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nieuwsbrief I

Van de redactie
Sinds augustus 2004 worden interviews
en metingen gedaan voor de NESDA
studie, het onderzoek waaraan u heeft
meegewerkt. Ook heeft u vragenlijsten
ingevuld en opgestuurd.
Voor al uw tijd en inspanning bedanken
wij u hartelijk!
Op dit moment hebben we 1129 van u
gezien voor het interview. U bent via uw
huisarts of uw behandelaar benaderd
met de vraag of u mee wilt doen aan het
onderzoek. Of, als u eerder heeft
meegedaan aan het ARIADNE of
NEMESIS onderzoek, rechtstreeks door
NESDA medewerkers benaderd.
Inmiddels is ook de tweede meting
gestart zoals sommigen van u weten. Dit
is een vragenlijst, die u een jaar nadat u
op één van de testlocaties bent geweest,
ontvangt via de post.
Vanaf volgend jaar augustus 2006, zal er
weer een interview worden afgenomen
bij alle deelnemers.
Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte
van enkele onderwerpen uit het
onderzoek en we informeren u over een
aantal onderwerpen waar u vragen over
heeft gesteld.
Zo zetten we de 1000ste respondent in het
zonnetje en beantwoorden we de meest
gestelde vragen.
Ook zijn er interessante bijdragen van
medewerkers die iets vertellen over hun
eigen onderzoek.

Inger Plaisier vertelt over haar
onderzoek waarin de invloed van werk
en de sociale omgeving op het ontstaan
van depressie en angststoornissen
centraal staat.
Nicole Vogelzangs vertelt over haar
onderzoek naar de relatie tussen
depressie- en angstklanten enerzijds en
risicofactoren voor het krijgen van harten vaatziekten en suikerziekte
anderzijds.
Wim Winthorst vertelt over zijn
onderzoek naar seizoengebonden
depressieve klachten.
Belinda van de Berg vertelt over haar
onderzoek naar de aanwezigheid van
manische symptomen en het voorspellen
van de manisch depressieve stoornis.
Marie-José van der Tol vertelt over het
hersenscan onderzoek.
Catharina Hartman vertelt over het
ARIADNE-onderzoek.
Tot slot willen wij nog vermelden dat
het NESDA team in Amsterdam eind dit
jaar naar een andere locatie dichter bij
het VUMC zal verhuizen:
NESDA Onderzoek
VU Medisch Centrum
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam
Tel: 020 – 7885 676
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met
veel plezier zult lezen en wensen u
namens het hele onderzoeksteam een
zeer fijne kerst en gezond 2006 toe.
Prof. Dr. R. van Dyck /
Dr. B. Penninx
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De 1000ste respondent!

Suzie Oppeneer biedt Dhr Anspach, de 1000ste respondent, een bloemetje aan

Ruim duizend mensen hebben inmiddels in één
jaar tijd aan het onderzoek meegedaan.
Een heel mooi resultaat dat in de eerste plaats te
danken is aan al diegenen die meegedaan hebben
aan het onderzoek: het was zonder uw hulp
allemaal niet gelukt!

Ik ben werkelijk onder de indruk geraakt van de
bereidwilligheid, de motivatie en het belangeloos
investeren van tijd en energie van de deelnemers.
Mensen met en zonder klachten nemen deel.
Mensen met klachten, omdat ze vinden dat er
voor henzelf wat moet verbeteren maar ook voor
lotgenoten met dezelfde klachten. Mensen
zonder klachten, waarvan sommigen vinden dat
het sowieso geen kwaad kan om eens door de
medische mallemolen te gaan. Maar waarvan
ook velen vinden dat ze wat voor de
medemensen moeten doen.
Het vraagt veel: een vrije dag wordt eraan
opgeofferd, kinderen moeten elders worden
ondergebracht. Het zijn vele, en soms lastige,
vragen die beantwoord moeten worden.

Ondanks het feit dat het tijd en inzet vraagt zijn
er vele mensen bereid gevonden mee te doen en
dat zegt iets over het belang van het onderzoek.
Er valt nog veel te verbeteren in de zorg en de
behandeling van depressie en angst. Dit geven
veel respondenten aan tijdens het interview.

3

Waarom ook al weer?
Dat u mee heeft geholpen, en dit nog steeds
doet, aan het NESDA onderzoek zult u vast
nog wel weten. Maar weet u ook nog waarom
wij het grootste en langstlopende onderzoek
naar depressie en angst in Nederland zijn
gestart?
Depressie en angstklachten zijn veel
voorkomende klachten. Ongeveer 1 op de 3
mensen krijgt in zijn leven met een depressieof angststoornis te maken. Waarom de ene
persoon er wel last van kan krijgen en de
ander niet en waarom het bij de ene persoon
binnen 3 maanden over is en bij de ander niet
is niet duidelijk. Om een antwoord te krijgen
op deze en andere belangrijke vragen zijn een
aantal instellingen gaan samenwerken om dit
te onderzoeken.
Hieruit is NESDA, de Nederlandse Studie
naar Depressie en Angst ontstaan.

We zijn er nog niet: 1700 mensen moeten nog
geïnterviewd worden. Als we de inzet en de
motivatie van u zien tot nu toe, dan heb ik er alle
vertrouwen in dat dat gaat lukken!
Suzie Oppeneer is NESDA medewerker sinds dag 1
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Vragen en antwoorden
We kregen nog wel eens vragen van
respondenten. Sommige waren makkelijk
te beantwoorden en sommigen wat
moeilijker. Een aantal van deze vragen
hebben we opgeschreven en beantwoord.
- Wat gebeurt er met mijn antwoorden of data?
Data bestaan uit alle antwoorden en
gegevens die we over mensen verkrijgen.
Deze data verzamelen we en slaan we veilig
en op een speciale manier op. Dit gebeurt zo
dat uw naam niet gekoppeld is aan uw
antwoorden en gegevens. Dit heet ‘anoniem
verzamelen’. Dit doen we omdat we graag
willen dat uw gegevens niet op straat komen
te liggen en alleen gebruikt worden voor die
doeleinden waar u toestemming voor heeft
gegeven. Nadat we alle gegevens van de 2850
respondenten hebben verzameld zullen een
dertigtal onderzoekers met verschillende
achtergronden, bijvoorbeeld psychologie,
biologie, sociologie, hiermee aan de slag gaan.
Zij zullen veel heel uiteenlopende vragen
gaan beantwoorden. Mede hierom hebben we
veel vragen gesteld over veel verschillende
onderwerpen.

Is er al wat bekend over de uitkomsten?
Nee, daar kunnen we kort over zijn. We zijn
pas goed in staat om naar uitkomsten te
kijken als we iedereen, dus 2850 personen,
gezien en onderzocht hebben. We verwachten
ongeveer 1 januari 2007 de laatste respondent,
zo heten jullie, gezien te hebben. Hierna gaan
we beginnen met het verwerken van de data.
Ongeveer medio 2007 zullen we dus de eerste
resultaten hebben van 2,5 jaar onderzoek.
Onderzoek doen vergt dus ook een beetje van
uw geduld.
Op dit moment worden de gegevens alleen
gecontroleerd op kwaliteit; zijn alle
antwoorden gegeven en zijn ze goed
begrepen of moeten we misschien vragen
aanpassen.

Waarom is het belangrijk hoe vaak ik
getrouwd ben?
Het kan zijn dat wij af en toe vragen gesteld
hebben waarbij u dacht ‘Waarom wordt dit nu
gevraagd?’. Sommige vragen lijken minder
voor de hand te liggen dan andere. Wij stellen

echter geen enkele vraag voor niets! Voordat
we begonnen zijn met het onderzoek is
intensief nagedacht over de vragen die gesteld
moeten worden om antwoorden op onze
hoofdvragen te krijgen, bijvoorbeeld waarom
de ene persoon wel klachten van een depressie
houdt en de ander niet. Uit eerder onderzoek
blijkt dat sociale omgeving hierbij heel
belangrijk is. Het gaat dan niet alleen om het al
dan niet getrouwd zijn maar ook om
bijvoorbeeld het aantal vrienden, familieleden
en de mate van sociale steun en contact. Ook
kan het een indicatie geven van wat mensen
meegemaakt hebben in hun leven. Alhoewel
hier eerder onderzoek naar is gedaan zijn nog
niet alle vragen hierover voldoende
beantwoord. Wij willen hier graag meer over te
weten komen en daarom vragen we u hoe vaak
u getrouwd bent geweest.

Veel vragen lijken op elkaar, waarom is dat?
We weten dat een aantal vragen op elkaar
lijken. We hebben geprobeerd dit zo min
mogelijk te doen maar soms was het
noodzakelijk. Voor onderzoekers is het heel
belangrijk dat ze vragenlijsten gebruiken die
ook in andere onderzoeken worden gebruikt.
Hierdoor weten ze dat de vragenlijsten van
goede kwaliteit zijn en de verschillende
uitkomsten vergeleken kunnen worden. Ze
kunnen hierdoor ook resultaten vergelijken
en combineren. Ook is het heel belangrijk dat
de vragenlijsten compleet zijn. Het was u
misschien opgevallen dat de interviewer uw
eerste vragenlijst ook nog even doorkeek. Als
er antwoorden missen of dubbel beantwoord
zijn kunnen ze niet gebruikt worden. Soms
kan dan de hele vragenlijst de prullenbak in
en dat is zonde.
Overigens meet elke vragenlijst bij het
onderzoek wel een uniek aspect: alle
vragenlijsten hebben verschillende en
expliciete onderwerpen.

Wat wordt er precies onderzocht in het bloed?
Op dit moment allereerst directe bepalingen,
bijvoorbeeld glucose en cholesterol, de rest
van het bloed is ingevroren. We willen nog
veel met het bloed doen maar dit willen we
pas doen als we het bloed van iedereen
binnen hebben. Voor laboratorium-onderzoek
is het belangrijk dat alle analyses op dezelfde
manier en binnen een bepaald tijdsbestek
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gedaan worden. Begin 2007 willen we
bijvoorbeeld in het bloed stoffen gaan meten
die informatie geven over de activiteiten van
het stress- en immuunsysteem. Er zijn
aanwijzingen dat het stresssysteem anders is
bij mensen die veel onder stress staan en dat
dit invloed heeft op het herstel na een periode
met depressie of angst. Ook het bepalen van
stoffen die een rol spelen bij het
immuunproces is één van de doelen.
Een klein aantal onderzoeken zijn wel al
gedaan en daar heeft u thuis bericht van
gekregen:
Bijvoorbeeld, Glucose – het glucosegehalte in
uw bloed geeft uw bloedsuikerwaarde aan.
Een verhoogde bloedsuikerwaarde kan een
aanwijzing zijn voor diabetes/suikerziekte.
Cholesterol – cholesterol is een vetachtige stof
die uw lichaam gebruikt om cellen, hormonen
en gal te maken. Het cholesterolgehalte kan
toenemen als er veel verzadigd vet in uw
voeding zit of als u aanleg voor een hoog
cholesterol heeft. Verzadigd vet zit vooral in
boter en rood vlees (varken of rund). Een
verhoogd cholesterol is geen ziekte en geeft
op zich geen klachten. Als u jarenlang een
verhoogd cholesterol heeft kan cholesterol
zich in uw bloedvaten ophopen waardoor
deze zich kunnen vernauwen. Een verhoogd
cholesterol geeft daardoor meer kans op harten vaatziekten.

Waarom krijgen respondenten zo weinig
teruggekoppeld?
U doet belangeloos en vrijwillig mee aan een
groot onderzoek waarbij u veel persoonlijke
vragen moet beantwoorden. Het zou dan
natuurlijk erg leuk zijn als u dan ook nog het
een en ander over uzelf of uw situatie te
weten komt. Veel dingen die we meten zijn
onderzoeksmetingen. Dat wil zeggen dat we
niet zomaar kunnen zeggen of er iets
ongewoons met iemand aan de hand is op
grond bepaalde antwoorden. Daarom willen
we alleen medische gegevens terugkoppelen
waarvan we op dit moment zeker zijn wat ze
betekenen (glucose, bloeddruk, cholesterol,
body mass index of duidelijke afwijkingen).
We hopen met behulp van dit onderzoek
meer informatie te krijgen over de betekenis
en gevolgen van bepaalde andere gegevens,
zoals hormoonwaarde in speeksel, zodat we
in de toekomst hier ook beter kunnen
inschatten of dit waardevolle medische
informatie geeft. Alhoewel u dus op dit
moment zelf geen direct profijt van uw
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deelname heeft kunnen we u wel beloven dat
anderen dit in de toekomst mogelijk wel
hebben.

Wat wordt er met het DNA gedaan?
Op dit moment wordt het net zoals het bloed,
waar dit DNA in zit, ingevroren en
opgeslagen totdat we iedereen hebben gezien.
Omdat depressie en angst mede erfelijk
bepaald zijn, willen we dit
naderonderzoeken.

fMRI-onderzoek; hangt deelname samen met
de antwoorden die gegeven worden?
Het fMRI-onderzoek is het deelonderzoek
waar u aan het einde van het interview een
folder over heeft gekregen. Sommigen
vroegen zich af of zij zelf invloed hebben
gehad aan het wel of niet uitgenodigd
worden voor dit onderzoek. Hangt het
samen? Nee. Zowel mensen met als mensen
zonder klachten kunnen voor dit onderzoek
uitgenodigd worden. U kunt meer over het
fMRI-onderzoek lezen op pagina 9.

Wat doen jullie met de speekselbuisjes?
De speekselbuisjes worden naar het Leids
Universitair Medisch Centrum gestuurd. Het
apparaat dat de speekselbuisjes analyseert is
volledig geautomatiseerd. Het buisje met
daarin het speekselmonster gaat eerst in de
centrifuge. Onderin het buisje verzamelt zich
een hoeveelheid helder vocht. Vervolgens
bepaalt de machine binnen achttien minuten
de hoeveelheid cortisol. Bijkomend voordeel
is dat er voor de test geen radioactiviteit meer
nodig is en dat is beter voor het milieu.

Jolanda Verhagen bij de speekselcentrifuge in het LUMC
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Psychische gezondheid in de levensloop; de invloed van arbeid en
sociaal kapitaal.
Inger Plaisier

In de jaren negentig werd duidelijk dat er heel veel mensen, en
vooral vrouwen, arbeidsongeschikt raakten vanwege psychische
klachten. Daarom willen we in dit project onderzoeken wat de invloed
is van werk (o.a. werkdruk, soort beroep, leidinggeven) en van sociale
netwerken (gezinsvorming, steun van familie, vrienden) op het ontstaan
en het beloop van depressies en angststoornissen. Hiermee willen we
vooral het verschil tussen mannen en vrouwen onderzoeken, omdat
bekend is dat vrouwen bijna twee keer zo vaak als mannen een
depressie of angststoornis krijgen. Vooral vrouwen hebben te maken
met een ‘spitsuur’ in hun levensloop. Vrouwelijke dertigers hebben
naast keuzes met betrekking tot hun beroepscarrière, ook te maken met
een definitieve keuze voor kinderen, terwijl mannen deze keuze in
principe langer kunnen uitstellen. Het krijgen van kinderen betekent
voor vrouwen ook een onderbreking van de beroepscarrière, terwijl dat
voor mannen niet zo is. De verwachtingen die de sociale omgeving van vrouwen heeft, bijvoorbeeld
dat ze zowel een goede moeder zouden moeten zijn (en zoveel mogelijk zelf voor de kinderen zorgt),
maar ook in het werk zich moeten profileren én een interessante vriendenkring én activiteiten
buitenshuis moet hebben, maken dat vrouwen in deze levensfase wellicht meer onder druk staan dan
hun mannelijke leeftijdsgenoten. Zou dit het verschil in het voorkomen van depressies of
angststoornissen kunnen verklaren?
Inger Plaisier is sinds 2004 verbonden aan het NESDA-onderzoek als promovendus.

Interviewlocaties en interviewers.
NESDA is een samenwerkingsproject van universitaire instellingen (de vakgroepen psychiatrie,
huisartsgeneeskunde en klinische psychologie van het VU medisch centrum/Vrije Universiteit, de
Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen en het Leids Universitair
Medisch Centrum/Universiteit van Leiden) en enkele buitenuniversitaire onderzoeksgroepen, GGZinstellingen en cliëntenorganisaties.
Door deze samenwerking is het mogelijk om van meerdere interviewlocaties gebruik te maken. Zo
nemen we interviews af in Amsterdam, vanaf januari 2006 op Oldenaller 1, Leiden, Groningen,
Heereveen en Emmen.
Deze plekken beschikken allemaal over zorgvuldig geselecteerde en goed getrainde interviewers.
Sommigen hiervan zijn op meerdere locaties inzetbaar om waar nodig is bij te springen. Op dit
moment hebben we zo’n 22 vaste interviewers in dienst.
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De relatie tussen depressie- en angstklachten enerzijds en risicofactoren
voor het krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes anderzijds.
Nicole Vogelzangs

Begin 2005 ben ik in Amsterdam begonnen met mijn 4-jarige
promotieonderzoek. In deze 4 jaar zal ik mij bezig houden met het NESDAonderzoek waarbinnen ik ook enkele interviews doe.
Als er voldoende interviews gedaan zijn ga ik een klein deel van deze enorme
hoeveelheid aan gegevens bestuderen. In mijn onderzoek kijk ik naar de
relatie tussen depressie- en angstklachten enerzijds en risicofactoren voor het
krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes (suikerziekte) anderzijds. Eerder
onderzoek heeft al aangetoond dat mensen met een depressie of angststoornis
vaker last krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes. In mijn onderzoek wil
ik verder onderzoeken hoe dat komt. Er zijn beperkte aanwijzingen dat het
doormaken van een depressie of het hebben van een angststoornis uiteindelijk tot lichamelijke
klachten kan leiden. Bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaardes of een verstoorde
vethuishouding, want als vet zich vooral ophoopt in de buikstreek is dit slecht voor de gezondheid.
Daarom worden in het NESDA-onderzoek een aantal lichamelijke gegevens verzameld zoals het
bloed, de bloeddruk en tailleomvang. Verder vragen we wat voor medicatie iemand gebruikt,
bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk of diabetes. Als iemand een aantal van bovengenoemde klachten
tegelijkertijd heeft, dan noemen we dat het metabool syndroom. Wanneer iemand het metabool
syndroom heeft, heeft deze persoon een groter risico om een hart- en vaatziekte of diabetes te krijgen.
Ik bekijk of mensen met depressie- en angstklachten inderdaad vaker het metabool syndroom
hebben. Als we hier meer over weten dan kan er in de toekomst beter gelet worden op dit soort
lichamelijke klachten. Bij depressieve of angstige mensen kan daar in de behandeling dan rekening
mee worden gehouden. Mede hierdoor kunnen bij deze mensen hart- en vaatziekten en diabetes
misschien wel voorkomen worden.
Nicole Vogelzangs is sinds januari 2005 verbonden aan het NESDA-onderzoek

Wist u dat …
Psychische aandoeningen in ons land veel voor komen. De meest voorkomende stoornissen zijn
depressie- en angststoornissen en problemen met
alcohol en drugs. In Nederland staan psychische
aandoeningen in de top-20 van aandoeningen
met de grootste ziektelast. Ze zorgen onder meer
voor een hoog ziekteverzuim.
In het figuur worden gegevens gepresenteerd uit
de NEMESIS-studie uit 1996. De gemiddelde
leeftijd voor het ontstaan van angststoornissen
was 20 jaar, voor stemmingsstoornissen 29 jaar.

bron: NEMESIS & Nationaal Kompas Volksgezondheid
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Seizoensgebonden depressieve klachten: de winterdepressie.
Wim Winthorst

In het dagelijkse werk onderzoek en behandel ik mensen met uiteenlopende psychiatrische
klachten. Ik ben daarbij geïnteresseerd geraakt in de seizoensgebonden depressieve klachten, meestal
winterdepressie genoemd. Hierbij zijn het energieniveau, het slaappatroon en het eetpatroon in de
winter duidelijk verstoord. Ongeveer 3 % van de Nederlandse bevolking heeft klachten die passen bij
een winterdepressie. Andere onderzoeken naar depressieve klachten laten een lager percentage zien.
Dit komt mogelijk omdat in deze onderzoeken niet specifiek naar de klachten van winterdepressie
gevraagd werd.
Door uw deelname aan het NESDA onderzoek kunnen wij bestuderen in hoeverre seizoensgebonden
klachten voorkomen en hoe het respondenten met deze klachten vergaat de komende acht jaar. In het
eerste onderzoek dat u gehad heeft is nog niet specifiek naar seizoensinvloeden gevraagd maar in de
schriftelijke vragenlijst die u na 1 jaar toegezonden krijgt zullen wij daar wel naar vragen. Ook bij de
vervolgmetingen zijn wij uiteraard geïnteresseerd in het al dan niet seizoensgebonden voorkomen
van klachten.
Wim Winthorst is als psychiater werkzaam op de polikliniek psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen

Wist u dat …
Mensen die lijden aan seizoensgebonden depressies, zoals de bekende winterdepressie,
kunnen gebaat zijn bij extra licht. Bij een tekort aan licht zoals tijdens de donkere
winterdagen, is de concentratie van het ‘slaaphormoon’ melatonine (te) hoog en denkt het
lichaam ook overdag dat het tijd is om te slapen. Extra kunst- en buitenlicht kan de
stemming verbeteren, maar er zijn ook speciale daglichtlampen te koop.
bron: ups & downs, GGZ Buitenamstel

Manische symptomen bij mensen met angststoornissen en depressies.
Belinda van den Berg

Als psychiater bij Rivierduinen te Voorhout werk ik in het team voor stemmingsstoornissen en
angststoornissen. Eén dag per week houd ik me bezig met NESDA onderzoek.
Binnen het NESDA–onderzoek zal ik onderzoek doen naar de aanwezigheid van manische
symptomen en het voorspellen van de manisch depressieve stoornis.
De manisch depressieve stoornis (bipolaire stoornis) is een stoornis waarbij depressieve perioden,
dus perioden met somberheid en lusteloosheid, worden afgewisseld met manische periodes, waarbij
er sprake is van uitgelaten zijn, druk zijn, overactief zijn, veel praten, weinig slapen en overmoedig
zijn. Bij de manisch depressieve stoornis komen ook vaak angstklachten voor.
Vaak begint de manisch depressieve stoornis met eerst een aantal depressieve periodes en ontstaan
later manische periodes. Omdat in het NESDA onderzoek mensen 8 jaar lang gevolgd worden, kan
daardoor onderzocht worden of het te voorspellen is of de manisch depressieve stoornis zal ontstaan.
We willen onderzoeken welke verschillen er zijn tussen de mensen die in de 8 jaar van het onderzoek
manische periodes gaan krijgen en degenen die geen manische symptomen krijgen. In het NESDA
onderzoek worden ook vragen gesteld naar de aanwezigheid van manische symptomen, en het plan
is dat bij de vervolgmetingen er nog uitgebreidere vragen gesteld gaan worden.
Belinda van den Berg is als psychiater werkzaam bij Rivierduinen te Voorhout
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NESDA fMRI-onderzoek
Marie-José van Tol

Binnen het NESDA onderzoek houd ik me bezig met het hersenscan-onderzoek. Na afloop van
het interview is er aan u gevraagd of u hiervoor benaderd mocht worden.
Het doel van het hersenscan-onderzoek is om inzicht te krijgen in de werking van de hersenen bij
depressie en angststoornissen.
Met MRI (Magnetic Resonance Imaging), het hersenscan onderzoek, worden de structuren en
verschillende weefsels van de hersenen gefotografeerd. Dit geeft de mogelijkheid om nauwkeurig de
hersenen te bekijken. Eveneens wordt fMRI (functionele MRI) uitgevoerd, een techniek om de
activiteit van gebieden in de hersenen in kaart te brengen en te meten tijdens het uitvoeren van
bepaalde taken. Van gebieden die meer zuurstof gebruiken en dus meer bloed krijgen, wordt
verondersteld dat zij ook actiever zijn.
Binnen het fMRI-onderzoek zijn we geïnteresseerd in de structurele (MRI) en functionele (fMRI)
verschillen in de hersenen. Om de activiteitsverschillen te meten worden tijdens het scannen
verschillende taakjes door de deelnemers uitgevoerd. In totaal worden drie taken uitgevoerd, elk met
een eigen aandachtsgebied (emotie, geheugen en ruimtelijk denken).
De scanner waarmee fMRI-metingen worden gedaan, is een soort tunnel waar deelnemers aan het
onderzoek tot ongeveer hun middel ingeschoven worden. Via een spiegeltje kan naar een scherm
buiten de scanner gekeken worden. De totale scanduur is ongeveer een uur, maar dit gaat door de
verschillende opdrachten redelijk snel voorbij. Tussen de verschillende taken en het maken van de
scans door is er ook tijd om een vraag te stellen of contact te hebben met de onderzoeker.
Mocht u al deelgenomen hebben aan het onderzoek dan bedanken we u voor uw medewerking en
hopen we u over twee jaar weer te zien. Voor degenen die aangegeven hebben mee te willen werken
aan het MRI-onderzoek, hopelijk tot binnenkort!
Marie-José van Tol is psycholoog/onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum
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Het ARIADNE-Cohort: bestaat sinds 2000 en is in 2004 onderdeel van NESDA
geworden
Catharina Hartman

ARIADNE staat voor Adolescenten die het RIsico lopen om een Angststoornis
of een Depressie te krijgen: een gecombineerde Neurobiologische en
Epidemiologische benadering. Dit onderzoek is gestart in 1999 aan de Universiteit
van Groningen. De deelnemers aan het ARIADNE-onderzoek hebben mogelijk
een verhoogd risico omdat zij een moeder of vader hebben die een depressie of
een angststoornis heeft of heeft gehad. Zij hebben zelf een wat grotere kans om
angst of stemmingsklachten te krijgen dan een willekeurige jongere vanwege een
mogelijke erfelijke (genetische) belasting en vanwege een omgeving die mogelijk
meer stressvol is ten gevolge van de klachten van de ouder. Deze mogelijke
factoren zijn inmiddels bij alle ARIADNE deelnemers zo veel mogelijk in kaart gebracht. In het
komende jaar zullen er twee onderzoekers hun proefschrift voltooien op basis van deze eerste
gegevens van ARIADNE.
Het ARIADNE onderzoek loopt gelukkig door, in NESDA, waarbij de nadruk komt te liggen op de
ontwikkeling van de deelnemers op de langere termijn. De 500 adolescenten die in de jaren 2000-2001
instroomden in het ARIADNE onderzoek zijn inmiddels bijna allen 18 jaar en ouder. Bij het passeren
van de 18 jaar grens kunnen zij ook in NESDA doorstromen, en velen doen dit. De onderzoeksvragen
van NESDA en ARIADNE overlappen sterk: Waarom krijgt de ene persoon geen last van angst- of
depressieve klachten en de andere wel? Waarom zijn de klachten van de ene persoon mild en die van
de andere persoon ernstig? Waarom heeft de ene persoon eenmalig in zijn leven een periode met
klachten en de andere persoon telkens terugkerende klachten? Beantwoording van deze vragen geeft
inzicht in wie het meeste risico loopt, waardoor klachten eerder herkend worden zodat er beter hulp
geboden kan worden; en tevens inzicht in wie het minste risico loopt met mogelijk een beter begrip
van hoe angst en stemmingsstoornissen stoornissen voorkomen kunnen worden.
ARIADNE is belangrijk in NESDA omdat een angststoornis of een depressie vaak gedurende de
overgang van de puberteit naar de jongvolwassenheid ontstaat. Het is van belang dat niet alleen
mensen die al langer klachten hebben meedoen in NESDA, maar ook (jonge) mensen die voor het
eerst met deze moeilijkheden worden geconfronteerd. Bij het ontstaan van de eerste klachten is het
beter mogelijk oorzaken en gevolgen van de stoornis uit elkaar te halen. Bovendien is de overgang
naar de volwassenheid een belangrijke levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden en keuzes
worden gemaakt voor het verdere leven, t.a.v. opleiding en werk, het zelfstandig gaan wonen, het
kiezen van een levenspartner, het krijgen van kinderen. Deze veranderingen kunnen risicofactoren en
beschermende factoren voor het ontstaan van de stoornis zijn. Het is tevens van belang dat mensen in
NESDA meedoen die geen klachten hebben en ze ook niet zullen krijgen, ondanks hun mogelijke
erfelijke belasting of moeilijke omstandigheden. Wat maakt dat het hen goed gaat?
Catharina Hartman is projectleider van het ARIADNE cohort binnen NESDA.
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