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Van de NESDA hoofdonderzoekers  
 
In augustus 2004 is het NESDA onderzoek gestart en bent u door één van de interviewers 
gezien in Amsterdam, Groningen of Leiden. In totaal zijn er maar liefst 2981 van u gezien. 
Een prachtig resultaat!  
Ook de eerste vervolgmeting, het blauwe vragenlijstboekje, dat we u een jaar na het eerste 
interview toesturen, is door de velen van u ingevuld en komt nog steeds binnen. 
 
We zijn nu bezig u voor de tweede keer in één van de onderzoekscentra te zien voor een 
mondeling interview. Inmiddels zijn er bijna 900 mensen die ook reeds dit tweede interview 
hebben ondergaan. 
De ervaring heeft geleerd dat het tweede mondelinge interview minder lang duurt dan het 
eerste interview. We vragen nu naar gebeurtenissen en veranderingen in uw leven in de 
periode tussen het eerste en tweede mondelinge interview. Er zijn vragenlijsten die niet meer 
uitgevraagd worden en er zijn twee computertaken bij gekomen.  
 
We zijn onder de indruk van uw bereidwilligheid  om nogmaals geïnterviewd te worden. 
Voor het NESDA onderzoek is het erg belangrijk dat we de komende jaren informatie over u 
blijven verzamelen, want het uiteindelijke doel van het onderzoek is om meer te leren over 
het beloop van depressie, angst, stress en welbevinden. Om het beloop in kaart te kunnen 
brengen, zijn er daarom meerdere tijdstippen nodig waarop informatie wordt verzameld. In 
de komende 6 jaar zullen we u daarom dan ook nog een paar keer benaderen. 
 
Voor uw tijd en inspanning tot nu toe bedanken wij u hartelijk! 
 
Ook vanuit de onderzoekerkant loopt het onderzoek goed. Er zijn in het afgelopen jaar 
diverse onderzoekssubsidies binnengehaald, die ons beter in staat stellen om alle verzamelde 
gegevens ook goed te verwerken en te analyseren. Op dit moment zijn er ruim 90 
onderzoekers betrokken bij het NESDA project, variërend van hoogleraren tot junior 
onderzoekers en onderzoeksassistentes.  
 
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier zult lezen en wensen u namens het hele 
onderzoeksteam fijne feestdagen en een gezond 2008 toe. 
 
Prof. Dr. Brenda Penninx, Hoofdonderzoeker NESDA 
Dr. Jan Smit, Logistiek manager NESDA 
Prof. Dr. Richard van Dyck, Vrije Universiteit Medisch Centrum 
Prof. Dr. Frans Zitman, Leiden Universitair Medisch Centrum 
Prof. Dr. Willem Nolen, Universiteit Medisch Centrum Groningen 
 
 
Correspondentie adres: 
NESDA secretariaat nesda@ggzba.nl
Telefoon: 020 7885676 
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Van de redactie 
 
 
Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van enkele onderwerpen uit 

het NESDA onderzoek. Een aantal promovendi vertelt daartoe wat zij van plan zijn te 
onderzoeken de komende jaren. Ook zijn er een aantal nieuwtjes. 
 
 

 
                  Prof.dr. Richard van Dyck en Prof.dr. Brenda Penninx  
 
Nesda nieuws 
Brenda Penninx, hoofdonderzoeker van de NESDA studie, heeft haar ambt als hoogleraar 
Psychiatrische Epidemiologie op 5 oktober 2007 aanvaard met het uitspreken van haar rede 
Psychiatrische epidemiologie: de symptomen voorbij. Sinds vijftien jaar is zij betrokken bij diverse 
Nederlandse en internationale studies. Centrale thema’s in haar onderzoeken zijn 
risicofactoren en gevolgen van depressie en angst en de interactie van deze stoornissen met 
somatische gezondheid.  
 
Afscheid Prof. dr. Richard van Dyck 
Na een loopbaan van ruim twintig jaar in de geestelijke gezondheidszorg gaat prof. dr. 
Richard van Dyck met emeritaat. Richard blijft wel als penvoerder aan het NESDA 
onderzoek verbonden. 
 
Op 5 oktober 2007 was er ter gelegenheid van het emiraat van Richard van Dyck en de oratie 
van Brenda Penninx een symposium.  
Diverse senior onderzoekers  hebben aan de hand van verschillende onderwerpen de eerste 
onderzoeksresultaten gepresenteerd. 
 
In het onderstaande nieuwsbericht treft u één van de eerste bevindingen aan. 
 
 
 
 
 
 

 nieuwsbrief 2007 
 

 

3



 

 
 
NESDA in het nieuws  

Angsten en depressies lopen in elkaar over  Wilfried van der Bles 

Amsterdam – Depressies en angststoornissen zijn psychische ziektes die vloeiend in elkaar overgaan 
en elkaar grotendeels overlappen. 70 procent van de depressieve personen lijdt ook aan een 
angststoornis, en omgekeerd lijdt 70 procent van de personen met een angststoornis ook aan een 
depressie.  

Dit zegt Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan het VU Medisch Centrum in 
Amsterdam. Vandaag houdt zij haar oratie. De grote overlap tussen angst en depressie is een 
belangrijke voorlopige conclusie die zij trekt op basis van een grootscheeps, tien jaar durend 
onderzoek naar de oorzaken van depressie en angst. Dat onderzoek, onder drieduizend patiënten, is 
drie jaar geleden begonnen. Niet alleen de VU, maar ook de universiteiten van Groningen en Leiden 
en aan aantal instellingen in de geestelijke gezondheidszorg doen er aan mee. Penninx leidt dit 
zogeheten Nesda-onderzoek. Nesda staat voor Nederlandse studie naar angst en depressie.  

De conclusie dat het onderscheid tussen depressie en angststoornis nogal kunstmatig is, is 
opmerkelijk. In de gangbare psychiatrie worden angst en depressie vaak als twee aparte stoornissen 
beschouwd. Penninx plaatst daar grote vraagtekens bij: „De symptomen van angst en depressie zijn 
voor een groot gedeelte dezelfde. Het is daarom de vraag of dit verschillende ziektes zijn en of ze niet 
veeleer in elkaar overlopen, elkaar overlappen. De behandeling – pillen of praten – komt ook 
overeen.”  

Penninx hoopt dat dankzij het Nesda-onderzoek over een aantal jaren beter voorspeld kan worden of 
iemand een chronische, psychiatrische ziekte heeft en daarom intensieve zorg nodig heeft of dat 
iemand een lichtere stoornis heeft die snel behandeld kan worden. Daarmee kunnen enorm veel kosten 
worden bespaard. 

Trouw 5 oktober  2007 
 
 
 

De afgelopen eeuw zijn we gemiddeld anderhalf uur 
minder gaan slapen. Door onze drukke bezigheden 
leveren we (te) vaak kostbare uren nachtrust in. 
Groningse onderzoekers hebben ontdekt dat de 
gevolgen van slaaptekort op lange termijn zeer 

schadelijk kunnen zijn. Chronisch slaaptekort kan veranderingen in de hersenen 
teweegbrengen en een belangrijke factor zijn bij het ontstaan van depressie, volgens 
neurobioloog Peter Meerlo van de Rijksuniversiteit Groningen. Meerlo pleit er dan ook voor 
dat we ons slaapgedrag serieuzer gaan nemen.   
(www.gezondheidsplein.nl
 

Wist u dat….?       
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In Nederland zijn er diverse stichtingen die zich bezig houden met het verstrekken van 
informatie aan mensen met klachten.  Hieronder worden er twee belicht. 

 ANGST DWANG EN FOBIE STICHTING (voorheen Stichting Fobieclub Nederland)  

De Angst Dwang en Fobie stichting is een patiëntenvereniging van en voor mensen met 
angst-en dwangklachten. Zij verstrekken informatie en advies aan patiënten met 
angststoornissen, familieleden of betrokkenen. Tevens organiseren Zij 
patiëntenbijeenkomsten en steunen zij wetenschappelijk onderzoek.  
De Angst Dwang en Fobie stichting werkt samen met gespecialiseerde, geregistreerde en 
ervaren gedrags- en psychotherapeuten alsmede alle angstpoliklinieken, over heel 
Nederland verspreid.  

Activiteiten 
Telefonisch spreekuur: werkdagen tussen 9.00 en 13.30 uur. Maandag   
   t/m donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. 
Inloopochtend:   elke donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur. 
Bezoekadres:   Hoofdstraat 122; Driebergen.  

 DEPRESSIECENTRUM VAN HET FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID 

Depressie is de meest voorkomende psychische ziekte in Nederland en in vele andere 
landen. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voorspeld dat depressie in 2020 
wereldwijd volksziekte nummer één zal zijn. Leven met depressie kan een zware last zijn. 
Dat geldt in eerste instantie voor degene die eraan lijdt, maar zeker ook voor de omgeving.  
 
Het Depressie Centrum wil iedereen die op wat voor manier dan ook met depressie te 
maken heeft, zo goed mogelijk informeren over preventie, diagnostiek en behandeling van 
depressies. Het Depressiecentrum biedt telefonisch, via internet en met brochures en folders 
informatie, advies en ondersteuning. 

Psychische Gezondheidslijn (0900-9039039) 
Mensen met een depressie en hun naasten worden te woord gestaan door deskundige 
vrijwilligers. Uitgaande van de actuele stand van zaken op depressiegebied geven zij 
informatie en advies. Ook vinden bellers een luisterend oor en erkenning voor hun ziekte. 

Internet 
Voor uitgebreide informatie kunnen bezoekers terecht op de website van het Depressie 
Centrum. Op deze site staat onder meer een zelftest. Persoonlijke vragen en opmerkingen 
kunnen bezoekers kwijt per email. Wekelijks worden op deze manier tientallen mensen te 
woord gestaan en zo is er direct contact met de doelgroep.  
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Website: www.depressiecentrum.nl.  
Email:       depressiecentrum@fondspsychischegezondheid.nl

Brochures en folders 
Het Depressie Centrum biedt verschillende brochures en folders over depressie, over 
antidepressiva, elctroconvulsietherapie (ECT), dysthyme depressie en winterdepressie. Deze 
zijn als pdf-bestand te downloaden van de website. 

Andere links zijn: 
www.zwaarweer.nl 
www.gripopjedip.nl 
www.pratenonline.nl

 

 

 

 

 
Hester Duivis belt respondenten om een afspraak te maken. 
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Deelprojecten  

Zoals u weet vindt het NESDA onderzoek plaatst op diverse locaties. Onderzoekers zijn hier 
ook bezig met een deelonderzoek van het NESDAonderzoek. In de vorige nieuwsbrief van 
2006 heeft u kunnen lezen over het onderzoek van Floriana van Lent uit Leiden. Floriana 
interviewt respondenten die opgenomen zijn in een psychiatrische setting. Inmiddels heeft 

iewd. zij 13 mensen geïnterv

In Groningen is Marieke van der Werf-Eldering sinds september 2005 
met een promotieonderzoek bezig met als onderwerp “Cognitief 
functioneren bij mensen met een stemmingsstoornis: bijbehorende 
determinanten en consequenties”. Dit onderzoek wordt deels 
uitgevoerd met NESDA-deelnemers in aanvulling op de 2-jaarsmeting. 
In het onderzoek vragen we de deelnemers diverse taken op de 
computer uit te voeren die te maken hebben met planning, geheugen 
en aandacht (sommige deelnemers noemen het computerspelletjes). 
Verder worden uiteraard weer allerlei vragenlijsten ingevuld en wordt 
om medewerking aan speekseltesten gevraagd. Marieke hoopt met dit 
onderzoek meer te weten te komen over de invloed van eventuele 

depressieve klachten op het cognitieve functioneren en uiteraard ook dat daarmee t.z.t. 
behandelaren én patiënten meer inzicht zullen hebben in de mogelijke invloed van 
depressies op het cognitief functioneren en in de bijbehorende consequenties voor het 
dagelijks leven.  
 
 
In Amsterdam onderzoekt Adrie Seldenrijk  de samenhang tussen 
hart en vaatziekten en depressie. Uit eerder onderzoek is gebleken 
dat hart- en vaatziekten vaak samen voorkomen met depressie en 
angststoornissen. Je zou dus kunnen zeggen dat de een het risico op 
de ander vergroot. Een manier om het risico op hart- en vaatziekten 
in kaart te brengen is door het meten van de dikte van de vaatwand 
en de stijfheid van de grote bloedvaten. Stijfheid en een verdikte 
vaatwand zijn maten voor aderverkalking (‘verstopping’ van de 
bloedvaten). In het Hart en Vaatdeelonderzoek van NESDA brengen 
we deze maten in kaart bij zowel mensen met als zonder angst of 
depressieklachten. 
 
Met de informatie uit deze metingen hopen we meer inzicht te krijgen in de mogelijke relatie 
tussen depressie en angststoornissen en hart- en vaatziekten. Het is namelijk de vraag of 
deze relatie óók te vinden is in de relatief jonge groep (18-65jr) die NESDA onderzoekt. 
Verder is het interessant of de maten vaatstijfheid en dikte van de vaatwand in combinatie 
met depressie en/of angst eenzelfde patroon laten zien - een vaatwand kan namelijk verdikt 
zijn, terwijl er (nog) geen sprake is van vaatziekte.  
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Knoflook is gezond. Knoflook vergroot de weerstand tegen 
infecties en schimmels en verlaagt de bloeddruk. Dit komt 
doordat knoflook de stof alliine bevat die in het lichaam 
wordt omgezet in allicine. Deze stof heeft een positieve 
werking in het menselijk lichaam. Om door middel van 

knoflook je bloeddruk echt te verlagen is het echter wel noodzaak dat je 
minstens 15 tenen per dag nuttigt. En dat is misschien niet al te best voor je naasten en 
omgeving!! www.gezondheidsplein.nl

 
 

Wist u dat….?       

 
 

Sudoku is een Japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan hoeft te worden. Een sudoku 
is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere 
vakjes. Het is de bedoeling dat:  

• iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat.  
• iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat.  
• ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat.  

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een bepaald getal voorkomt.  
De oplossing van deze sudoku is te vinden op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
Veel plezier! 
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Promovendi voorgesteld 
 
In deze nieuwsbrief zijn er ook interessante bijdragen van andere onderzoekers die iets 
vertellen over hun eigen onderzoek.  
 
 
Mijn naam is Josine van Mill en ik ben sinds 1 oktober 2007 
werkzaam bij NESDA. Ik ga onderzoek doen naar slaapproblemen. 
Slaapproblemen komen veel voor in de algemene bevolking, maar 
ook bij mensen met angst- en depressieve klachten. Depressieve 
mensen hebben bijvoorbeeld vaak moeite om in slaap te komen of 
worden ’s ochtends vroeg wakker. Mensen met angstklachten kunnen 
moeite hebben om in slaap te vallen omdat ze veel piekeren. We 
willen in kaart gaan brengen hoe vaak slaapproblemen voorkomen in 
het NESDA onderzoek en wie er last van hebben. Ook willen we 
onderzoeken of mensen met slaapproblemen in de toekomst vaker 
last krijgen van angstklachten of depressieve klachten. 
 
 

Arianne van Reedt Dortland 
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Mijn naam is Arianne van Reedt Dortland. Ik ben 26 jaar oud, 
woon in Amsterdam. Twee jaar geleden ben ik aan de VU in 
Amsterdam afgestudeerd als psycholoog. Na twee jaar als 
onderzoeksassistente bij NESDA Amsterdam te hebben gewerkt, 
ben ik begin 2007 in Leiden begonnen aan een promotieproject. 
De komende vier jaar ga ik onderzoeken of mensen met 
depressie- en/of angstklachten meer risico lopen op hart- en 
vaatziekten. Er zijn aanwijzingen dat mensen met angst en 
depressie meer risicofactoren hiervoor hebben dan mensen 
zonder psychische klachten.  
Onder deze risicofactoren vallen een grote buikomvang, hoge 
bloeddruk, verhoogde bloedsuikerspiegel en een verstoorde 

balans van vetten en cholesterol in het bloed.  
 
Omdat we in het NESDA-onderzoek zo veel verschillende gegevens hebben verzameld, 
kunnen we deze relatie goed onderzoeken. Uiteindelijk wil ik onderzoeken of bepaalde 
psychische klachten meer samenhangen met risicofactoren dan andere. Als we er 
bijvoorbeeld achter komen dat een hoge bloeddruk vaker voorkomt bij depressieve mensen 
met slaapproblemen dan bij andere mensen, dan is deze vorm van depressie een risicofactor 
voor het hebben van een hoge bloeddruk. Met deze kennis kunnen we in de toekomst 
wellicht een betere preventie van hart- en vaatziekten bieden bij mensen met angst- en 
depressieklachten.  
 
 
 



 
 
Klaas Wardenaar 
Mijn naam is Klaas Wardenaar en ik ben sinds januari 2007 bezig met 
mijn promotieonderzoek op de afdeling psychiatrie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum.  
 
Ik houd mij in mijn onderzoek bezig met een nieuwe manier om 
psychiatrische diagnoses te stellen. Ons huidige systeem deelt m
in in categorieën (bijvoorbeeld ‘depressief’ of ‘niet depressie
basis van dit systeem is het jammer genoeg soms lastig om tot een 
goed passende, individuele diagnose te komen op basis van de 
klachten die mensen rapporteren. Voor iedereen zien depressieve o
angstklachten er immers anders uit.  

ensen 
f’). Op 

f 

 

Daarom ga ik aan de hand van de NESDA gegevens kijken of we alle 
voorkomende klachten in verschillende dimensies (een soort klacht-types) kunnen 
onderbrengen. ‘Veel zweten’ en ‘hartkloppingen’ zijn bijvoorbeeld beiden van het type 
‘lichamelijke opwinding’. ‘Een gebrek aan plezier’ en ‘een gebrek aan enthousiasme’ vallen 
echter op een hele andere, meer psychische dimensie. Met de gegevens over deze dimensies 
wordt een vragenlijst ontwikkeld.  
 
Met deze lijst kunnen we voor elke persoon in kaart brengen welke soorten klachten 
voorkomen en hoe ernstig ze zijn. We kijken dus niet alleen maar óf ze voorkomen, zoals het 
huidige systeem vereist. We gaan er vanuit dat iedereen bepaalde klachten heeft, maar dat 
op een geleidende schaal de één er veel meer last van kan hebben dan de ander. De ene 
angstige persoon heeft bijvoorbeeld meer last van lichamelijke opwindingsklachten (zoals 
hartkloppingen of zweten) dan de andere angstige persoon. In mijn onderzoek ga ik kijken 
of deze benadering goed werkt en ook geschikt is voor gebruik in wetenschappelijk 
onderzoek en de psychiatrische praktijk. 
 

Het onderzoek van Julie Karsten richt zich op mensen die wel last 
hebben van depressie of angst, maar net onder de klinische grens 
vallen, ofwel subklinische depressie of angst. In de psychologie en 
de psychiatrie bestaat een soort leidraad voor wat een depressie of 
een angststoornis wordt genoemd. In de praktijk blijkt dat sommige 
mensen niet aan deze leidraad voldoen, maar in hun dagelijks leven 
wel degelijk hinder ondervinden van hun klachten. Ik probeer de 
subklinische groepen wat meer te belichten. 
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In de loop van de komende jaren ga ik de subklinische groepen op 
allerlei gebieden vergelijken met de klinische groepen en groepen 

die juist helemaal geen klachten ervaren. Zijn er bijvoorbeeld verschillen in de 
persoonlijkheid aan te wijzen? Hoe is hun lichamelijke gezondheid? Hebben hun klachten 
ook uitwerking op het werk? Allemaal vragen die tot meer inzicht kunnen leiden. Ook 



vragen die kunnen helpen bij een passende behandeling voor mensen die hier behoefte aan 
hebben. 
 
Over twee jaar zullen veel mensen inmiddels voor de tweede en soms voor de derde keer bij 
ons zijn geweest. Wat zij ons vertellen is ontzettend waardevol. Dit geeft ons namelijk 
inzichten in hoe het hen in de loop der jaren is vergaan. Voor mijn eigen onderzoek kan ik 
dan nagaan hoe stabiel de kenmerken van de subklinische groepen zijn. Kijken zij 
bijvoorbeeld anders tegen de wereld aan als de klachten voorbij zijn? Hoe zat het eigenlijk in 
de tijd voor dat zij klachten kregen? Zijn er op die manier misschien ‘risicofactoren’ aan te 
wijzen? Weer een heleboel vragen, die de geïnterviewden in NESDA hopelijk kunnen helpen 
verduidelijken.  
 
Klaske Glashouwer 
Mijn naam is Klaske Glashouwer, ik ben 25 jaar en sinds juni 2007 
werk ik als promovendus bij de vakgroep klinische en 
ontwikkelingspsychologie van Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 
juni 2007 werk ik als promovendus in Groningen. Binnen NESDA 
houd ik me bezig met de vraag of persoonlijkheidskenmerken 
samenhangen met het ontwikkelen van depressieve en/of 
angstklachten. Het is gebruikelijk om persoonlijkheidskenmerken 
te meten met behulp van vragenlijsten. Dit heeft echter als 
belangrijk nadeel dat mensen (tot op zekere hoogte) kunnen 
beïnvloeden hoe ze een vragenlijst invullen en daarmee hoe ze 
overkomen. Daarnaast kan het soms lastig zijn om te bepalen in 
hoeverre een bepaald persoonlijkheidskenmerk nu wel of niet bij jezelf hoort. Om dit soort 
problemen te omzeilen zijn er ook andere manieren bedacht om persoonlijkheid te meten, 
bijvoorbeeld m.b.v. een computertaak waarbij gekeken wordt of mensen verschillend 
reageren op deze taak. Dit type meetinstrumenten wordt ook wel ‘impliciet’ genoemd. In dit 
onderzoek maken we ook gebruik van zo’n computertaak en proberen we te achterhalen of 
mensen met een depressieve en/of angststoornis wellicht andere (impliciete) 
persoonlijkheidtrekken hebben dan mensen zonder klachten. Een groot voordeel van de 
NESDA studie is dat we mensen over langere tijd volgen, waardoor het niet alleen mogelijk 
is om vast te stellen of er verschillen  
bestaan in persoonlijkheid, maar ook of deze verschillen een bijdrage leveren aan de  
terugval van klachten. Een spannende puzzel! 
 
 
 

Niki Antypa  
Ik ben 25 jaar oud. In 2004, heb ik mijn psychologie bachelor in 
Athene gehaald en daarna ben ik naar Leiden gekomen om een 
master in klinische psychologie te doen. Op het moment werk ik als 
AiO (PhD student) aan de Universiteit van Leiden. 
Mijn onderzoek in NESDA is gericht op de cognitieve 
kwetsbaarheid voor depressie en suicidaliteit. Cognitieve 
reactiviteit (CR) is een kwetsbaarheidsfactor die is gebaseerd op de 
cognitieve theorie van depressie. CR wordt gedefinieerd als het 
gemak waarmee tijdens een ‘terugval’ negatieve gedachtenpatronen 
gereactiveerd kunnen worden door een licht sombere stemming. In 
NESDA onderzoeken we of CR zowel eerste als herhaalde episodes 
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van depressie voorspelt. Verder kunnen we de specificiteit van CR als 
kwetsbaarheidsmarker voor depressie bepalen, en de mate waarin het door verschillende 
soorten behandeling (psychotherapie, medicatie, combinatie) wordt beïnvloed. Ten slotte 
kijken we speciaal naar de rol van CR in suicidaliteit. Suicidaliteit is niet alleen het ernstigste 
symptoom van depressie, uit onderzoek blijkt dat suicidaliteit ook het meest stabiele 
symptoom is over opeenvolgende depressieve episodes. Ik onderzoek onder meer de 
hypothese dat een bepaald aspect van cognitieve reactiviteit (CR) ten grondslag ligt aan die 
relatieve stabiliteit van suïcidaliteit. Het unieke van NESDA is wat dit betreft niet alleen de 
enorme omvang van de studie en het longitudinale aspect, maar ook het feit dat we een 
instrument voor CR gebruiken dat een verfijndere meting toestaat dan de tot nu toe 
gebruikte instrumenten.  
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Leids Nesda Nieuws 2007 
Sinds 5 maart 2007 verwelkomen we op het LUMC respondenten voor de tweede meting. 
Wanneer we mensen uitnodigen voor de tweede meting zeggen de meesten direct ja, maar 
de reacties lopen uiteen. Sommigen vinden het prettig om te komen en ervaren het interview 
als een gelegenheid om de zaken weer op een rijtje te zetten. Anderen zien tegen de 2e 
meting op, omdat zo’n interview toch weer veel emoties los kan maken. Wat iedereen 
gemeen heeft is de overtuiging dat het belangrijk is om te blijven komen.  En dat ís ook 
belangrijk. Door uw blijvende deelname aan NESDA kunnen wij het hoe en waarom van het 
beloop van bepaalde klachten in kaart brengen, en zijn wij straks beter in staat om mensen 
met angst- en depressieklachten te helpen. 
Na een periode van twee jaar weten de meeste deelnemers vaak nog wel door wie ze zijn 
geïnterviewd. Doorgaans worden wij als interviewers dan ook wel herkend aan onze grote 
voeten, flaporen en andere opvallende kenmerken.  
Het toeval wil dat de deelnemers nu vaak weer door dezelfde interviewer worden 
geïnterviewd als bij de eerste meting. Voor ons is het dan boeiend om te horen hoe het 
iemand in de afgelopen 2 jaar vergaan is. 
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Wij hopen u dan ook wederom te mogen 
verwelkomen op het LUMC voor de tweede 
meting!  
 
NESDA-team LUMC 
 
 

          Oplossing Sudoku 


