt: ze zijn simpelweg bang om te sterven van angst. Waar sommigen
in de film afhaken of struikelen tijdens hun therapie, komen anderen tot grote daden.
De film toont hun strijd in het zoeken naar een oplossing.
Eén op de vijf Nederlanders ontwikkelt gedurende zijn leven een angststoornis: hun
leven wordt lamgelegd door terugkerende, hevige angstgevoelens. Deze angsten staan
vaak niet in verhouding tot de prikkel, en soms is er ook geen aanwijsbare oorzaak te
vinden. "Angst" is een aangrijpend, verwonderend, emotioneel en ontroerend portret
van mensen met angststoornissen. 

Van Erp: "Ik vind het belangrijk om vooral invoelbaar te maken dat voor de persona-
ges, los van het overwinnen van angst, er ook een nieuw leven gloort en er weer
nieuwe doelen bereikt kunnen worden".

De film is een co-productie van De Familie en de NPS met steun van het Nederlandse
Fonds voor de Film, het CoBO-fonds en het Fonds Psychische Gezondheid. De poster
van de film, ontworpen door Sander Plug, is door het publiek verkozen tot beste film-
affiche van het afgelopen jaar.

De film is op DVD verkrijgbaar en te bestellen via www.cinemadelicatessen.nl

Bron: www.nedkad.nl (Cinema Delicatessen)

NESDA RESULTAAT

HULP ZOEKEN BIJ PSYCHISCHE PROBLEMEN

Angst en depressie zijn veel voorkomende psychische problemen, maar slechts een minderheid van
mensen met deze diagnose wordt behandeld door een arts of psychologisch hulpverlener.

Achtergrond
Binnen het sociaal gedragsmodel van zorggebruik dat 
Andersen, een wetenschapper verbonden aan University
of California, Los Angeles (UCLA), beschreven heeft, 
worden drie groepen factoren onderscheiden die van 
invloed kunnen zijn op het gebruik van gezondheidszorg-
voorzieningen: klinische factoren die de behoefte aan zorg
aanduiden, factoren die van invloed zijn op de neiging van
de patiënt om hulp te zoeken (socio-demografische 
kenmerken, ‘beliefs’ over de GGZ, eerdere ervaringen met
psychische hulp en persoonlijkheidskenmerken) en 
factoren die de patiënt in staat stellen dan wel 
belemmeren om hulp te zoeken (toegankelijkheid van
zorg en financiële barrières). 

Doel
In deze studie gaan we na in hoeverre deze drie soorten 
factoren van invloed zijn op het zoeken van hulp onder 
mensen waarbij een diagnose angststoornis of depressie
is vastgesteld.

Methode
De data zijn afkomstig van mensen uit de eerstelijns 
steekproef (via de huisarts) van de NESDA studie bij wie
tijdens de eerste meting een DSM-IV diagnose angst-
stoornis of depressie is vastgesteld (N=743). Gedurende
hetzelfde interview werd vastgesteld of de respondenten
vanwege een psychisch probleem in de afgelopen zes
maanden contact hebben gehad met een huisarts, een
eerstelijns psycholoog, een maatschappelijk werker, een
sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psychiater of
een psychotherapeut. Tijdens het interview vulden de 
respondenten vragenlijsten in met betrekking tot de 
onderscheiden factoren. Wij hebben onderzocht welke

factoren van invloed waren op het ontvangen van hulp
voor psychische problemen.

Resultaten
Uit onze analyses kwam naar voren dat 57% van de 
respondenten met een psychisch probleem hiervoor in de
zes voorafgaande maanden hulp ontving (50% in de 
eerstelijn (meestal van een huisarts) en 14% in de 
tweedelijn). Drie groepen mensen hadden een grotere
kans op hulp in de eerstelijn. Namelijk jongeren, 
patiënten die de communicatieve vaardigheden van hun
hulpverlener als goed beoordeelden en mensen die zich
bewust waren een psychisch probleem te hebben. 
Vertrouwen in professionele GGZ hulp en de klinische
ernst van de problemen waren significante voorspellers
voor tweedelijns hulp.
Samenvattend kunnen we stellen dat het verkrijgen van
hulp voor psychische problemen niet alleen afhangt van
de objectief vastgestelde klinische noodzaak, zoals 
gemeten met gevalideerde vragenlijsten voor de ernst
van de problematiek, maar minstens zoveel van de 
erkenning door de patiënt zelf dat er sprake is van een
psychisch probleem. Daarnaast dragen in de eerstelijns-
zorg eerdere positieve ervaringen met de communicatieve
vaardigheden van de hulpverlener bij tot het zoeken van
hulp. In de tweedelijnszorg is het vertrouwen dat men
heeft in professionele GGZ hulp van belang. Als laatste
kan gesteld worden dat in de Nederlandse zorg financiële
barrières of problemen met de toegankelijkheid van zorg
geen rol spelen bij het zoeken naar hulp voor psychische
problemen.   

Dr. P.F.M. Verhaak
Nivel, Utrecht
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BEELDVERHAAL: DEPRESSIEF! IK?

De kans dat iemand depressief wordt is zeer groot. Bijna één miljoen mensen in Nederland is depressief. Iedereen krijgt
er dus mee te maken, direct of indirect. Het is een van de speerpunten van het overheidsbeleid om het aantal gevallen
van depressie de komende jaren terug te brengen. Ook door voorlichting en bewustmaking. Carol Limonard, de maker
van een beeldverhaal over depressie, heeft zelf een ernstige depressie meegemaakt. Voor Stichting Pandora geeft hij
voorlichtingen over angst en depressie.

Carol Limonard: 'Mijn ervaring is dat je de problematiek het beste aan mensen duidelijk kunt maken door een 
persoonlijk verhaal te vertellen. DEPRESSIEF! IK? is zo’n verhaal, dat ik in uitgebreide vorm vertel aan scholieren, 
studenten, hulpverleners, aan mensen die depressief zijn of waren en andere betrokkenen. Het aantal mensen dat
daarmee wordt bereikt is helaas beperkt.’

Op www.depressiefik.nl is het gratis beeldverhaal te downloaden. Omdat het een beeldverhaal is, met heldere 
bijschriften, is het makkelijk te volgen voor mensen die zelf depressief zijn.

Eén van de reacties op de site:
‘De lezer kan zich met de schrijver identificeren. Ze zien dat hij weet waar hij over praat, dat hij strijd heeft gestreden.
Hij is ‘een van ons’. Daarom zullen ze ook willen aannemen dat herstel mogelijk is. Een mooi evenwichtig verhaal.’ 
– Dini Glas, Amsterdams Patiënten / Consumenten Platform. 

Bron: www.depressiefik.nl

STEEDS MEER MENSEN NAAR DE PSYCHOLOOG
23 juli 2009

Steeds meer mensen gaan naar een psycholoog. 
Stemmingsklachten, zoals angsten en depressies,
en interpersoonlijke problemen zijn de belangrijk-
ste redenen waarom er hulp wordt gezocht. Dat
staat in het jaarbericht 2008 van de Landelijke 
Vereniging van Eerstelijns psychologen (LVE).

"Het is geen verrassing dat de vraag naar eerstelijns 
psychologische zorg in 2008 flink is toegenomen", schrijft
Hans Kamsma voorzitter van de LVE in het voorwoord van
het jaarbericht. De reden van de groei is volgens hem de
opname van psychische hulp van een eerstelijns 
psycholoog in de basisverzekering. ‘Nu kunnen mensen
met een tientje eigen bijdrage per consult naar de 
psycholoog en daar zijn we blij mee.’ 

Meer vrouwen dan mannen
In 2008 brachten zo’n 90.000 mensen een bezoek aan
een psycholoog. Het jaar daarvoor ging het om 84.000
mensen en in 2006 om 76.000. Volgens het verslag 
zochten meer vrouwen dan mannen hulp en is de helft
van de cliënten tussen de 31 en 50 jaar. Van de mensen
die naar de psycholoog gaan, heeft een kleine 65 procent
een baan of eigen bedrijf, is negen procent ziek of 
arbeidsongeschikt en een kwart laagopgeleid. Negen 
procent van de cliënten is jonger dan 21 jaar. 

Wachttijd verder opgelopen
De huis- of bedrijfsarts schakelt volgens de LVE steeds
vaker een psycholoog in voor zijn patiënten: 63 procent
van de cliënten is doorverwezen. Het aantal mensen dat
op eigen initiatief komt, ligt al jaren rond de 28 procent.

Hoewel een derde van alle mensen die om hulp vraagt 
binnen een week bij een eerstelijns psycholoog terecht
kan, is de wachttijd in 2008 verder opgelopen. Volgens
het verslag moesten mensen in 2008 gemiddeld zeventien
dagen wachten op hulp. In 2007 ging het om gemiddeld
14,4 dagen en in 2006 gemiddeld 13,2 dagen. ‘Deze 
oplopende wachttijd is een direct gevolg van het 
onderbrengen van de eerstelijns psychologische zorg in
het basispakket en een capaciteitstekort.’

Meer sessies vergoeden
Psychische hulp van een eerstelijns psycholoog is sinds
2008 opgenomen in de basisverzekering. Cliënten krijgen 
maximaal acht sessies vergoed. Vrijwel alle aanvullende 
verzekeringen vergoeden nog eens vier extra zittingen. 
Volgens de LVE zijn acht sessies voor driekwart van de
cliënten voldoende, maar heeft vijftien procent negen tot
twaalf zittingen nodig. ‘Daarom blijven wij pleiten voor
opname van twaalf in plaats van acht sessies in de 
basisverzekering.’

Bron: www.nodea.nl
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GENOOMBREDE ASSOCIATIESTUDIE BIJ ERNSTIGE DEPRESSIE

In samenwerking met het Nederlands Tweelingen Register (NTR) is er een genoombrede associatie-studie
gedaan bij ernstige depressie. De achtergrond en de eerste resultaten van deze studie vindt u hieronder.

Achtergrond
Een ernstige depressie onderscheidt zich van “normale” somberheid door de duur (langer dan 2 weken), de aanwezigheid
van bepaalde psychische en lichamelijke symptomen (zoals slecht slapen en eten, vermoeidheid, schuldgevoelens, slechte
concentratie, gedachten aan de dood) en de ernstige gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt. Het is een ziekte
die veel voorkomt; ongeveer 15% van de mensen krijgt er gedurende zijn of haar leven mee te maken, twee keer zoveel
vrouwen als mannen. De ziekte heeft ernstige gevolgen voor zowel de patiënten zelf (bijv. ziektelast, problemen op
werk, relaties) en de maatschappij (bijv. ziekteverzuim, kosten medische behandeling).

Doel
Uit eerdere onderzoeken, bijvoorbeeld onder tweelingen (omdat bij deze groep het genetisch materiaal identiek is bij
eeneiige tweelingen), is gebleken dat de kans om een ernstige depressie te krijgen voor een groot deel genetisch bepaald
is. Het is echter nog niet duidelijk welke genen hier precies verantwoordelijk voor zijn. Om een verband aan te kunnen
tonen tussen specifieke genen en depressie is grootschalig onderzoek gedaan. Voor dit onderzoek is DNA (de drager
van de erfelijke informatie) en uitgebreide informatie over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen verzameld.
In Nederland is deze informatie verzameld bij deelnemers aan de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA)
en bij het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Daarmee hadden we de mogelijkheid om een goed verantwoord 
genetisch onderzoek onder mensen met  depressie uit te voeren. 

Methode
Het is sinds ongeveer 2007 mogelijk met een zogeheten genoombrede associatiestudie te zoeken naar genen die verband
houden met een ziekte. Hiervoor wordt het DNA van gezonde mensen en mensen met de betreffende aandoening 
onderzocht op de verschillen in de frequentie van zogeheten DNA-markers. Dit zijn bekende, kleine varianten in het
DNA, de zogeheten SNP’s (single nucleotide polymorphism). Loopt de overerving van een bepaalde marker in de 
onderzochte bevolking parallel aan de overerving van de ziekte, dan is dit een aanwijzing dat in de buurt van die
marker een gen ligt dat betrokken is bij het ontstaan van de ziekte. De SNP hoeft nog geen causaal verband te houden
met de ziekte, maar fungeert als “marker” voor een gen (of een andere genetische variant) die erbij in de buurt ligt.
In totaal zijn gegevens gebruikt van 1738 mensen met de diagnose depressie (afkomstig uit NESDA) en 1802 
controlepersonen die juist weinig of geen depressieve klachten hadden (uit het Nederlands Tweelingen Register). Dankzij
een grote subsidie uit de Verenigde Staten (vanuit het National Institute of Mental Health) kon in het DNA van deze
deelnemers een set van 400.000 SNP’s (in en rondom de genen) worden geanalyseerd, via een genoombrede scan. 

Onderzoekers van NESDA en het NTR hebben inmiddels
de eerste analyses op basis van deze gegevens afge-
rond. De eerste resultaten vindt u hieronder.

Resultaten
In de top 200 SNP’s die samenhangen met een ernstige
depressie zijn 11 plekjes gevonden die overlappen met
het zogenaamde piccolo gen, ook wel het PCLO gen ge-
naamd. Dit gen produceert een eiwit welke een rol
speelt bij bepaalde neurotransmissies in de hersenen.
Deze bevinding werd nogmaals onderzocht in een gro-
tere groep mensen waarvan ongeveer 6000 met een
ernstige depressie en 6000 controles. Bij één replicatie-
studie vonden we een duidelijke bevestiging van be-
trokkenheid van het PCLO gen bij depressie. Verder
genetisch onderzoek is noodzakelijk, aangezien het
PCLO eiwit mogelijk een rol kan spelen in het optreden
van ernstige depressies.

Prof. Dr. B. Penninx
Hoofdonderzoeker van NESDA en

hoogleraar psychiatrische epidemiologie bij
VU Medisch Centrum Amsterdam

Desoxyribonucleïnezuur of DNA: is de belangrijkste
drager van erfelijke informatie in de mens. Het bestaat uit
twee lange strengen van nucleotiden. De twee strengen
van nucleotiden zijn aan elkaar verbonden door zoge-
naamde baseparen en vormen zo een dubbele helix. De
volgorde van nucleotiden in een streng wordt een sequen-
tie genoemd. Omdat er zeer veel volgordes mogelijk zijn,
kan iedere sequentie unieke erfelijke informatie opleve-
ren.
Single Nucleotide Polymorphism (SNP): betreft een
variatie in het DNA, een polymorfisme genoemd, van één
enkele nucleotide (vandaar de naam Single Nucleotide Po-
lymorphism). Op een bepaalde plaats in het genoom (de
complete set van alle genen in de mens) kan men dan bij
verschillende mensen een ander nucleotide aantreffen. Dit
is bijvoorbeeld het geval als de volgorde van het DNA op
een bepaalde plaats op één chromosoom zowel TAAGCCTA
als TAAGCTTA kan zijn. 
Neurotransmissie: De signaaloverdracht tussen neuronen
(zenuwcellen) in het zenuwstelsel.
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ALGEMENE INFORMATIE

NIEUWSSITE DEPRESSIE EN ANGST ONLINE

Om patiënten en behandelaren op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van angst en
depressie is er een nieuwe website gestart: www.nieuwsoverdepressieenangst.nl (afgekort www.nodea.nl). Het doel 
van de website is om nieuws over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar angst en depressie toe-
gankelijk en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek.

Op deze website worden de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek op overzichtelijke wijze samengevat.
Dit is belangrijk, want de resultaten van deze onderzoeken zijn soms moeilijk toegankelijk of lastig te achterhalen.
Daarnaast vindt men er ook verslagen van symposia, bijeenkomsten en interessante initiatieven op het gebied van be-
handeling en voorlichting. De website is zowel voor professionals, patiënten als overige geïnteresseerden bedoeld. 

Ongeveer één op de drie mensen krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een depressie of angststoornis. Het is
nog
steeds niet duidelijk waarom deze klachten bij sommige mensen snel overgaan en bij anderen lang duren. Wat maakt
mensen gevoelig voor depressie en angststoornissen? Spelen genetische en biologisch factoren hierbij een rol? Welke
behandeling werkt het beste? Wat zijn de gevolgen voor inkomen en werk? Dergelijke vragen kunnen beantwoord
worden door middel van wetenschappelijk onderzoek. Op de website zullen de resultaten van dergelijk onderzoek in
begrijpelijke taal worden uitgelegd.

De nieuwssite over depressie en angst is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Studie naar
Depressie en Angst (NESDA), het Depressie-initiatief van het Trimbos-instituut en het Nederlands Kenniscentrum Angst
en Depressie (NedKAD). Voor een betere uitwisseling van onderzoeksresultaten hebben zij besloten hun samenwerking
te intensiveren. Hieruit is de website www.nodea.nl ontstaan, mede dankzij een subsidie vanuit ZonMw (Nederlandse
organisatie voor gezondheidsonderzoek en innovatie). De website is gekoppeld aan de originele websites van NESDA,
Trimbos en NedKAD.

ZORG BIJ DEPRESSIE EN ANGSTSTOORNIS KAN BETER
9 juni 2009 

De zorg die huisartsen bieden aan patiënten met een depressie of angststoornis kan beter. Bij meer dan
de helft van deze patiënten voldoet de geleverde zorg niet aan de wetenschappelijke standaarden. Toch
zegt dit niet alles: een deel van deze patiënten wil de aanbevolen behandeling niet of ontkent de ziekte
en meldt zich niet bij de huisarts. Dit blijkt uit het proefschrift van psychologe Mirrian Smolders, die haar
onderzoek verrichtte bij de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud.

Diagnose en behandeling
Mirrian Smolders onderzocht de kwaliteit
van de zorg die huisartsen in Nederland
verlenen aan depressieve patiënten en
aan patiënten met een angststoornis.
Hierop zijn standaarden (richt-lijnen) van
het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG) van toepassing. Zij deed onder 
andere onderzoek bij een groep personen,
die aan een depressie of angststoornis
leden. Bij minder dan twintig procent 
van hen had de huisarts de diagnose 
depressie of angststoornis in het patiën-
tendossier genoteerd staan. Ruim veertig
procent van degenen met een depressie
en 27 procent van degenen met een
angst-stoornis had een behandeling 
volgens de NHG-standaarden gekregen.
Van de patiënten met zowel een depressie
als een angststoornis was de helft volgens
de standaarden behandeld. Het onder-
zoek geeft aanwijzingen voor de redenen, waarom patiënten niet volgens de standaarden behandeld worden. Sommige
patiënten willen geen behandeling, of ontkennen bij de huisarts dat ze depressief of angstig zijn. Uit het onderzoek
kwam naar voren, dat de huisarts veel vaker volgens de standaarden behandelt, als de juiste diagnose (depressie
en/of angststoornis) eenmaal gesteld is. 
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Verbetermogelijkheden
Smolders vond een groot aantal omstandigheden die beïnvloeden of er al dan niet volgens de standaarden wordt ge-
werkt. Niet al deze omstandigheden zijn door de huisarts te veranderen. Toch kan de zorg bij een depressie of angst-
stoornis verbeterd worden. De advisering en voorlichting aan de patiënt, bijvoorbeeld over de werking van
antidepressiva en over het algemene beloop van depressies, varieerde sterk en was dan ook vaak voor verbetering vat-
baar. Ook maakten huisartsen niet altijd een inschatting van het suïciderisico, ook in gevallen waar dit risico wel degelijk
aanwezig was.
Tenslotte kan de huisarts de organisatie van de praktijk verbeteren. In gezondheidscentra waar gespecialiseerde hulp-
verleners onder regie van een huisarts hun diensten verlenen, bleken depressie en angststoornissen beter herkend en
behandeld te worden dan in een praktijk waar de huisarts alleen werkt. Een goede samenwerking met GGZ-professi-
onals en de aanwezigheid van een speciale verpleegkundige voor het screenen en monitoren van depressieve patiënten
lijken de zorg aanzienlijk te kunnen verbeteren.

Bron: www.nodea.nl 

NESDA RESULTAAT

Achtergrond
De hoeveelheid cortisol in speeksel is een belangrijke
maat om de activiteit van het stresssysteem in kaart te
brengen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat
het stresssysteem mogelijk een rol speelt bij depressieve
klachten. De reden hiervoor is dat een depressie vaak op-
treedt na een stressvolle gebeurtenis en zelf ook stress
kan genereren. Eén van de reacties op stress in het li-
chaam is verhoging van het stresshormoon cortisol. Cor-
tisol zorgt er onder andere voor dat je bloedsuiker
omhoog gaat zodat er extra energie is om te kunnen rea-
geren. Ook schakelt het tijdelijk andere (op dat moment
minder belangrijke) functies uit, zoals eten, slapen en
voortplanting. Deze gevolgen van cortisol lijken op som-
mige symptomen van depressie, zoals een verminderde
eetlust, slaapproblemen en libidoverlies. Een tijdelijke
verhoging van het cortisol-
niveau is gunstig maar een langdurige verhoging kan na-
delige gevolgen hebben voor onder andere de hersenen, 

het hart en de bloedvaten. Hogere cortisolwaardes zouden 
dan ook (deels) kunnen verklaren waarom mensen met
een depressie vaker hart- en vaatziektes krijgen. Voor het
begrip van het ontstaan en beloop van depressie is het
daarom van belang om te weten wat de rol van cortisol is
bij depressie.

Doel
We wilden eerst weten of cortisolwaardes gemiddeld ver-
schilden tussen mensen met en zonder een huidige de-
pressie of met een depressie in het verleden. Het cortisol
werd gemeten in het speeksel dat in 7 buisjes thuis op
verschillende momenten gedurende 2 dagen was verza-
meld. Hiermee werden de ochtendcurve (wanneer cortisol
normaal het hoogste is), avondwaardes (normaal 
laag) en de dexamethason suppressie test gemeten. Deze
laatste test is een test om te zien of het feedbacksysteem
van cortisol normaal functioneert. Normaal gesproken
wordt na inname van een kleine hoeveelheid dexametha-
son (wat lijkt op cortisol) het cortisol verlaagd. Dit omdat
het lichaam denkt dat het cortisol te hoog wordt. Het
werkt dus als een soort correctie. Als dit feedbacksysteem
minder goed functioneert is het cortisol dat gemeten
wordt na de dexamethason-inname niet verlaagd.

Resultaten
Uit de studie kwam naar voren dat personen met een 
depressie in het verleden en met een huidige depressie
een significant maar matig verhoogde cortisol ochtendcurve

DEPRESSIE EN HET STRESSHORMOON CORTISOL

Tijdens de basismeting van NESDA werd er na afloop aan u gevraagd of u gedurende twee dagen speeksel
voor ons wilde verzamelen. Tevens werd er aan u gevraagd of u het zogenaamde dexamethason tablet
wilde innemen. Dit om de hoeveelheid cortisol in uw speeksel en in die van andere deelnemers te kunnen
bepalen. 

WAT IS CORTISOL?
Cortisol is een corticosteroïdhormoon dat geproduceerd wordt in de 
bijnierschors (adrenal cortex). Het wordt gevormd uit cholesterol. De
productie van cortisol in de bijnierschors wordt door de hypofyse 
(anterior pituitary) gestimuleerd door middel van het adreno-cortico-
troop hormoon (ACTH) dat weer wordt gestimuleerd door het cortico-
tropin releasing hormone (CRH) uit de hypothalamus. De hypofyse en
hypothalamus zijn hersengebieden en deze as noemen we ook wel de
hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HHB- of HPA-as).
Bron figuur: Universiteit Leiden
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hadden vergeleken met controles. Eén van de twee
avondwaardes (22.00 uur) was ook verhoogd in de groep
met een huidige depressie. De dexamethason suppressie
test verschilde niet tussen de groepen. Aangezien zowel 
mensen met een depressie in het verleden als mensen
met een huidige depressie een verhoogde cortisol 
ochtendcurve lieten zien, suggereren deze resultaten dat
het gaat om een biologische kwetsbaarheid voor 
depressie (die aanwezig is vóór het ontstaan van de 
depressie) of om een ‘litteken-effect’ (ontstaan als gevolg
van de depressieve episode), in tegenstelling tot een 

tijdelijke verhoging van cortisol gedurende de depressie.
Of deze lichte verhoging van de ochtendcurve ook 
consequenties heeft, zoals een groter risico op hart- en
vaatziekten of een ongunstiger beloop van de depressie
zal nog worden onderzocht met de toekomstige gegevens
uit het NESDA onderzoek.

Drs. S.A. Vreeburg
Promovendus, VU Medisch Centrum Amsterdam

TIPS

ONLINE HULP BIJ PSYCHISCHE KLACHTEN OP KIESBETER.NL 
12 mei 2009

Op de zorgportal KiesBeter.nl staat sinds kort een overzicht van alle voorzieningen in Nederland die online
hulpverlening voor psychische klachten bieden. Na het beantwoorden van vier korte vragen krijgen bezoe-
kers een lijst van websites waar zij het best met hun klachten terecht kunnen.

De internetsite KiesBeter.nl wordt gemaakt door het RIVM. Op de
zogenoemde zorgportal krijgen bezoekers antwoorden op vragen die
zij hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezond-
heid. Het e-mental health aanbod, online preventie- en behandel-
programma’s voor psychische gezondheidsproblemen, is als laatst
toegevoegd aan de site. 

Lastig en vervelend 
KiesBeter.nl heeft het e-mental health aanbod aan de site 
toegevoegd om zo een grotere groep mensen te bereiken. ‘Uit 
onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders te maken krijgen met
een psychische  stoornis. Tweederde van de mensen met psychische
klachten  maakt echter geen gebruik van de reguliere geestelijke gezondheidszorg omdat zij het lastig en vervelend
vinden om hulp te zoeken bij psychische problemen. Met e-mental health kan deze groep wel goed geholpen worden’,
aldus de website. Ook de positieve resultaten van onderzoeken naar de effecten van online behandelingen, het aan-
bieden van een groter keuzeaanbod en het feit dat online behandeling goedkoper is dan reguliere behandeling zijn be-
langrijke redenen om de zorgportal uit te breiden. 

Angst of depressie
Wie op KiesBeter.nl naar het gedeelte Online hulp bij psychische klachten gaat, moet eerst invullen waar hulp voor
wordt gezocht. Gekozen kan worden uit alcoholproblemen, angst of paniek, depressie en overig. Ook wordt de leeftijd
van de bezoeker gevraagd, of er gezocht wordt naar een anonieme e-mental health voorziening en of iemand bereid
is om te betalen voor de online hulp. Na een klik op de knop ‘Toon resultaten’ krijgt de bezoeker een lijst met alle ge-
schikte e-mental health websites in Nederland.

Bron: www.nodea.nl

ANGST VRIJ 

Durf je nooit met de lift? Heb je paniekaanvallen? Vermijd je feestjes? Een angst-
stoornis heeft enorme gevolgen bij alles wat je doet. Je bent niet in staat je werk
goed te doen, te reizen of stabiele relaties te onderhouden. Je wringt je in allerlei
bochten om bepaalde mensen, plekken of bezigheden te vermijden. Een angst-
stoornis is veel meer dan je zorgen maken: het bepaalt je doen en laten – je leven.

Met behulp van de technieken in dit boek kun je je angsten overwinnen. Niet door
ertegen te vechten of te proberen ze uit te bannen, maar door er afstand van te
nemen, zodat je niet langer slachtoffer bent van je eigen gedachten.                           

Angstvrij is een praktische gids voor iedereen die zelfstandig of met een cognitief
gedragstherapeut zijn angsten wil overwinnen.

Bron: www.nieuwezijds.nl
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MUSEUM ‘HET DOLHUYS’ 

Het Dolhuys is het museum van de psychiatrie in Nederland. U kunt hier de grenzen tussen gek en gezond, normaal
en abnormaal op een interactieve manier ervaren. In Het Dolhuys zijn het vooral de patiënten die vertellen wat gekte
betekent. Hun verhalen zijn de leidraad geweest in de vormgeving van het museum. In een vaste presentatie ziet u
hoe door de jaren heen de psychiatrie en de positie van de patiënt veranderden. Met wisselende presentaties en ma-
nifestaties wordt ingezoomd op actuele maatschappelijke kwesties in de psychiatrie. 

De doelstelling van het museum is ‘de gekte’ in de breedste zin van het woord beter bespreekbaar te maken en voor-
oordelen rondom de psychiatrie en psychiatrische patiënten te verminderen. Abnormaliteit is vaak normaler dan de
meeste mensen denken. Eén op de vier Nederlanders is klant van de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). 

Het Dolhuys is een initiatief van zeven psychiatrische instellingen. Zij besloten tot bundeling van hun museale activi-
teiten door hun historisch bezit in Het Dolhuys bijeen te brengen. In het pand aan de Schotersingel te Haarlem is
tevens het Kreatief Atelier, een open atelier waar cliënten uit de GGZ creatief aan de slag kunnen, en de kunstuitleen
‘Kunst in Huis’, met werken van (ex)cliënten gevestigd. 

In januari 2005 opende Het Dolhuys haar deuren voor het publiek. In datzelfde jaar al ontving het de Nederlandse De-
signprijs. Dit jaar heeft het museum een nominatie in de wacht gesleept voor de BankGiro Loterij Museum jaarprijs.
De jury oordeelde: “Dit museum is erin geslaagd de geschiedenis van de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg
op een verrassende, verrijkende en voorbeeldstellende wijze te vertellen aan een breed publiek. Op een boeiende ma-
nier wordt het verhaal verteld vanuit verschillende invalshoeken: persoonlijke verhalen worden geplaatst in de bredere
context van de geschiedenis van de psychiatrie. Op een natuurlijke manier maakt het historische gebouw deel uit van
het verhaal en sluiten winkel en café aan bij de sfeer en inhoud van dit museum. Het publiek steekt iets van een
bezoek aan dit museum op, beleeft er plezier aan en verlaat het museum met een ervaring rijker. Voorbeeldstellend
is de combinatie van vorm, inhoud, esthetiek en gebruikte overdrachtsmiddelen.”

Bron: www.hetdolhuys.nl

Voor meer info over het NESDA onderzoek en 
andere resultaten kunt u kijken op: 

www.nesda.nl

Colofon

Eindredactie: Reen Halkema en Brenda Penninx

Vormgeving: Lisette Morsink en Sheralynn Neslo

Drukwerk: Service Point

Uitgave: december 2009

Voor meer informatie:
www.hetdolhuys.nl
Bezoekersadres:
Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem
Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag: 10.00 tot
17.00 uur 
Zater-, zon- en feestdagen 12.00 tot
17.00 uur 
Het Dolhuys is gesloten op 30 april, 25
december en 1 januari. 


