
Nieuw onderzoek! 
Uw broer/zus neemt deel aan de 
Nederlandse Studie naar Depressie en 
Angst (NESDA). In dat onderzoek worden 
factoren in kaart gebracht die van invloed 
zijn op het beloop van depressie- en 
angstklachten. Wij willen u vragen of u ook 
deel wilt nemen aan een onderzoek dat is 
voortgekomen uit NESDA, namelijk de 
NESDA Familiestudie.  
 
Depressie en angstklachten komen relatief 
vaak verhoogd voor binnen families. Echter, 
bij de ene familie meer dan bij de andere 
familie, en juist dat verschil is erg interessant 
om te bekijken, want het leert ons meer over 
de oorsprong van depressie en 
angstklachten. Voor de familiestudie zouden 
we dan ook graag bij broers en zussen van 
NESDA deelnemers onderzoeken hoe het 
komt dat sommige familieleden meer, 
evenveel of juist minder last hebben van 
depressie en angstklachten.  
 

Waarom dit onderzoek? 
Gezondheid en gedrag komen tot stand via 
genen, maar ook omgevingsfactoren 
(bijvoorbeeld opvoeding en sociale 
omgeving) spelen een rol. We willen graag 
zoveel mogelijk broers en zussen van één 
familie uitnodigen om deze aspecten te 
onderzoeken. Zo komen we meer te weten 

over welke kenmerken van generatie op 
generatie worden doorgegeven, en welke 
juist niet. We zijn met name geïnteresseerd 
in de manier waarop kenmerken worden 
doorgegeven. Met dit onderzoek leren we 
ook meer over de oorsprong van klachten. In 
de toekomst zouden we daar beter op 
kunnen aansluiten met behandelmethoden. 
 

Door wie? 
Aan dit onderzoek zijn GGZ inGeest, VU 
Medisch Centrum, het Leids Universitair 
Medisch Centrum, het Universitair Medisch 
Centrum Groningen en diverse GGZ-
instellingen in Nederland verbonden. 
 
Voor wie? 
Voor iedereen, met of zonder psychische 
klachten, die een broer of zus heeft die 
deelneemt aan het NESDA onderzoek. 
 
Wat betekent deelname voor u? 
Het onderzoek zal een klein dagdeel duren 
(ochtend) en u zal worden geïnterviewd 
worden door één van de onderzoeks-
assistenten.  
 
Tijdens het onderzoek krijgt u een 
persoonlijk interview en worden er een 
aantal lichamelijke onderzoeken gedaan, 
waaronder het meten van uw bloeddruk, 
spierkracht, lengte en gewicht.  

Er wordt bloed afgenomen voor 
laboratoriumonderzoek (voor o.a. controle 
suikerziekte en cholesterol). Daarnaast zal 
uit het bloed erfelijk materiaal, het 
zogenaamde DNA, verzameld worden. Dit 
maakt het mogelijk om de invloed van 
erfelijke factoren op het ontstaan en beloop 
van depressie en angstklachten en hiermee 
gerelateerde factoren te onderzoeken.  
 
Ook wordt u gevraagd om een schriftelijke 
vragenlijst thuis in te vullen.  
 
Vergoeding 
Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt 
u een cadeaubon van 15 euro. Daarnaast 
zullen alle gemaakte reiskosten volledig 
vergoed worden.  
 
Vrijwilligheid van deelname  
U beslist zelf of u mee wilt doen of niet. 
Wanneer u aangeeft benaderd te willen 
worden voor de Familiestudie zal een 
onderzoeksassistent u bellen om een 
afspraak te maken voor het onderzoek. Bij 
aanvang van het onderzoek wordt u 
gevraagd om een toestemmingsformulier te 
ondertekenen. Ook als u dit formulier 
ondertekend heeft behoudt u altijd het recht 
om zonder opgaaf van reden uw deelname 
te stoppen. 
 



Privacy 
De gegevens die in het kader van dit 
onderzoek over u worden verzameld zullen 
vertrouwelijk worden behandeld. Alle 
gegevens zullen anoniem, d.w.z. zonder uw 
persoonsgegevens, worden verwerkt. Ook 
uw familieleden hebben géén inzicht in deze 
gegevens.  
 
Meer informatie? 
Meer informatie over het NESDA onderzoek 
kunt u lezen op www.nesda.nl  
 
Wanneer u na het lezen van deze folder nog 
vragen heeft kunt u altijd contact opnemen 
met de volgende personen: 
 
Mw. R. Schalkwijk 
020 788 5788 
Onderzoeksmedewerker Familiestudie 
 
Mw. Dr. O. van den Heuvel 
020 444 0196 
Onafhankelijk arts 
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