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 zelfbeschadiging 

Een speciale groepstherapie voor 
tieners (12-17 jaar) die zichzelf 
beschadigen, werkt niet beter en is 
niet goedkoper dan de gangbare 
behandeling. Dat blijkt uit een groot 
gerandomiseerd onderzoek onder 
366 patiënten. De jongeren uit alle 
onderzoeksgroepen gingen er enigs-
zins op vooruit.
group therapy for aDolesCents 

with repeateD self harm: ranDo-

miseD ControlleD trial with eCo-

nomiC evaluation. j.m. green e.a..

British meDiCal journal, 9 april 

2011 onlinefirst.

 emotionele intelligentie  
De emotionele intelligentie van 
psychiaters en chirurgen is ongeveer 
gelijk. Maar psychiaters scoren 
significant hoger op de subschalen 
emotioneel zelfbewustzijn, empa-
thie, sociale verantwoordelijkheid en 
impulscontrole. Chirurgen blinken 
uit in  zelfrespect, stresscontrole en 
optimisme.
Comparison of emotional intelli-

genCe Between psyChiatrists anD 

surgeons. Clive stanton e.a..the 

psyChiatrist, 35:124-129. april 2011.

 arm en psychisch ziek 

Onderzoek onder 35.000 volwas-
senen in de VS wijst uit dat een laag 
inkomen (<$20.000) het risico 
vergroot op stemmingsstoornissen 
en suïcidepogingen. Dit is niet het 
geval bij hogere inkomens 
(>$70.000). Inkomensachteruit-
gang leidt eveneens tot groter risico 
op depressie, suïcidaal gedrag, 
angst en verslaving. Beleidsmakers 
moeten hier rekening mee houden, 
vinden de onderzoekers.
relationship Between householD 

inCome anD mental DisorDers. 

jitenDer sareen e.a..arChives of 

general psyChiatry, vol.68, no:4, 

april 2011.

visual	analytics

Wetenschap

Wat is uw hypothese?
‘Uit eerder onderzoek is bekend dat bij depressieve 
patiënten vaak sprake is van een overactief immuun-
systeem en van een hogere concentratie van het 
stresshormoon cortisol. Op zich zijn dat normale reac-
ties op stress; ze verdwijnen ook weer als de spanning 
afneemt. Nu vermoeden wij dat deze stressreacties bij 
depressieve patiënten langdurig aanhouden, waardoor 
hun lichaam eerder uitgeput raakt. We noemen dat 
fysiologische veroudering. Dat zou verklaren waarom 
depressieve patiënten eerder last krijgen van veroude-
ringsziekten dan hun niet-depressieve leeftijdgeno-
ten. Wij willen nu in een groep van ruim drieduizend 
deelnemers aan de Nederlandse Studie naar Depres-
sie en Angst (NESDA) nagaan of bij mensen met een 
depressie inderdaad sprake is van fysiologische 
veroudering.’

hoe stel je dat vast?
‘We gaan kijken naar de telomeren, de eindstukjes van 
de chromosomen waaruit het DNA bestaat. Je kunt 
telomeren het best vergelijken met de plastic uitein-
den van een schoenveter. Zij beschermen de chromo-
somen tegen beschadiging en dat is van levensbelang 
voor het functioneren van de cel. Naarmate mensen 
ouder worden, worden de telomeren korter, maar ook 
stress heeft dat effect. Als mijn hypothese klopt, dan 
zouden we bij de depressieve deelnemers aan het 
onderzoek dus kortere telomeren moeten vinden dan 
bij hun even oude niet-depressieve collega’s.’

stel dat dat inderdaad zo is, wat dan?
‘Dan hebben we niet alleen belangrijk nieuw inzicht 
gekregen in de achtergronden van depressies en 
angststoornissen, maar ook een indicatie voor het nut 

van bewegingstherapie als behandelmethode. Bekend 
is dat regelmatig bewegen veroudering kan tegen-
gaan. Dat komt doordat door beweging het korter 
worden van de telomeren stopt. Er is zelfs enig bewijs 
dat ze weer langer worden bij regelmatig sporten. 
Vanwege de nauwe samenhang tussen veroudering en 
depressie verwacht ik dat bewegen niet alleen de 
veroudering afremt, maar ook kan bijdragen aan een 
sneller herstel van depressie. Ook dat gaan we de 
komende tijd onderzoeken.’

u krijgt voor uw onderzoek een vici-beurs ter waar-
de van anderhalf miljoen euro van de nationale 
onderzoeksfinancier nWo. Wat houdt dat in en wat 
gaat u met dat geld doen?
‘De Vici-beurs is één van de belangrijkste Nederlandse 
persoonsgebonden subsidies, waarvoor senior onder-
zoekers een aanvraag kunnen indienen. Dit jaar zijn er 
32 toegekend, terwijl er 215 aanvragen waren. Ik ben 
dus erg blij dat ik er een gewonnen heb. Ik ga het geld 
deels gebruiken om promovendi aan te stellen, deels 
om goede bepalingen van de lengte van telomeren te 
kunnen maken. Daarvoor ga ik samenwerken met 
Elisabeth Blackburn uit San Francisco, die in 2009 de 
Nobelprijs won voor haar ontdekking hoe chromoso-
men worden beschermd door telomeren.’ (eh)

 brenda penninx 

depressie en 
veroudering

Bij mensen met een depressie of angststoornis komen verouderingsziekten zoals diabetes, hart- en 
vaatziekten en kanker relatief veel voor. Brenda penninx, hoogleraar psychiatrie aan de vrije universiteit 
gaat onderzoeken hoe dat komt en wat eraan te doen is.

kort procent steeg het aantal 
patiënten tussen 2004 
en 2008  in de Verenigde 
Staten, dat vanwege xtc-
gebruik bij een spoedei-
sende eerste hulp van een 
ziekenhuis terechtkwam. 

Ging het in 2004 nog om ruim tienduizend patiënten, vier jaar 
later was dit aantal al opgelopen naar een kleine achttiendui-
zend. De meeste patiënten waren tussen 18 en 29 jaar. Bijna 18 
procent was tussen de 12 en 17 jaar. Drie op de vier patiënten 
had naast xtc nog een andere drug of alcohol gebruikt. (mvk) 

Bron: samhsa, 2011

75 i 
n Metaforum, het wetenschappelijke tijdschrift van GGz Breburg en GGz 
Eindhoven, staat een fascinerende illustratie. Eerst dacht ik met een inte-
ressant werk van een outsiderkunstenaar van doen te hebben, maar bij 
nadere bestudering blijkt het een voorbeeld van visual analytics te zijn. Het 
is de visualisatie van alle zorgtrajecten van het Centrum Kinder- en Jeugd-
psychiatrie van GGzE. De auteur van het artikel, Inge Bongers, hoogleraar 

Evidence Based Management in de GGZ, spreekt van een ‘overweldigend complex 
zorgproces’ en ze vreest dat ‘dit spaghetti-model exemplarisch is voor veel zorgpro-
cessen in de GGZ (…)’. De figuur is op basis van dbc-data samengesteld door Lenne-
ke van der Zande in het kader van haar afstudeerstage Technische Bedrijfskunde 
aan de TU Eindhoven. Ze liep stage bij Tom Joosten, die zal promoveren op cliën-
tenstromen in de kinder- en jeugdpsychiatrie van GGzE. (ml) 

metaforum. wetensChappelijk tijDsChrift van ggze & ggz BreBurg. themanummer 

organisatie en zorg. DeCemBer 2010. reDaCtieseCretariaat: tBf.smits@ggze.nl

Naar schatting hadden 1.896.700 volwassen Nederlanders in 2009 een psychische aandoe-
ning, ongeveer evenveel vrouwen (49,7 procent) als mannen (50,3 procent). Wel hadden vrou-
wen ruim anderhalf maal zo vaak een stemmingsstoornis en een angststoornis. Terwijl mannen 
ongeveer tweeënhalf keer zo vaak een middelstoornis en adhd rapporteerden. Vooral bij jongeren 
– 18-24 jaar – was het risico op een middelenstoornis fors: acht keer zo hoog als gemiddeld. 
Mensen met een lager opleidingsniveau liepen vooral een hoger risico op een stemmings-, angst- 
en middelenstoornis, en adhd. In vergelijking met mensen die betaald werk hadden, liepen werk-
lozen en arbeidsongeschikten een bijna vier keer zo grote kans om een psychische aandoening te 
krijgen. (mvk) 

 een op De acht heeft psychische klachten 
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