
Geachte lezer,

Bij deze ontvangt u de zesde editie van de NESDA nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het onderzoek naar depressie 
en angst waar u aan deelneemt. Inmiddels zijn we alweer van start 
gegaan met het vierde interview waarvoor een groot aantal van u nog 
benaderd zal worden.

Na het vierde interview zal er nog een keer contact met u opgenomen 
worden. Dit is acht jaar nadat we u voor het eerst benaderd hebben. Dankzij 
uw deelname door de jaren heen zullen wij in staat zijn om het beloop van 
depressie en angst in kaart te brengen. In deze nieuwsbrief zullen we ingaan 
op de resultaten die we met de eerste drie interviews verzameld hebben. 
Naast informatie over de verschillende onderwerpen die aan bod zijn 
gekomen tijdens de interviews, komt in deze nieuwsbrief ook algemeen 
nieuws over angst en depressie aan de orde. 

Namens het onderzoeksteam willen wij u hartelijk bedanken voor u 
medewerking tot nu toe!

Nieuwsbrief
2010
Nummer 06

Heeft u vragen of opmerkingen 
naar aanleiding van de 
nieuwsbrief e-mail of bel ons dan. 

         nesda@ggzingeest.nl
         020 - 788 5676
         http://www.nesda.nl

Wij wensen u namens het 
hele onderzoeksteam 

fijne feestdagen en een gezond 2011 toe.
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Buikvet en depressieve klachten gaan 
bij ouderen vaak samen

Na 5 jaar van onder-
zoek waarbij ik ge-
deeltelijk gebruik 
maakte van gegevens 
die bij alle NESDA 
respondenten zijn 
verzameld, vond op 23 
april 2010 mijn promo-
tie plaats.

Mijn onderzoek richt-
te zich op de relatie 
tussen depressieve 

klachten en het metabool syndroom. Het metabool 
syndroom is een verzameling risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten die vaak samen voorkomen: 
overgewicht (met name rondom de buik), ver-
stoorde cholesterolwaardes, hoge bloeddruk en 
hoge bloedsuikerspiegels. Ik concludeer uit mijn 
onderzoek dat ouderen met depressieve klachten 
over de jaren heen meer buikvet ontwikkelen dan 
niet-depressieve ouderen. Maar tegelijkertijd blijkt 
dat oudere personen met veel buikvet meer risico 
hebben om depressieve klachten te ontwikkelen. 
Ouderen die zowel depressieve klachten als de 
eerder genoemde lichamelijke ontregelingen ver-
tonen, lijken slechter te herstellen van hun 
depressieve klachten. Deze bevindingen wijzen 
erop dat een vicieuze cyclus bestaat tussen 

depressieve klachten en metabole ontregelingen. 
Mogelijk hangen de klachten zo sterk samen dat 
men van een afzonderlijk ziektebeeld kan spreken: 
de metabole depressie. Cortisol, een stresshor-
moon, speelt vermoedelijk een rol in de samenhang 
tussen depressie en het metabool syndroom. Alleen 
depressieve ouderen die verhoogde cortisolwaardes 
hebben, hebben ook vaker het metabool syndroom.

Gebaseerd op de resultaten van mijn proefschrift 
pleit ik ervoor alert te zijn op metabole ontrege-
lingen bij depressieve patiënten. Het monitoren van 
metabole verstoringen zou hun lichamelijke gezond-
heidsstatus positief kunnen beïnvloeden en mogelijk 
zelfs hartaandoeningen kunnen voorkomen. Of de 
behandeling van metabole ontregelingen ook een 
gunstig effect heeft op het verbeteren van 
depressieve klachten is niet onderzocht.

 

Dr. N. Vogelzangs
VU Medisch Centrum Amsterdam
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Honderdste NESDA-paper 
geaccepteerd

Publicaties in gerenommeerde internationale 
tijdschriften
Twee jaar na de eerste publicatie op basis van 
NESDA-data, is de afgelopen maand het honderste 
NESDA-paper geaccepteerd. 

Op de lijst van NESDA-publicaties staan meerdere 
publicaties in gerenommeerde internationale 

tijdschriften zoals Archives of General Psychiatry, 
Biological Psychiatry en Journal of Affective Disor-
ders. 

Veel productiviteit en nieuwe kennis
De indrukwekkende lijst publicaties laat zien dat 
de NESDA-studie ongelofelijk veel productiviteit 
en nieuwe kennis heeft kunnen halen uit de infra-
structuur zoals die er nu staat. Met dank aan alle 
betrokken onderzoekers en niet te vergeten de 
respondenten!



Experiment NL

Al sinds 2008 slaat NWO met het succesvolle Experiment NL een brug 
tussen wetenschap en het brede publiek. Ook in dit derde deel vertellen 
toponderzoekers uit alle hoeken van de Nederlandse wetenschap over de 
nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen van de afgelopen tijd en filosoferen 
over de mogelijkheden in de toekomst. Een boek voor iedereen die 
geïnteresseerd is in wetenschap, vernieuwing en de wereld om zich heen.

Bron: www.nwo.nl

Werken aan mentale conditie

De website Mentaal Vitaal ging deze maand de 
lucht in. De website geeft informatie over mentale 
gezondheid en wil mensen weerbaar maken tegen 
psychische problemen, met name tegen depressie.

Jaarlijks hebben 740 duizend mensen een klinische 
depressie. ‘Dat wil zeggen dat zij aan alle criteria 
van een depressie voldoen’ , vertelt Odile Smeets 
van het Trimbos-instituut. ‘Nog eens 1,3 miljoen 
mensen lopen met depressieve klachten rond, maar 
hebben nog geen echte depressie. Als je er bij deze 
laatste groep op tijd bij bent, kun je een echte 
depressie voorkomen.’ 

Internet
Depressiepreventieprogramma’s bereikten tot nu 
toe echter maar heel weinig mensen. Daarom gaf 
het ministerie van Volksgezondheid opdracht voor 
een grootschalig project voor depressiepreventie via 
internet. De website www.mentaalvitaal.nl - gemaakt 
door het Fonds Psychische Gezondheid en het 
Trimbos-instituut - is onderdeel van het project. 

Verschillende functies
Uit onderzoek bleek dat mensen behoefte hebben 
aan een portal over geestelijke gezondheid, waar 
je voor allerlei zaken terecht kunt, vertelt Smeets. 
De website richt zich dan ook niet alleen op depres-
sie, maar heeft veel verschillende functies. Zo is er 
informatie over allerlei psychische stoornissen. Ook 
wil de site een startpunt zijn voor hulp. Er wordt ver-
wezen naar hulpinstanties en behandelingen, zowel

door te wijzen op reguliere instellingen, als door te 
linken naar online therapieën. 

Ontspannen leven
Laagdrempeligheid is heel belangrijk, zegt Smeets. 
‘De site is er voor iedereen. Je kan er opzoeken wat 
die autismestoornis van je buurjongetje nu eigen-
lijk inhoudt, maar je kan ook zelf aan de slag met 
alledaagse problemen zoals piekeren of stress. Er 
staan bijvoorbeeld tips op voor een meer ontspan-
nen leven en je kunt er oefeningen vinden in positief 
denken.’ Die tips en oefeningen zijn bedoeld om 
mentale weerbaarheid op te bouwen en te onder-
houden. Wie mentaal in vorm is, kan problemen en 
tegenslagen beter het hoofd bieden, is het idee. 

Mentale sportschool
Voor die mentale ‘fitness’ heeft het Trimbos-instituut 
bovendien een andere site opgezet, Psyfit (www.
psyfit.nl). Ook deze site is onderdeel van het 
depressiepreventieprogramma en is dan ook via 
Mentaal Vitaal te vinden. ‘Psyfit is een internetcur-
sus voor mentale fitheid. Die cursus is bedoeld voor 
gezonde mensen, je hoeft helemaal geen klachten 
te hebben. Net als je naar de sportschool gaat om je 
lichamelijke conditie te onderhouden, kun je op de 
Psyfitsite werken aan je mentale conditie.’  
Op de website van het Trimbos is meer te lezen 
over de andere projecten van Mentaal Vitaal.

Bron: www.psy.nl
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Volg de ADF stichting op Twitter 
November 2010

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws en tips over angst, dwang, 
fobieën en depressie? Volg ons dan op Twitter. Twitter is een website waarop men 

eenvoudig korte tekstberichten kan plaatsen en lezen. Als u ons wilt volgen, kunt u klikken 
op de knop ‘follow’ op onze pagina. U moet hiervoor eerst inloggen of registreren.

 
Bron: www.adfstichting.nl

4

Stresshormoon cortisol gerelateerd 
aan depressie en angststoornis

Depressie en angststoornissen zijn veel voor-
komende psychiatrische aandoeningen met een 
grote ziektelast. Echter, er is nog weinig bekend 
over de biologische achtergrond van deze ziektes. 
Wanneer dit bekend is, zou dit handvaten kunnen 
geven voor verbeterde patiëntenzorg. Aangezien 
stress een belangrijke uitlokkende factor kan zijn bij 
depressie en angst en tevens het stresshormoon 
cortisol beïnvloedt, zou cortisol een rol kunnen 
spelen in het ontstaan en beloop van depressie en 
angststoornissen. In het proefschrift onderzochten 
we dit middels epidemiologische data van de 
Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Door 
de grootte van de steekproef (bijna 3000 personen) 
kon er rekening worden gehouden met veel factoren 
die inconsistenties in eerdere studies kunnen 
verklaren.

Er werden met name verschillen gevonden voor de 
cortisol ochtendcurve; de cortisolwaardes binnen 
een uur na ontwaken, wanneer deze gewoonlijk het 
hoogst zijn. Mensen met een huidige depressie of 
een depressie in het verleden hadden gemiddeld 
een hogere cortisol ochtendcurve dan mensen 
zonder depressie. Mensen met een paniekstoornis 
met pleinvrees hadden ook een verhoogde ochtend-
curve. Deze cortisolverhoging was ook aanwezig 
bij mensen die zelf geen depressie hadden, maar 
wel risicofactoren voor depressie, namelijk meer 
hopeloosheid of een ouder met depressie. Deze 
resultaten kunnen erop wijzen dat een verhoogde 
cortisol ochtendcurve een biologische kwetsbaar-
heid vormt voor het ontwikkelen van depressie. 
Uit longitudinaal onderzoek naar het beloop van 

depressie en angst bleek dat een lagere cortisol 
ochtendcurve gepaard ging met een grotere kans op 
een chronisch beloop bij mensen met depressie of 
een angststoornis. Dit laatste zou verklaard kun-
nen worden door een uitputting van het systeem na 
langere verhoogde activiteit door chronische stress. 

Samengevat lijkt een hogere cortisol ochtendcurve 
te wijzen op een biologische kwetsbaarheid voor 
depressie en angst en een lagere ochtendcurve 
op een grotere kans op een chronisch beloop bij 
mensen met depressie of een angststoornis, moge-
lijk door chronische stress. Deze resultaten dragen 
bij aan de kennis van de biologische achtergrond 
van depressie en angststoornissen en kunnen aan-
leiding zijn voor verder onderzoek ten aanzien van 
patientenzorg en ontwikkelen van medicatie.

Dr. S.A. Vreeburg
VU Medisch Centrum Amsterdam



SMS om weerbaarheid bij depressie te 
vergroten 
Augustus 2010

Het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit 
Groningen starten een proefproject om via SMS de 
weerbaarheid te vergroten van mensen die 
depressief waren.
Het proefproject is onderdeel van www.depressie
vrij.nl, een training ter voorkoming van terugval bij 
depressie die momenteel wordt onderzocht op 
effectiviteit.

Mensen in de herstelfase van een depressie 
ontvangen in dit proefproject twee keer per maand 
een SMS met de vraag hoe het met ze gaat. De ant-
woorden worden verwerkt in een grafiek. Hierdoor 
ontstaat een overzicht van de stemming door de 
tijd heen waarna gerichte feedback kan worden 
gegeven. Terugkeer van depressieve klachten kan 
op deze manier sneller worden herkend. Daarnaast 
kan men via de mobiel of via internet een specifieke 
training ontvangen gericht op preventie van 
terugval. De ervaringen met de eerste deelnemers 
aan het proefproject zijn goed.

Terugval voorkomen
Wanneer iemand één of een aantal depressieve 
episodes heeft meegemaakt is de kans groot dat 
de depressie in de toekomst terug zal komen. Om 
het risico op depressieve terugval te verkleinen is 
controle en een goede behandeling nodig. Ook wan-
neer mensen zijn opgeknapt van een depressie. In 
deze studie wordt onderzocht of het volgen van 
depressieVRIJ, een psychologische training die ge-
heel via het internet gedaan kan worden, het risico 
op terugval bij depressie vermindert.

De stemmingscontrole via SMS is onderdeel van 
een landelijke studie naar het voorkomen van 
terugval bij depressie met behulp van e-mental 
health. Hierin zal tevens de kosteneffectiviteit van 
deze behandelmethode worden onderzocht. Het 
onderzoek naar DepressieVRIJ wordt uitgevoerd 
door de Rijksuniversiteit Groningen, in samen-
werking met het Trimbos-instituut en met finan-
ciering door ZON-MW.

Bron: www.nodea.nl

A L G E M E E N   N I E U W S 

Antidepressiva brengen hart van slag

Het gebruik van geneesmiddelen tegen depressies 
(antidepressiva) heeft een ontregelende werking 
op het autonome zenuwstelsel. Zo kunnen ze de 
kans op hart- en vaatziekten vergroten. Dit conclu-
deert onderzoeker Carmilla Licht bij VUmc en GGZ 
inGeest. Zij vond ook dat depressieve en angstige 
patiënten die geen antidepressiva gebruikten geen 
last van deze ontregeling hadden. Het goede 
nieuws is wel dat als men stopt met het gebruik van 
deze middelen ook de werking van het autonome 
zenuwstelsel weer teruggaat naar normaal niveau. 
Carmilla Licht promoveerde 15 oktober bij VU 
medisch centrum. 

Wat is de invloed van depressie en angststoornis-
sen op de werking van dat deel van het zenuwstel-
sel dat zorgt voor de automatische lichaamsproces-
sen? Dat is de centrale vraag in het onderzoek van 
Carmilla Licht. Zij gebruikte de data van de Neder-

landse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) 
om hierop een antwoord te vinden. Licht: 'Er is al 
veel onderzoek verricht naar de relatie tussen 
depressie en angststoornissen en hart- en vaat-
ziekten. Depressie en/of angststoornissen hebben 

N E S DA   R E S U L T A A T
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mogelijk een negatief effect op het autonome 
zenuwstelsel, wat o.a. de hartslag verhoogt en de 
hartslagvariabiliteit, de variatie in hartslagfrequentie, 
verlaagt. Een hoge hartslag en lage hartslagvari-
abiliteit zijn beide risicofactoren voor hart- en vaat-
ziekten.'

Maar depressieve en angstige mensen die geen 
antidepressiva gebruiken bleken een hartslag en 
hartslagvariabiliteit te hebben vergelijkbaar met 
die van gezonde mensen. Bij gebruikers van de 
klassieke antidepressiva (tricyclische en SNRI's) 

was wel een duidelijk ongunstig autonoom effect op 
het hart meetbaar, waardoor de kans op hart- en 
vaataandoeningen verhoogd zou kunnen worden. 
Ook het gebruik van moderne antidepressiva 
(SSRI's) liet dit effect zien, maar in mindere mate. 
Deze effecten leken gelukkig omkeerbaar; als 
mensen stopten met het gebruik van antidepressiva 
keerden de hartslag en hartslagvariabiliteit terug 
naar niveaus van niet-gebruikers.

Dr. C.M.M. Licht
VU Medisch Centrum Amsterdam

Migraine en depressie 

Veel mensen weten helaas uit ervaring dat migraine 
een zeer vervelende en ernstige hoofdpijnaandoe-
ning is. Iemand die een migraineaanval krijgt is een 
aantal uren tot zelfs meerdere dagen geveld door 
bonkende hoofdpijn, die vaak gepaard gaat met 
misselijkheid, overgeven en overgevoeligheid voor 
licht en geluid. Bij sommige mensen wordt de hoofd-
pijnaanval voorafgegaan door een ‘aura’. Een aura 
wordt vaak gekenmerkt door visuele symptomen: 
een deel van het gezichtsveld valt tijdelijk weg, of 
men ziet bijvoorbeeld zigzagpatronen of lichtflitsen.  

Misschien vraagt u zich af waarom we bij NESDA 
geïnteresseerd zijn in hoofdpijn. Op het eerste 
gezicht heeft hoofdpijn immers weinig met angst en 
depressie te maken. Maar schijn bedriegt. Het blijkt 
namelijk dat depressieve mensen veel vaker 
migraine hebben dan mensen die niet depressief 
zijn. Hoe kunnen we dit verklaren? 

Om dit te onderzoeken stelden we NESDA deel-
nemers een aantal vragen over hoofdpijn. Bijvoor-
beeld: “Hoe vaak heeft u hoofdpijn?”,  “Heeft u wel 
eens ‘bonkende’ hoofdpijn?”, of: “Bent u wel eens 
misselijk als u hoofdpijn heeft?”. Op 26 oktober 
promoveerde onderzoeker Lannie Ligthart op een 
proefschrift over dit onderwerp. Zij probeerde een 
aantal belangrijke vragen te  beantwoorden. Hoe 
erfelijk is migraine? Welke genen veroorzaken 
migraine? En hoe komt het dat migraine en 
depressie zo vaak samen voorkomen? 

Migraine blijkt voor zo’n 40 tot 50 procent erfelijk 
bepaald te zijn. Als uw familieleden migraine heb-
ben is de kans dus groter dat u ook migraine heeft. 
Waarschijnlijk zijn er veel verschillende genen die 
samen bepalen hoe gevoelig iemand is voor het 
krijgen van deze aandoening. We denken dat genen 

op onder andere chromosoom 1, 13 en 20 hiervoor 
verantwoordelijk zijn. 

Depressieve NESDA deelnemers hadden twee tot 
drie keer zo vaak migraine als deelnemers die niet 
depressief waren. Dit blijkt te komen doordat genen 
die migraine veroorzaken, voor een deel dezelfde 
genen zijn die kunnen leiden tot een depressie. Het 
zou dus kunnen dat migraine bij sommige mensen 
een ‘bijverschijnsel’ is van hun depressie.  

Toekomstplannen
Inmiddels heeft Lannie een subsidie gekregen om 
haar onderzoek nog twee jaar voort te zetten. Die 
tijd wil ze gebruiken om meer te weten te komen 
over het verband tussen depressie en andere chro-
nische pijnaandoeningen (bijvoorbeeld rugpijn of 
pijn in de gewrichten). Ook deze klachten 
blijken namelijk vaker voor te komen bij depressieve 
mensen. Ze hoopt dat we op die manier beter gaan 
begrijpen hoe depressie en pijnklachten ontstaan. 
Hopelijk zal dit op termijn leiden tot een betere be-
handeling van zowel chronische pijn als depressie.
 

Dr. L. Ligthart 
Vrije Universiteit Amsterdam

6



Kalmerende middelen - zijn ze echt 
nodig?

De benzodiazepines, waaronder valium, seresta en 
xanax, zijn geneesmiddelen met kalmerende eigen-
schappen. Op korte termijn helpen benzodiazepines 
goed tegen angst en slaapproblemen, maar ze 
geven ook veel bijwerkingen, zoals slaperigheid 
overdag, een minder goede kwaliteit van slaap, 
problemen met de concentratie en geheugenverlies. 

Vooral bij ouderen zijn na benzodiazepinegebruik 
een hoger valrisico en meer heupfracturen ge-
vonden. Daarom wordt langdurig gebruik afgeraden. 
Probleem hierbij is dat mensen snel afhankelijk 
worden van benzodiazepines. Wanneer benzo-
diazepines langer dan een paar weken worden 
gebruikt, wordt het elke dag moeilijker om ermee 
te stoppen. Dat komt deels doordat mensen snel 
rustiger worden na het innemen van benzodiaze-
pines. Zij willen niet weer de onrust, angst, en 
slapeloosheid die gepaard gaan met het stoppen 
van benzodiazepines. Daarnaast raakt het lichaam 

snel gewend aan de kalmerende werking, en helpen 
benzodiazepines steeds minder goed, vooral als 
mensen het dagelijks gebruiken. 

Ondanks deze bijwerkingen en gebrek aan werking 
op lange termijn, gebruikt een groot gedeelte van 
de benzodiazepinegebruikers veel langer dan de 
aanbevolen maximale duur van 4 weken. In mijn 
onderzoek heb ik binnen de NESDA studie in kaart 
gebracht welke mensen risico lopen met benzodia-
zepinegebruik te beginnen en welke mensen risico 
lopen om chronisch gebruiker te worden als ze met 
benzodiazepines zijn begonnen. In NESDA blijkt 
meer dan de helft van de benzodiazepinegebruikers 
minstens 2 jaar te gebruiken. Mensen met slaap-
problemen en langdurige angstklachten, en zij die 
in het verleden al eens een benzodiazepine heb-
ben gebruikt, hebben meer kans deze medicatie 
(weer) te gaan gebruiken dan mensen zonder deze 
klachten. Verder beginnen mensen vaak met een 
benzodiazepine als ze bij een psychiater of psy-
choloog terecht komen. Maar hoe meer positieve 
levensgebeurtenissen mensen meemaken (zoals 
vinden van een nieuwe partner of een nieuwe baan), 

Internettherapie effectief bij 
volwassenen met depressie 
November 2010

Zowel cognitieve gedragstherapie als probleem-
oplossingtherapie via internet zijn effectief in het 
verminderen van depressieve klachten bij volwas-
senen. Promotieonderzoek van Lisanne 
Warmerdam toont dit aan.

De meeste behandelingen via het internet zijn ge-
baseerd op cognitieve gedragstherapie, omdat deze 
therapie effectief gebleken is voor de traditionele 
face-to-face of groepsbehandeling van depressie. 
Het is onbekend of andere therapieën via het 
internet ook werken bij depressie en of verschillende 
therapieën evengoed werken. Het voornaamste doel 
van dit proefschrift is de evaluatie van cognitieve 
gedragstherapie en probleemoplossingtherapie via 
het internet bij mensen met depressieve 
symptomen.

Bij beide therapieën werd wekelijkse ondersteuning 
geboden via e-mail. De resultaten uit deze studie 
laten zien dat zowel cognitieve gedragstherapie als 
probleemoplossingtherapie via het internet effec-
tief zijn in het reduceren van depressieve klachten 
in vergelijking met een groep die op een wachtlijst 
staat en nog geen behandeling ontvangt. Verder zijn 
er geen verschillen gevonden in klinische 
effectiviteit tussen de twee therapieën. Daarnaast 
kan geconcludeerd worden dat beide internet-
therapieën een hoge kans hebben om kosten-
effectief te zijn wanneer de maatschappij bereid is 
om een bescheiden bedrag te betalen voor klinisch 
significante verandering in depressieve klachten.

Op basis van onze resultaten kunnen we conclu-
deren dat, dat internettherapie niet alleen gebaseerd 
kan zijn op cognitieve gedragstherapie, maar ook op 
probleemoplossingstherapie.

Bron: www.nodea.nl
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hoe kleiner de kans is dat ze benzodiazepines gaan 
gebruiken. Onder mensen die met benzodiazepines  
zijn begonnen, hebben mensen met een hogere 
leeftijd en met ernstigere angstklachten een grotere 
kans op chronisch benzodiazepinegebruik. Hoe 
langer iemand in het verleden al benzodiazepines 
heeft gebruikt, hoe groter de kans dat hij of zij blijft 
gebruiken.

Samenvattend blijkt uit ons onderzoek dat chro-
nisch gebruik van benzodiazepines nog steeds 
vaak voorkomt. Vooral dat ouderen vaak chronische 
gebruikers zijn is verontrustend, omdat ze veel risico  
lopen op vallen en heupbreuken. Er zijn alterna-
tieven voorhanden die beter werken en minder ver-
slavend zijn. Voor de behandeling van veel ernstige 
angstklachten zijn bijvoorbeeld in eerste instan-
tie selectieve serotonine-heropname-remmers de 
aangewezen behandeling. Voor slaapproblemen is 
de verbetering van slaaphygiëne belangrijk. Alleen 
wanneer dat niet tot een verbetering van de 
klachten leidt, kan zo nodig medicatie worden voor-
geschreven. Bij hoge uitzondering kan chronisch 
gebruik van benzodiazepines voorgeschreven 
worden, wanneer alle andere therapieën geen ver-
lichting blijken te geven.

 Drs. L. Manthey
Promovendus

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
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Zelfhulp voor mensen met angst én 
depressie

Angst en depressie gaan vaak samen. Daarom start 
de Angst Dwang en Fobie stichting een zelfhulp-
cursus voor mensen die zowel angst- als depres-
sieve klachten hebben. 

‘Als je heel angstig bent – je durft bijvoorbeeld de 
straat niet op – of je hebt een dwangstoornis, kun 
je sociale contacten gaan vermijden en geïsoleerd 
raken. Daardoor kun je depressief worden. Ook als 
je het gevoel hebt dat niemand je van je angst of 
fobie kan afhelpen kun je depressieve klachten 
ontwikkelen. Andersom worden mensen met een 
depressie nogal eens angstig van de gevoelens die 
ze ervaren. Daarom komt de combinatie van angst 
en depressie vaak voor’, zegt Josine van 
Hamersveld, directeur van de Angst Dwang en 
Fobie stichting. 

Zelfmanagement
Bij hulpverleners in de ggz is die ‘comorbiditeit’ wel 
bekend, maar bij bijvoorbeeld huisartsen minder, 
en ook patiënten en hun naaste omgeving zijn zich 
daar lang niet altijd van bewust. Daarom organi-

seerde de ADF stichting op 4 november een thema-
avond over zelfmanagement bij angst en depressie. 
Dit gebeurde in het kader van de Week Chronisch 
Zieken die op 6 november startte en als thema had 
Red jezelf?!
Van Hamersveld: ‘Mensen krijgen informatie over 
het ontstaan van en het omgaan met de klachten. 
Als ze dat weten kunnen ze hun problemen beter 
aankaarten bij de hulpverlener en vertellen wat hun 
behoeften zijn. Zo nemen ze hun lot in eigen hand 
en ook dat is zelfmanagement.’ 

Eigen achterban
Daarnaast start de ADF stichting in 2011 met een 
zelfhulpcursus voor mensen met angst- en 
depressieve klachten. Van Hamersveld: ‘Tot nu toe 
zijn die cursussen alleen voor onze eigen achter-
ban. Voor mensen met depressie wordt nog weinig 
georganiseerd. Er is alleen een vereniging voor 
manisch-depressieve patiënten. Onlangs heeft het 
Landelijk Platform GGZ wel de Depressie Vereni-
ging opgericht, maar die moet nog helemaal 
opgezet worden.’ 

Kleine stapjes
De zelfhulpcursussen worden gegeven door erva-
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Depressie en angst een bedreiging 
voor gezonde vaten?

Tussen juni 2007 en juli 2009 hebben 650 deelne-
mers van de NESDA 2-jaarsmeting meegedaan aan 
een deelonderzoek, genaamd ‘Hart + Vaat’. Omdat 
dit onderzoek plaatsvond in Ziekenhuis Amstelland 
in Amstelveen, zijn alleen mensen die in Amster-
dam of Leiden werden geïnterviewd benaderd voor 
deelname. 

Uit eerder onderzoek kwamen aanwijzingen dat 
mensen met depressie en angstklachten mogelijk 
een verhoogd risico hebben om hart- en vaatziekten 
te ontwikkelen. Daarom onderzochten we binnen 
NESDA of de aanwezigheid van een depressie of 
angststoornis ook samenging met stijvere vaten 
en dikkere vaatwanden. De elasticiteit en de dikte 
van de wand van grote bloedvaten staan namelijk 
bekend als graadmeter voor de gezondheid van het 
hart en de vaten. Vaatstijfheid maakt de kans op 
beschadigingen in de vaatwand groter en maakt het 
voor het hart moeilijker om het bloed rond te pom-
pen. Verdikkingen in de vaatwand, bijvoorbeeld door 
beschadigingen waarin zich cholesterol, bloed-
plaatjes en kalk ophopen, kunnen zorgen voor 
verstopping of andere narigheid wanneer er een 
deel van die verdikking losschiet en in de bloedbaan 
terecht komt. 

De elasticiteit onderzocht ik met een tonometer aan 
de pols. Dit is een soort pen met een gevoelige punt 
die op basis van uitzettingen van de polsslagader 

informatie geeft over de elasticiteit van vaten rond 
het hart. De dikte van de wand heb ik gemeten met 
behulp van een echo die de halsslagaders in beeld 
bracht. Wanneer mensen ouder worden, wordt de 
elasticiteit minder en de vaatwand dikker – dat is 
in principe normaal. Maar deze processen gaan 
niet bij iedereen even hard. Er zijn namelijk meer 
factoren dan alleen leeftijd die invloed hebben op 
snelheid waarmee dit gebeurt. Vallen depressie 
en angst ook onder de risicofactoren? Of zijn er 
bepaalde kenmerken van een depressie of angst-
stoornis die samengaan met stijvere vaten en een 
dikkere vaatwand?

Echo-onderzoek van de halsslagaders. 

Bij vaatstijfheid vonden we inderdaad een verband 
met depressie en angst. Deelnemers die bij de 

ringsdeskundige begeleiders, die worden 
gecoached door een professionele psychothera-
peut. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten proberen 
de deelnemers met oefeningen hun angsten de 
baas te worden. Dit gebeurt met kleine stapjes. 
Cursusleidster Tineke Kuipers: ‘Iemand met een 
straatfobie gaat bijvoorbeeld eerst op straat voor 
zijn deur staan. De volgende keer loopt hij tot de 
hoek van de straat. Het voordeel van de groep is 
dat men elkaars angsten en fobieën begrijpt, maar 
ook elkaar kan steunen, stimuleren en tips kan 
geven.’ 

Zwakke plek
De nieuwe cursus volgend jaar is inhoudelijk niet 

aangepast voor mensen met depressieve klachten. 
‘We werken met het boek Fobieën dat ook gebruikt 
is voor de NTR/Teleac-cursus. Als mensen door 
deze cursus beter met hun angstklachten om kun-
nen gaan, kunnen ook hun depressieve klachten 
verminderen’, zegt Van Hamersveld. En komen 
mensen hierdoor van hun klachten af? Kuipers: ‘Je 
angst blijft altijd een zwakke plek. Maar veel 
deelnemers zijn na afloop weer in staat zich onder 
andere mensen te begeven. Het feit dat ze daar zelf 
aan gewerkt hebben, geeft dan extra vertrouwen.’

Bron: www.psy.nl
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NESDA 2-jaarsmeting voldeden aan een huidige 
diagnose voor depressie en/of angst hadden, lieten 
over het algemeen een grotere vaatstijfheid zien 
dan ‘controles’ (zonder depressieve of angststoornis 
ooit). Mensen die in het verleden een depressieve 
of angstige episode gehad hadden, maar hersteld 
waren bij het NESDA interview, verschilden níet van 
controles. Het lijkt er daarom op dat vaatstijfheid 
een tijdelijk fenomeen is dat weer verdwijnt wanneer 
de stemming en/of angstgevoelens opklaren. Ook 
lijkt er sprake te zijn van een zogenaamd dosis-
respons effect: naarmate er meer depressieve of 
angstsymptomen aanwezig waren en de klachten 
langer duurden, was er een grotere vaatstijfheid te 
zien.

Bij vaatwanddikte lag het anders. Er was over het 
algemeen geen verschil in dikte van de wand tussen 
deelnemers met een depressie of angststoornis en 
controles. Ook de ernst en de duur van depressie of 
angstsymptomen leken geen risicofactor voor vaat-
vernauwing. Echter, binnen de groep van mensen 
die ooit een depressie hadden gehad, maakte het 
uit wanneer die depressie voor het eerst ontstaan 
was. Hoe later de ontstaansleeftijd van een eerste 
depressie, des te groter de kans dat er sprake was 
van verdikking in de vaatwand. Vervetting van de 
vaatwanden is een proces dat zich uitstrekt over 
tientallen jaren. Het lijkt er daarom méér op dat 
vaatvernauwing een risicofactor kan zijn voor 
depressie dan andersom. Op basis van eerder 
onderzoek denken we dat dit misschien komt door-
dat vaatvervetting en ophopingen dan ook in díe 
delen van de hersenen te vinden zijn, die betrokken 
zijn bij onze emoties en het bijsturen daarvan. Het 

kan dus zo zijn dat ongezonde vaten mensen kwets-
baarder maakt om een depressie te ontwikkelen.
Een antwoord op de vraag wat de oorzaak is voor 
de vaatstijfheid bij huidige depressie of angst en 
voor de grotere kans op vaatvernauwing bij laat-
ontstane depressie, zal gevonden moeten worden in 
verder onderzoek. De verbanden leken niet veroor-
zaakt te worden door verschillen in leefstijl tussen 
mensen met en zonder depressie- of angstklachten. 
De effecten daarvan hebben we eruit gefilterd. Maar 
dat wil zeker niet zeggen dat leefstijl er niet toe doet! 
Het is waarschijnlijk de simpelste manier om invloed 
uit te oefenen op je vaatgezondheid. Zoals bij veel 
hart- en vaataandoeningen is roken ook hierbij een 
grote boosdoener, net als een hoge bloeddruk. Er 
bestaat veel bewijs dat veranderingen richting een 
gezondere leefstijl vaatstijfheid reduceren en 
verdere vernauwing van de vaten tegengaan. Denk 
bijvoorbeeld aan stoppen met roken, zorgen voor 
meer lichaamsbeweging (uithoudingstraining, niet 
zozeer krachttraining), minder zout eten, en minder 
verzadigde en meer onverzadigde (specifiek Omega 
3-) vetten. 

Het ‘HART + VAAT deelonderzoek’ heeft bijgedra-
gen aan het preciezer in kaart brengen van het 
risico op hart en vaatziekten bij mensen met 
depressie en angst. Vanaf deze plek in de NESDA 
nieuwsbrief wil ik alle deelnemers aan de hart + 
vaatmetingen nog eens hartelijk bedanken. Zonder 
jullie inzet hadden we deze inzichten moeten 
missen.

Drs. A. Seldenrijk
Promovendus, VU Medisch Centrum Amsterdam
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Slaap 

Ongeveer een derde van zijn leven brengt de mens 
slapend door. Goed slapen is essentieel voor zowel 
de lichamelijke als de psychische gezondheid, en 
de afgelopen jaren is er een toegenomen interesse 
in slaapgerelateerde onderzoeken. Slaapproblemen 
gaan bijvoorbeeld gepaard met een toegenomen 
risico op ongelukken, een verhoogde mate van 
afwezigheid op het werk, en toegenomen kosten in 
de gezondheidszorg. 

Van psychische stoornissen is bekend dat deze 
sterk samenhangen met slaapproblemen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor een depressie, maar ook voor 
angststoornissen. Het feit dat depressie en angst-
stoornissen vaak tegelijkertijd voorkomen, compli-
ceert het onderzoek hiernaar. Ook omvat “slaap-
problemen” een breed scala aan klachten: patiënten 
kunnen zowel te kort als te lang slapen, of juist 
vooral problemen hebben met in slaap vallen of te 
vroeg wakker worden. In eerder uitgevoerd 
onderzoek werden ook slaapproblemen gevonden 
bij patiënten die in het verleden aan psychiatrische 
stoornissen leden. Andere factoren, zoals chro-
nische pijnklachten of het gebruik van medicatie 
kunnen eveneens samenhangen met slaap-
problemen. 

Ons doel was om in kaart te brengen of er in het 
NESDA-cohort een samenhang bestaat tussen 
depressieve en angststoornissen, en slaapproble-
men. Hiervoor hebben we de resultaten van 2619 
individuen onderzocht. Wat betreft slaapproblemen 
hebben we gekeken naar “slapeloosheid”, dat wil 
zeggen een score van 9 of hoger op de Insomnia 
Rating Scale (een vragenlijst over slaap in de af-
gelopen vier weken) en de zelf geschatte slaapduur 
(in uren per nacht) over de afgelopen vier weken. 
Deze slaapduur deelden we in in drie categorieën: 
normale slaapduur (7-9 uur), korte slaapduur 
(≤ 6 uur) en lange slaapduur (≥ 10 uur). We hebben 
gekeken naar de aanwezigheid van huidige depres-
sieve en angststoornissen (gegeneraliseerde 
angststoornis, paniekstoornis met en zonder agora-
fobie en sociale fobie), maar ook naar de aan-
wezigheid van deze stoornissen in het verleden. 
Eveneens hebben we rekening gehouden met een 
groot aantal andere factoren (zoals leeftijd, geslacht, 
lichamelijke gezondheid, roken, alcoholgebruik, 
chronische pijnklachten, gebruik van antidepressiva 
en/of slaap- en kalmeringsmiddelen). 

Onze resultaten tonen aan dat slapeloosheid 

samenhangt met zowel huidige depressieve als 
huidige angststoornissen. Deze samenhang is 
sterker bij een depressieve stoornis dan bij een 
angststoornis. Het meest uitgesproken is deze 
samenhang als beide stoornissen tegelijkertijd 
aanwezig zijn. 
Andere factoren (zoals de aanwezigheid van chro-
nische ziekten of een hogere pijnscore) komen ook 
samen met slapeloosheid voor, maar kunnen het 
verband tussen depressieve en angststoornissen en 
slapeloosheid niet volledig verklaren. Mensen die 
eerder een depressie doorgemaakt hebben, klagen 
ook vaker over slapeloosheid.

Voor wat betreft de resultaten naar slaapduur, blijkt 
uit ons onderzoek dat een korte slaapduur voor 
zowel mensen met een huidige depressieve stoornis 
als een huidige angststoornis gevonden wordt. 
Eveneens geldt dit voor een depressieve stoornis 
die in het verleden werd doorgemaakt. Een lange 
slaapduur daarentegen wordt alleen gevonden bij 
een huidige depressieve of angststoornis. 

Concluderend kunnen we stellen dat slapeloosheid, 
en zowel kort als lang slapen samenhangen met 
zowel huidige depressieve als angststoornissen. 
Ook een depressieve stoornis in het verleden hangt 
samen met slapeloosheid en kort slapen. Het is 
mogelijk dat slaapproblemen bij deze mensen een 
“restverschijnsel” zijn van een doorgemaakte 
depressie. Het is echter ook mogelijk dat een deel 
van de patiënten kwetsbaarder is voor het ont-
wikkelen of overblijven van slaapproblemen na een 
doorgemaakte depressie, en dat een ander deel 
van de patiënten opknapt zonder dat zij hier last 
van houden. Uit onze resultaten kunnen we geen 
conclusies trekken over de oorzaak van deze slaap-
problemen. Hiervoor is het verrichten van verder 
onderzoek noodzakelijk.

Drs. J. van Mill
Promovendus, VU Medisch Centrum Amsterdam
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Positief resultaat onderzoek cursus ‘Geen paniek’ 
Mei 2010

Preventie en vroeginterventie bij mensen met lichte tot matige paniekklachten kan de 
ontwikkeling van een chronische stoornis mogelijk voorkomen. Met dit doel heeft GGNet de 

groepscursus ‘Geen Paniek’ ontwikkeld. De cursus is bestemd voor volwassenen van 18 jaar 
tot 65 jaar die last hebben van lichte tot matige paniekklachten. De cursus bestaat uit acht 

bijeenkomsten onder deskundige begeleiding.

GZ-psycholoog Peter Meulenbeek beschrijft in zijn proefschrift twee onderzoeken naar 
de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de cursus. Verschillende GGZ-instellingen waren 

betrokken bij dit onderzoek. Het eerste onderzoek betreft een pilotstudie onder 12 GGZ-instellingen 
waar 114 cursisten aan deelnamen. Het tweede onderzoek betreft een gerandomiseerd onderzoek 
waaraan 17 GGZ-instellingen deelnamen en 217 cursisten. Op grond van deze onderzoeken kan 
geconcludeerd worden dat de cursus effectief is in het verminderen van paniekklachten en dat de 

positieve effecten ook op langere termijn aanhouden. Verder blijkt 
dat de cursus uitvoerbaar is in een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg en dat 

deze goed wordt ontvangen door de cursisten.

Per jaar heeft ongeveer een kwart miljoen 
Nederlanders in de leeftijd van 18-65 jaar last van een 
paniekstoornis. Een paniekstoornis is een psychische 
aandoening die de kwaliteit van leven vermindert, de 
kans op andere psychische stoornissen vergroot en 
hoge kosten met zich meebrengt. Jaarlijks gaat het 

om 80.000 nieuwe gevallen.

Bron: www.nodea.nl

12

A L G E M E E N   N I E U W S 

N E S D A   N I E U W S 

Cortisol in hoofdhaar

Een nieuw onderdeel in het interview van NESDA is 
het verzamelen van een plukje hoofdhaar. Het is de 
bedoeling om bij alle deelnemers van NESDA een 
plukje hoofdhaar te verzamelen om daar het 
stresshormoon cortisol in te meten. 

Cortisol is een hormoon dat door het lichaam wordt 
gemaakt tijdens lichamelijke en/of psychische 
stress. Cortisol heeft veel effecten in het lichaam en 
speelt onder andere een rol in de bloedsuiker- en 

vetregulatie, het afweersysteem en de ontwikkeling 
van veel organen. Ook heeft cortisol effecten op de 
hersenen. Het idee is dat veranderingen in de 
regulatie van cortisol een rol spelen in het krijgen 
van psychiatrische stoornissen zoals depressies en 
angststoornissen. Om dit aan te tonen willen we in 
een grote groep mensen met en zonder depressie 
en angststoornissen kijken hoe de cortisol spiegels 
zijn. Tot voor kort werd cortisol bepaald in bloed, 
speeksel en urine. Dit heeft een groot nadeel. In 
speeksel, urine en bloed wordt de cortisol spiegel 
van één moment gemeten. Omdat cortisol in een 
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Nauwelijks tot geen bewijs voor 
betrokkenheid eerder gevonden 
genen bij depressie 
April 2010

Meer dan vijftig genen blijken niet betrokken te zijn 
bij het ontstaan van depressie, in tegenstelling tot 
wat eerdere studies beweerden. Dit blijkt uit NESDA 
resultaten. Dit betekent dat veel onderzoek naar de 
achtergronden van depressie, jarenlang op een ver-
keerde veronderstelling is gebaseerd. Wij publiceren 

hierover in het toonaangevende blad Molecular 
Psychiatry. 

Wij hebben een uitvoerige studie gedaan naar de 
vraag of 57 genen waarvan eerder was gerappor-
teerd dat ze betrokken waren bij depressie, dat 
inderdaad zijn. Het gaat om een omvangrijk onder-
zoek, waarbij in één keer het hele genenprofiel van 
ongeveer 1800 depressieve patiënten en 1800 ge-
zonde personen, met elkaar is vergeleken. Via drie 
verschillende analysemethoden werd de betrokken-
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dag-nacht ritme en met pulsen wordt uitgescheiden, 
is het moeilijk om de waarde van één moment te 
interpreteren. Daarbij komt ook nog dat cortisol een 
stresshormoon is, dus dat de waarde die gemeten 
wordt, verhoogd kan zijn door acute stress (bijvoor-
beeld angst voor bloedprikken, stressvolle week op 
het werk etc.). 

Om een verband tussen cortisol en depressies en 
angststoornissen te kunnen aantonen is het 
belangrijk dat er een lange termijn waarde van 
cortisol bepaald wordt. Daarom is er een nieuwe 
methode ontwikkeld: het meten van cortisol in 
hoofdhaar. Haar groeit met ongeveer 1 cm per 
maand, waardoor een haarstukje van 1 cm lang de 
gemiddelde cortisolwaarde geeft van een periode 
van 1 maand. Door iets langere plukjes haar te 

gebruiken (bijvoorbeeld 3 cm), kan er een lange 
termijn waarde van cortisol gemeten worden. 

Door bij mensen met en zonder depressies en 
angststoornissen cortisol in hoofdhaar te bepalen is 
er te zien of cortisolwaarden anders zijn bij mensen 
met depressies en angststoornissen dan bij mensen 
zonder deze stoornissen. Dit zal ons nieuwe infor-
matie geven over welke factoren een rol spelen bij 
het ontstaan van depressies en angststoornissen, 
wat mogelijk kan leiden tot nieuwe behandelings-
opties.

Drs. L. Maneschijn 
Promovendus

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 



Landelijke Depressie Vereniging 
opgericht 
September 2010

Depressie Vereniging 
richt zich op ruim 800.000 
Nederlanders die aan 
een (vorm van) depressie 
lijden of er een hebben 
doorgemaakt. De 
Vereniging is dankzij 
steun van het Fonds 
Psychische Gezondheid 

tot stand gekomen en biedt naast voorlichting, 
ervaringsverhalen en tips vooral belangenbehar-
tiging en lotgenotencontact.

Wat gaat de Depressie Vereniging doen?
Rene Kragten, een van de oprichters: ‘Met de komst 
van de Depressie Vereniging is het mogelijk om 
landelijk ervaringen uit te wisselen en van elkaar 

te leren. Hoe voorkom je een (volgende) depres-
sie? Wat heb je nodig als je depressief bent? Hoe 
ga je om met je omgeving en hoe kan je omgeving 
het beste omgaan met jou? Hopelijk worden veel 
mensen lid zodat we hun belangen eindelijk écht 
kunnen gaan behartigen, want er is nog veel men-
tale gezondheidswinst te behalen’. 

Formele belangenorganisatie
De koepel van familie- cliëntenorganisaties in de 
GGZ, het Landelijk Platform GGz, vindt het 
belangrijk dat mensen met een depressie contact 
maken met lotgenoten en uit hun isolement komen 
om hun stem te laten horen. ‘Doorgaans zijn het 
vooral de professionals zoals psychiaters, onder-
zoekers en therapeuten die over depressie praten. 
Maar wij vinden het zinvol dat mensen die daad-
werkelijk aan een (vorm van) depressie lijden een 
formele belangenorganisatie hebben. Het is fantas-
tisch dat we dit dankzij een gift van het Fonds 
Psychische Gezondheid kunnen doen’, aldus 
Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz en tot 
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heid bij depressie van slechts vier van deze 57 
genen min of meer bevestigd. Voor de betrokken-
heid bij depressie van de andere 53 genen werd 
dus geen bewijs gevonden. Dit is opmerkelijk omdat 
meerdere studies het verband tussen die 53 genen 
en depressie hadden gevonden. Deze recente 
studie is aanmerkelijk groter dan alle eerdere onder-
zoeken, die een gemiddelde grootte hadden van 
ongeveer 160 patiënten en 250 controles. Mogelijke 
verklaringen voor deze tegengestelde uitkomst zijn 
het complexe karakter en de verschillende ver-
schijningsvormen van een depressie.

Ook de mogelijke omgevingsfactoren die bepalen 
of een gen wel of niet tot expressie komt (de zo-
genaamde gen-omgevingsinteractie), kunnen een 
rol hebben gespeeld. De uitkomst van de studie 
maakt in ieder geval duidelijk hoe weinig er feitelijk 
nog maar bekend is over de genen die betrokken 
zijn bij depressie.

Een andere mogelijke verklaring voor dit op het 
eerste oog teleurstellende resultaat is dat eerdere 
positieve bevindingen feitelijk toevalsbevindingen 
waren die wel tot wetenschappelijke publicaties 
hebben geleid, terwijl eerdere negatieve 

bevindingen minder kans hadden gepubliceerd 
te worden. Dit wordt in onderzoekerskringen het 
fenomeen van ‘publicatiebias’ genoemd. Het is zelfs 
niet uit te sluiten dat de vier in dit nieuwe onderzoek 
bevestigde genen in toekomstig onderzoek op hun 
beurt ook niet bevestigd kunnen worden.

Overigens betekent het resultaat van dit nieuwe 
onderzoek niet dat depressie niet voor een 
belangrijk deel erfelijk bepaald is. Het is zeker dat 
vele genen betrokken zijn bij depressie terwijl ieder 
van deze genen apart een heel klein effect heeft. 
Om welke genen het gaat is echter nog grotendeels 
onopgehelderd.

Bron: www.umcg.nl



februari 2011 ook directeur a.i. van de Depressie 
Vereniging. ‘In de nabije toekomst wordt de 
Vereniging verder uitgebouwd, maar het begin is er!’

Lid worden of informatie van de Depressie 
Vereniging? 
Kijk dan op www.depressie.org of stuur een mail 
naar info@depressie.org
Kijk ook op www.psychischegezondheid.nl

Bron: www.nodea.nl
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Met sporten minder kans op 
psychische stoornis 
Januari 2010

Mensen die sporten hebben vijftig procent minder 
kans om een psychische stoornis te ontwikkelen dan 
mensen die niet sporten.

Dit blijkt uit gegevens van de Netherlands Mental 
Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) 
- een representatief onderzoek bij volwassenen 
van 18 tot 64 jaar. De studie is uitgevoerd door het 
Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van 
VWS.

Minister Klink van VWS heeft vandaag het eerste 
exemplaar van de publicatie ‘Sporten en psychische 
gezondheid’ in ontvangst genomen.

Mensen die sporten hebben minder vaak psychi-
sche stoornissen, zoals depressies, fobieën, andere 
angststoornissen en alcoholverslaving, dan mensen 
die niet sporten. 

Ook ontwikkelen mensen die sporten minder vaak 
voor het eerst in hun leven een depressie, fobie, 
andere angststoornis of drugsverslaving. Zo heb-
ben mensen die bijvoorbeeld een tot drie uur per 
week sporten, vijftig procent minder kans om over 
een periode van drie jaar een psychische stoornis 

te ontwikkelen dan mensen die geen actieve sport 
beoefenen.

Ook sneller herstel
Naast een kleinere kans op het ontwikkelen van een 
psychische stoornis draagt sporten ook bij aan een 
sneller herstel. Sportende mensen met een recente 
psychische stoornis zijn na drie jaar anderhalf keer 
vaker hersteld van hun ziekte dan mensen met een 
psychische stoornis die niet sporten.

De positieve invloed van actief bewegen op dit 
herstel is het grootst als er sprake is van een angst-
stoornis. Overigens is een tot drie uur per week 
actief sporten al voldoende om bovenstaande 
effecten te bereiken. Het is echter niet zo dat meer 
dan drie uur sporten resulteert in een nog beter 
effect.

Overheidsbeleid: meer bewegen
De resultaten in dit rapport ondersteunen het 
beleid van de overheid om sporten te stimuleren. 
De GGZ-preventie zou zich meer kunnen richten op 
het stimuleren van bewegen bij gezonde mensen en 
bij groepen waarvan bekend is dat ze risico lopen 
op het ontwikkelen van een psychische stoornis. 
Dit kan mensen aanzetten tot meer bewegen en de 
drempel hiervoor verlagen.

Bron: www.nodea.nl



www.silhouet-online.nl: 
Voor mensen die wetenschappelijke informatie op prijs stellen biedt het tijdschrift NedKAD/Silhouet de 
mogelijkheid aan om u gratis te abonneren op een literatuurscreening van artikelen over angst en 
depressie. 

Als u graag op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van angst en depressie dan is 
www.nodea.nl een interessante website. Op deze website staat nieuws over de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van onderzoek naar angst en depressie. 

www.nesda.nl: 
Op de NESDA website vindt u o.a. Nederlandse samenvattingen van de artikelen die geschreven zijn met 
behulp van de NESDA data.

www.psychischegezondheid.nl: 
Website van het fonds psychische gezondheid met uitgebreide informatie over 
psychische aandoeningen

www.adfstichting.nl: 
Uitgebreide informatie over o.a. angst en depressie, symptomen en behandelmogelijkheden van de Angst, 
Dwang en Fobiestichting.

www.kleurjeleven.nl: 
Kleur je leven is een online zelfhulpcursus voor mensen met sombere gevoelens of mild depressieve 
klachten.

www.113online.nl: 
24-uurs Hulplijn voor mensen met angst en/of depressie met suïcidale gedachten. 

Voor lotgenotencontact:
•	 Indepressie.nl: voor iedereen die in een depressie zit of met een depressie in aanraking is gekomen 

en contact wil met lotgenoten.
•	 www.lotgenotenforum.nl: een forum voor lotgenoten door lotgenoten m.b.t. depressieve klachten
•	 kopp.lotgenootje.nl: forum voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen 
•	 www.forum.stichtingpandora.nl: het forum van Stichting Pandora voor mensen met psychische en 

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

www.nesda.nl


