Beste lezer,
Voor u ligt de negende editie van de
NESDA nieuwsbrief! We willen u graag
informeren over de resultaten van het
onderzoek naar depressie en angst waar u
aan deelneemt. Ook blikken we vooruit op
de komende interviewronde.
Sinds augustus 2004 nemen we
NESDA interviews en vragenlijsten af
waarmee depressie- en angstklachten
geïnventariseerd worden. Ook
lichamelijke en genetische factoren
worden meegenomen door biologische
metingen, zoals een bloedafname. Al deze
metingen vinden herhaaldelijk plaats bij
mensen met én zonder klachten.
Op dit moment bevinden we ons in een
tussenfase tussen twee interviewrondes.
De interviews voor de 6-jaarsmetingen
zijn afgerond. In totaal hebben er 2256
respondenten meegedaan aan deze
ronde. We zijn erg blij met de trouwe
deelname van u allen!
Het onderzoeksteam is bijna klaar voor de
nieuwe interviewronde die vanaf januari
2014 van start zal gaan.
Wij blijven versteld staan van uw
bereidwilligheid om steeds weer mee te
doen! Namens het NESDA-team willen
wij u dan ook hartelijk danken voor uw
medewerking. Blijft u ons ook in de
toekomst meehelpen?
Wij wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2014!
Veel leesplezier!

Stand van Zaken
Weer een nieuwe NESDA meting!
De eerste tien jaar van het NESDA
onderzoek zitten erop. Dat is best een
belangrijke mijlpaal, vooral omdat dit ook
betekent dat onze basis-subsidie inmiddels
voorbij is. Maar dat betekent niet dat we
stoppen met de NESDA studie!
Mede door het grote succes van onze
studie, hebben de betrokken universiteiten
besloten om ons ook voor de komende
vijf jaar financieel te steunen. Waarom?
Omdat iedereen ervan overtuigd is dat de
gegevens die wij verzamelen zo belangrijk
zijn voor ons inzicht in depressie en
angststoornissen, dat het een groot verlies
is om nu te stoppen. Daarom zullen we u
in de komende jaren wederom één keer
uitnodigen voor een NESDA meting.

De volgende meting
Vanaf 2014 gaan we weer beginnen alle NESDA
deelnemers uit te nodigen voor een volgende
meetronde. Deze meting lijkt erg op wat u van
ons gewend bent. We zullen weer diverse
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Voor meer informatie over NESDA kunt u onze
website bezoeken: www.nesda.nl
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NESDA studie
vragen stellen over bijvoorbeeld de aanwezigheid
van klachten, uw lichamelijke gezondheid en uw
persoonlijke leefomstandigheden. Juist het feit dat
u allen sinds de eerste meting inmiddels negen jaar
ouder bent geworden, is belangrijk. Negen jaar is
een lange periode, waarin er veel gebeurd kan zijn.
Dat geeft ons veel inzicht in levens van mensen met
en zonder psychische klachten. Hierdoor kunnen
we beter onderzoeken in welke mate deze levens
verschillen, bijvoorbeeld op het terrein van arbeid,
relaties, en lichamelijke gezondheid. Ook geeft het
inzicht in de mate waarin mensen met depressie
en angstklachten echt herstellen van hun klachten,
en waardoor dit herstel beïnvloed wordt. Al uw
ervaringen zijn voor ons werkelijk een waardevolle
schat aan gegevens!

Maar, we gaan de studie nog
groter maken….
Binnenkort start er een nieuw onderzoek
dat onderdeel is van NESDA, namelijk een
Familiestudie. Deze studie is opgezet omdat
we heel graag meer willen weten over de reden
dat in bepaalde families meer depressie en

angstklachten voorkomen dan in anderen.
Waarom is de ene broer of zus ook belast met
symptomen, maar de andere broer of zus niet?
Bekend is dat genen, omgevingsfactoren en
belangrijke levensgebeurtenissen hier een rol
in spelen maar hoe deze factoren op elkaar
inwerken en wat dat voor invloed heeft op het
ontwikkelen van psychische klachten, is onbekend.
Familieonderzoek is belangrijk om deze factoren
verder in kaart te brengen en uit te zoeken.
U kunt ons helpen bij dit onderzoek! Er zal een
selectie gemaakt worden van NESDA deelnemers
die in aanmerking komen om mee te doen aan het
onderzoek. Als u één of meer broers of zussen heeft,
kan het zijn dat u gevraagd wordt om ook uw broers
en/of zussen uit te nodigen voor deelname aan
het onderzoek. Bij uw broer/zus zal een soortgelijk
interview afgenomen worden zoals u dat van ons
gewend bent. U bent dus een belangrijke schakel in
het proces om voldoende deelnemers te vinden om
deze studie tot een succes te maken!

Brenda Penninx

hoofdonderzoeker NESDA
hoogleraar, VU Medisch Centrum / GGZinGeest
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Gewoontegedrag in het brein;
een fMRI onderzoek bij NESDA
respondenten
De afgelopen 4 jaar heb ik onderzoek gedaan naar
flexibel en inflexibel gedrag. Flexibel gedrag is
doelgericht en bewust, en betekent dat je je makkelijk
aanpast aan een nieuwe situatie of omgeving. Dit is
bijvoorbeeld besluiten om naar de bioscoop te gaan
maar je plan wijzigen als er geen leuke films blijken te
draaien.

een familiegeschiedenis hebben van overmatig
drankgebruik. Dit heb ik gedaan door middel van
functionele MRI, een beeldvormende techniek die
activiteit in het brein weergeeft. De deelnemers
voerden in de scanner verschillende taakjes uit die
aspecten van doelgericht en gewoontegedrag kunnen
meten.

Inflexibel gedrag is gewoontegetrouw en vaak
onbewust. Een voorbeeld hiervan is dat iemand die
net verhuisd is op een dag na zijn werk uit gewoonte
naar zijn oude huis rijdt. In de meeste situaties is het
voordelig als gedrag doelgericht is, maar een nadeel
van doelgericht gedrag is dat het wel extra aandacht
kost. Gewoontegedrag kost geen extra aandacht
waardoor dit dus vrij blijft voor andere beslissingen
maar gewoontes zijn zeer inflexibel en moeilijk af te
leren.

Mijn collega’s en ik hebben aangetoond dat bij mensen
die overmatig drinken de balans tussen doelgericht
gedrag en gewoontegedrag verstoord is en dat zij
inflexibeler gedrag vertonen dan de mensen die minder
drinken. Dit gaat gepaard met verminderde activiteit
in hersengebieden die betrokken zijn bij doelgericht
gedrag en verhoogde activiteit in gebieden betrokken
bij gewoonte-gedrag. Dit is beter te zien naarmate het
overmatige alcoholgebruik langer duurt.
Kennis over gewoontegedrag en de neurobiologische
veranderingen die daar aan ten grondslag liggen is
belangrijk voor het gericht ontwikkelen van medicijnen
en het verbeteren van behandelstrategieën bij
(chronisch) verslaafden.

Een verstoring in de balans tussen doelgericht en
gewoontegedrag kan ten grondslag liggen aan
een aantal aandoeningen zoals depressie, angst of
verslaving. Dierstudies hebben al aangetoond dat
naarmate een verslaving langer duurt, het gedrag
dat bij een verslaving hoort (bijvoorbeeld het drinken
van alcohol of gebruiken van drugs) een gewoonte
wordt. Daardoor is het steeds slechter af te leren en
te behandelen. Deze verandering is bij dieren ook
te zien in de hersenen door een verhoogde activiteit
in de gebieden waar gewoontegedrag aangestuurd
wordt. Er wordt gedacht dat deze verschuiving
naar gewoontegedrag ook in mensen plaatsvindt
die langdurig veel drinken, maar dit is nooit eerder
onderzocht.
In mijn onderzoek heb ik verschillende aspecten
van doelgericht en gewoontegedrag bekeken
bij mensen die niet, weinig of veel drinken, of
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Ik wil alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage.
Het experiment was vol en intensief, en duurde soms
ruim vijf uur waarvan 1,5 uur in de MRI-scanner.
Desalniettemin zijn bijna 90 mensen bereid geweest
het gehele experiment samen met mij door te lopen.
Mijn dank aan alle deelnemers is groot.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het eindverslag,
dan kunt u contact met mij opnemen:
sjoerds.zs@gmail.com.

Zsuzsika Sjoerds

Inmiddels werkzaam als postdoc
onderzoeker Max Planck Institute
for Human Cognitive and Brain
Science
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Littekens van emotionele kindermishandeling
Wanneer een kind door zijn ouders vaak uitgescholden of bedreigd wordt (psychische mishandeling) en/of wanneer een kind door zijn
ouders structureel wordt genegeerd of geïsoleerd
(emotionele verwaarlozing) noemen we dat emotionele kindermishandeling. Emotionele mishandeling in de kindertijd is de meest voorkomende
vorm van kindermishandeling. Van alle vormen
van kindermishandeling is emotionele mishandeling het minst bestudeerd. Wellicht omdat men
er lange tijd van uit ging dat de gevolgen niet zo
ernstig zijn (‘schelden doet geen pijn’). Onderzoek onder volwassenen met onder andere angst
en depressieve klachten (deels NESDA deelnemers) laat echter zien dat emotionele kindermishandeling gepaard kan gaan met langdurige
veranderingen in cognitie en de structuur en
werking van de hersenen.
Zo ontdekten we onder andere dat mensen die
emotioneel mishandeld zijn geweest in hun jeugd
negatiever over zichzelf denken dan mensen waar
dat niet voor geldt. Negatieve gedachtes over
jezelf en anderen kunnen negatieve gevoelens en
gedachten in nieuwe situaties oproepen en versterken, en ook herinneringen negatief kleuren.
Mogelijk zijn emotioneel mishandelde personen
hierdoor kwetsbaarder voor het ontwikkelen van
depressieve en/of angstklachten.
Met behulp van hersenonderzoek hebben we ook
ontdekt dat het volume van een bepaald hersengebied (de dorsale mediaal Prefrontaal Cortex)
kleiner was bij personen die emotionele kindermishandeling rapporteerden. Dit hersengebied
speelt een belangrijke rol bij het reageren op
stress en nadenken over jezelf en anderen. Dus
zouden veranderingen in dit hersengebied ten
grondslag kunnen liggen aan het vaker negatief
denken over zichzelf en anderen bij deze mensen.
Ook zagen we dat er meer activiteit was in ge-

bieden die dreiging signaleren (de amygdala)
tijdens het kijken naar gezichten met verschillende uitdrukkingen. Deze resultaten suggereren
dat het brein door emotionele mishandeling meer
gericht is op het signaleren van dreiging, wellicht
ten koste van andere functies.

Onze bevindingen vormen een belangrijke eerste
stap in een beter begrip van de nadelige gevolgen
van emotionele kindermishandeling. Het is cruciaal dat er meer kennis en maatschappelijke bewustwording komt van de nadelige gevolgen van
emotionele kindermishandeling. Dit zal er hopelijk
toe leiden dat emotionele kindermishandeling
vaker wordt gesignaleerd en er meer interventies
uitgevoerd worden om mishandeling en de gevolgen hiervan te verminderen.

Anne-Laura van Harmelen

Inmiddels werkzaam als postdoc onderzoeker
University of Cambridge

Op het plaatje links ziet u een Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanner. Hiermee kan men zowel de structuur als
de functie van het brein in beeld brengen, zonder de schedel open te hoeven maken. Zoals de naam al verklapt, is de
werking van MRI gebaseerd op magnetisme. Door de variërende magnetische eigenschappen kunnen verschillende
structuren in het brein onderscheiden worden. En de functie in het brein wordt gemeten door te kijken naar activatie
van hersengebieden. Als een hersengebied actief is krijgt het veel zuurstofrijk bloed aangeleverd. Dit zuurstofrijke bloed
heeft andere magnetische eigenschappen dan zuurstofarm bloed. Hierdoor kunnen we precies zien welk hersengebied
actief is op het moment dat een persoon in de scanner ligt en een bepaald taakje uitvoert of juist niets doet.
Door via een beeldscherm verschillende taakjes voor te leggen die de mensen moeten uitvoeren met behulp van knoppenkasten terwijl ze gescand worden, kunnen we kijken wat er in het brein gebeurd tijdens de uitvoering van verschillende emotionele en cognitieve functies. We kunnen hiermee functies meten zoals geheugen, de emotionele reactie op
plaatjes of woorden en bepaalde leerfuncties.
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Neurobiologische en genetische
oorzaken van depressie

Om een depressie goed te kunnen behandelen, is het van belang om te begrijpen hoe deze stoornis
ontstaat. Het ontstaan van een depressie is gerelateerd aan veel verschillende factoren, waaronder
erfelijkheid en omgevingsinvloeden. Deze factoren hebben ook invloed op de structuur en het
functioneren van de hersenen. De neurobiologie van een depressieve stoornis wordt echter nog
steeds niet volledig begrepen. In mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de onderliggende
neurobiologische en genetische oorzaken van depressie.
We hebben 301 NESDA deelnemers gevraagd om
mee te werken aan een MRI onderzoek. Met een MRIscanner kunnen we de structuur en de activiteit van
de hersenen in beeld brengen. De activiteit wordt
gemeten aan de hand van de hoeveelheid zuurstof
die hersenen gebruiken tijdens het maken van een
computertaak. De NESDA-deelnemers hebben
verschillende computertaken uitgevoerd. Er was
een emotieverwerkingstaak, een taak voor plannen
en aandacht en een geheugentaak. De MRI-scan is
gemaakt tijdens de eerste en derde NESDA meting
(2 jaar na elkaar).
In mijn onderzoek heb ik aangetoond dat
een depressieve stoornis wordt gekenmerkt
door een patroon van verhoogde activiteit in
emotieverwerkings- en aandachtsgebieden en minder
activiteit in emotiecontrolegebieden tijdens het zien
van gezichtsuitdrukkingen met negatieve emoties
(verdriet, angst of boosheid). Dit houdt in dat patiënten
meer aandacht hebben voor negatieve emoties uit
de omgeving en de emotionele reactie hierop minder
goed kunnen controleren. Een omgekeerd patroon was
te zien tijdens het zien van blije gezichten, wat inhoud
dat patiënten minder aandacht hebben voor positieve
emoties uit de omgeving.
Daarnaast heb ik in mijn onderzoek gekeken naar
het verschil in de hersenactiviteit tussen de twee
scan momenten. Het bleek dat wanneer iemand
tijdens het eerste scanmoment in een depressieve
stemming was en tijdens het tweede scanmoment
niet, alleen de activiteit tijdens het zien van blije
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gezichten verschillend was, maar niet tijdens het
kijken naar negatieve gezichtsuitdrukkingen. Ook
konden we aan de hand van hersenactiviteit op het
eerste meetmoment voorspellen wie zich op het
tweede meetmoment beter voelde of nog steeds
depressieve klachten had. Mogelijk zouden deze
bevindingen kunnen bijdragen aan verder onderzoek
om behandeling in de toekomst af te stemmen op de
hersenactiviteit van een specifieke patiënt.
In het tweede deel van mijn onderzoek heb ik gekeken
of er een verband is tussen genen en hersenactiviteit.
De studies in mijn onderzoek geven aanwijzingen dat
relaties tussen genen en hersenactiviteit sterker zijn
dan de relatie tussen specifieke genen en depressie.
Deze bevinding draagt bij aan het onderzoek dat kijkt
naar welke genen mensen kwetsbaar maken voor
depressie. Mogelijk kunnen we “depressie-genen”
vinden door ook naar de invloed op de hersenen
te kijken. Nieuwe behandelmethoden zouden dan
misschien gericht kunnen worden op de processen die
deze genen beïnvloeden.

Esther Opmeer

Inmiddels werkzaam als postdoc onderzoeker/
neuropsycholoog UMCG
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Herkenning en behandeling van
depressie door de huisarts
Binnen NESDA heb ik onderzoek gedaan naar de herkenning en behandeling van depressie door de
huisarts. De afgelopen jaren is hier veel aandacht voor geweest in de media. Er is veel kritiek geuit op
het voorschrijven van antidepressiva door (huis)artsen, dit zou te veel en te gemakkelijk gebeuren. De
wetenschappelijke literatuur stond bol van berichten dat depressie in de helft of misschien wel meer van
de gevallen niet herkend/onderkend zou worden, vooral door huisartsen. Deze schijnbare tegenstelling
was de aanleiding voor dit onderzoek. Met dank aan alle deelnemers en interviewers, want de informatie
die binnen NESDA verzameld was, is enorm en bleek heel geschikt om het onderzoek uit te voeren.
Herkenning van depressie
door de huisarts
Wij hebben gekeken of de huisarts in een
bepaalde periode de diagnose depressie
gesteld had en/of behandeling gestart
had voor depressie. In ons onderzoek
bleek tweederde van de depressieve
patiënten herkend te worden door de
huisarts, in eerdere studies was dit vaak
(nog niet) de helft. Dit kan te maken
hebben met het feit dat in eerdere
onderzoeken vaak alleen gekeken werd
of de diagnose ‘depressie’ gesteld werd
en niet naar een eventuele behandeling
hiervoor.
Ook hebben we bekeken welke patiënten
minder vaak herkend werden. Dit bleken
patiënten met alleen een depressie
(zonder angststoornis) en patiënten
met minder symptomen van depressie.
De huisarts lijkt daarmee de patiënten
met een slechtere prognose beter te
herkennen. Opvallend was dat patiënten
met het symptoom ‘toegenomen eetlust’
minder vaak herkend werden. Wij
denken dat de huisarts bij die (atypische)
klacht snel denkt aan lichamelijke
kwalen. Tot slot blijkt er een belangrijke
rol weggelegd voor de patiënt zelf.
Wanneer patiënten zelf vertelden voor
psychische klachten bij de huisarts te

komen, werden deze - zoals te verwachten
valt - vaker herkend dan patiënten die dit
niet deden.
Behandeling van depressie
door de huisarts
De volgende stap na herkenning is een
gepaste behandeling. Uit ons onderzoek
bleek dat huisartsen de richtlijn voor
behandeling van depressie goed volgen als
het gaat om het verwijzen van patiënten
met depressie. Het belangrijkste deel
van ons onderzoek naar behandeling
focuste zich op de behandeling met
antidepressiva. Uit ons onderzoek bleek,
in tegenstelling tot de berichten in de
media, dat huisartsen maar weinig
onterecht antidepressiva voorschrijven.
Wel is er een groep patiënten die langdurig
antidepressiva gebruikt terwijl ze daar
volgens de richtlijn van de huisartsen al
mee hadden kunnen stoppen. Als deze
groep in detail bekeken wordt, blijken dit
wel de ziekere patiënten te zijn. Zo hebben
deze patiënten bijvoorbeeld behalve
een depressie ook een angststoornis
of dysthyme stoornis (chronische
depressieve klachten) of gebruikten ze
naast antidepressiva ook benzodiazepines
(rustgevende medicijnen en/of
slaaptabletten) en kregen deze patiënten
vaker ook hulp van een psycholoog

of psychiater. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat huisartsen
hun patiënten goed kennen en
inschatten dat langer gebruik van
antidepressiva nodig is.
Wat wel opviel was dat patiënten
met een lagere opleiding en ouderen
vaker langdurig antidepressiva
gebruikten, terwijl deze patiënten
niet per definitie een slechtere
prognose hebben. Wij kunnen dit
niet helemaal verklaren, maar
denken dat deze patiënten minder
vaak zelf vragen of ze kunnen
stoppen met de antidepressiva.
Al met al nog genoeg reden voor
verder onderzoek. Ik hoop dat
huisartsen aandacht krijgen en
blijven houden voor patiënten
met psychische klachten in het
algemeen en patiënten met
depressie en patiënten die langdurig
antidepressiva gebruiken in het
bijzonder.

Dr. Ellen Brand-Piek

Inmiddels werkzaam als huisarts
Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele
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Gerard van grootheest
coördinator biologie
Op welke manier ben je betrokken bij het NESDA
onderzoek?

Voor het NESDA onderzoek houd ik me bezig
met bloedmonsters die bij de respondenten zijn
afgenomen. Een deel van het bloed wordt eerst
ingevroren en opgeslagen en pas later verwerkt.
Dit gebeurt omdat het efficiënter is om een grote
hoeveelheid monsters in één keer te onderzoeken.
Ook speelt mee dat niet ieder laboratorium dezelfde
expertise of apparatuur heeft om een bepaalde
meting uit te voeren. Soms is het zelfs nodig om
een bepaling in het buitenland te laten doen! Ik
maak met de verschillende laboratoria afspraken
over het sorteren en verzenden van de monsters en
zorg voor een anonieme verwerking en opslag van
de resultaten.

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek het
liefst beantwoord willen zien?

Vanwege mijn achtergrond in de neurowetenschap
ben ik erg geïnteresseerd in de biologische kant van
psychische gezondheid. Depressie en angst hebben
vaak te maken met de dingen die je meemaakt in
het leven, maar ook erfelijkheid en lichamelijke
gezondheid spelen een rol. Ik vind het fantastisch
dat door dit soort onderzoek steeds meer wordt
ontdekt over hoe deze zaken samenhangen en
waar verschillen tussen mensen vandaan komen.
Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat de aanpak van
psychische problemen kan worden verbeterd door
deze kennis.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij NESDA
hebt meegemaakt?

De eerste jaren dat ik bij NESDA werkte heb ik veel
interviews met respondenten gedaan. Door op deze
manier data te verzamelen heb ik veel geleerd over
het onderzoek. Ik vond het leuk om de deelnemers
te leren kennen. Verder is voor mij de afwisseling in
het werk een pluspunt. Op onze onderzoeksafdeling
worden namelijk naast NESDA ook veel andere
onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de
effectiviteit van nieuwe behandelmethoden.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

Gemiddeld besteed ik twee dagen in de week
aan NESDA en drie dagen aan andere projecten.
Ik bezoek regelmatig andere universiteiten en
instellingen, maar het grootste deel van het werk
speelt zich af op kantoor in Amsterdam. Daarbij
kun je denken aan het maken van databases voor
de administratie, het verwerken van gegevens tot
overzichtelijke bestanden en het analyseren van de
onderzoeksdata.

De rol van STRESS
bij chronische pijn
Uit eerder onderzoek met NESDA gegevens bleek dat depressie
en angststoornissen vaak gepaard gaan met (chronische)
pijnklachten. Er is nog weinig bekend en onderzocht over
de oorzaken van chronische pijn hoewel kennis hierover
behandelingen mogelijk kan verbeteren.
Pijn brengt veel stressreacties op gang in het lichaam. Als die pijn
langdurig wordt, lijken er stresssystemen - die normaal gesproken
een beschermende werking hebben – uitgeput of overactief te
raken. Daardoor kunnen mensen veel pijn ervaren op allerlei
plekken in hun lichaam, terwijl de arts daar vaak geen duidelijke
oorzaak voor vindt.
De stresssystemen die bij chronische pijn een rol lijken te
spelen zijn het hormonale systeem, het afweersysteem en het
zenuwstelsel. Het hormonale systeem regelt lichaamsprocessen
door het produceren van hormonen: stofjes die effect hebben op
organen en lichaamsfuncties. Een voorbeeld is het stresshormoon
dat ten tijde van stress wordt geproduceerd door de bijnieren. Dit
hormoon werkt ontstekingsremmend en zorgt er onder andere
voor dat je lichaam niet onnodig veel energie verliest.
Onze eerste bevindingen laten zien dat bij chronische pijn
de bijnieren minder stresshormoon produceren. Dit komt
waarschijnlijk doordat het hormonale systeem na langdurige
stress uitgeput is geraakt. Een tekort aan stresshormoon kan
bijvoorbeeld vermoeidheid en emotionele problemen veroorzaken.
Daarnaast werd ons duidelijk dat er allerlei ontstekingsstofjes
verhoogd reageren bij chronische pijn, wat kan duiden op een
verstoorde afweer van je lichaam en je vatbaarder maakt voor
ziekten.
De komende jaren onderzoek ik of de ontregelde stresssystemen
ook van invloed zijn op het ontstaan of het voortduren van
chronische pijn. Ik verwacht dat de ontregelingen van deze
drie stresssystemen van invloed zijn op de latere ontwikkeling
van chronische pijn. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot
aanbevelingen voor medicatie of preventie om dit vroegtijdig
tegen te gaan.
Ik ben heel blij dat we dankzij alle NESDA deelnemers meer te
weten kunnen komen over de oorzaken van chronische pijn.
Hartelijk dank!

Ellen Generaal

onderzoeker GGZinGeest
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Slaap
Op 19 november 2013 ben ik gepromoveerd op
onderzoek dat uitgevoerd is binnen NESDA. Mijn
onderzoek richtte zich op de samenhang tussen
slaap, depressie en angst. Een verstoorde slaap
komt veel voor bij mensen die depressief of angstig
zijn en kan zich uiten in bijvoorbeeld slapeloosheid,
te kort of te lang slapen. Binnen NESDA hebben we
bij alle deelnemers een korte vragenlijst (bestaande
uit 5 vragen) afgenomen over hun slaap. Vervolgens
hebben we onderzocht hoe het verband tussen
slaap, depressie en angst precies ligt.
We hebben in
ons onderzoek
onder andere
aangetoond
dat mensen die
aangeven last
te hebben van
slapeloosheid
of een korte
slaapduur, een
verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van
een depressie of een angststoornis enkele jaren
later. Ook hebben mensen die last hebben van
een depressie of een angststoornis meer kans
op een chronisch beloop van hun depressie of
angststoornis, wanneer zij ook last hebben van een
te korte of te lange slaapduur. Daarnaast hebben
we gevonden dat bij mensen met een huidige
depressie of angststoornis, slapeloosheid en een
korte slaapduur samenhangt met verminderd
functioneren op het werk.
Er is nog verder onderzoek nodig om uit te
zoeken waarom en hoe slaap een rol speelt in het
ontwikkelen en het beloop van depressieve en
angststoornissen.
We hopen in ieder geval dat de resultaten van
dit onderzoek psychologen en psychiaters aan
zullen sporen tot meer aandacht voor slaap bij
de behandeling van hun depressieve en angstige
patiënten. Goed slapen is erg belangrijk en kan
bijdragen aan het herstel van depressie en/of
angstsymptomen!

Melany Horsfall
veldwerkcoördinator
Op welke manier ben je betrokken bij het NESDA
onderzoek?

In 2010 ben ik als onderzoeksassistent begonnen
bij NESDA. Geleidelijk aan ben ik steeds meer van
het veldwerk gaan coördineren en voor de nieuwe
interviewronde zal ik het veldwerk voor NESDA
Amsterdam helemaal gaan coördineren.

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek het liefst
beantwoord willen zien?

Er zijn veel factoren die bijdragen aan het ontwikkelen
en in stand houden van angst en depressieklachten en
daarom heb ik ook heel veel vragen die ik beantwoord
zou willen zien. Zo ben ik heel benieuwd waarom
sommige mensen in een vergelijkbare situatie wel
psychische klachten ontwikkelen en anderen niet.
Bijvoorbeeld, waarom krijgt de ene broer depressieve
klachten na het meemaken van een ingrijpende
situatie en de andere broer/zus niet? Als we kunnen
achterhalen waar dit verschil vandaan komt, biedt
dit ook weer mogelijkheden voor de behandeling van
deze personen.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij NESDA
hebt meegemaakt?

Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en vind het
moeilijk om een ervaring te noemen die eruit springt.
Mijn collega’s, het contact met deelnemers, en de
mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen, ze dragen
allemaal bij aan een leuke werkomgeving!

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

Op dit moment zijn er geen interviews voor NESDA
maar ben ik druk bezig met het opzetten van de
nieuwe interviewronde. Als ik op het werk aankom ga
ik als eerste naar de koffieautomaat. Ik begin namelijk
erg vroeg maar ben geen ochtendmens. Vervolgens
lees en beantwoord ik eerst mijn mailtjes. Daarna is
het tijd om verder te gaan met de coördinatie van het
veldwerk van de nieuwe interviewronde. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat ik het mondelinge interview en de
schriftelijke vragenlijsten in elkaar zet, deze worden
meerdere malen gecontroleerd en zo nodig aangepast.
Verder denk ik de logistiek rondom interviews uit,
schrijf ik het correspondentiemateriaal en help ik mee
bij de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast
ben ik ook nog bij een aantal andere onderzoeken
betrokken wat mijn dagen heel gevarieerd maakt.

Josine Mill

onderzoeker GGZinGeest
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Jan Smit
Projectmanager
Op welke manier ben je betrokken bij het NESDA
onderzoek?

Ik ben al lang betrokken bij NESDA. In 2002 werd
door de overheid geconstateerd dat het onderzoek
naar de oorzaken en gevolgen van psychiatrische
ziekten achter liep vergeleken met het onderzoek
naar lichamelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld
diabetes. Een aantal groepen in Nederland zijn
toen uitgenodigd om met voorstellen te komen
voor onderzoek naar psychiatrische ziekten. Ik was
betrokken bij de aanvraag die uiteindelijk tot het
NESDA onderzoek heeft geleid. Met de start van
NESDA ben ik aan de slag gegaan als projectmanager
en heb de onderzoeksinfrastructuur (onderzoekers,
dataverzameling, financiën, en logistiek) voor NESDA
met behulp van anderen ontworpen.

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek het liefst
beantwoord willen zien?

Bij stemmingsstoornissen is er een behoorlijk
verschil tussen mannen en vrouwen. Hoe komt het
toch dat we (wereldwijd) zien dat er 2 keer zoveel
vrouwen als mannen last hebben van depressie en
angststoornissen? Dat is een intrigerende vraag
waarop we al jaren onze tanden stuk bijten. Er worden
verschillende verklaringen ingebracht die variëren
van hormonale verschillen (biologisch) tot rapportage
verschillen: vrouwen praten makkelijker over gevoelens
dan mannen en rapporteren dan ook meer klachten.
We hebben ook nu nog steeds geen goed antwoord
om deze verschillen tussen mannen en vrouwen
te verklaren. Het NESDA onderzoek kan aan deze
discussie een belangrijke bijdrage leveren.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij NESDA
hebt meegemaakt?

De promoties van NESDA onderzoekers vind ik elke
keer weer een leuke ervaring. Zo’n moment is een
bundeling van heel veel voorafgaande zaken: met
behulp van de deelnemers, de onderzoeker en de
NESDA medewerkers zijn we er met een promotie in
geslaagd om een stukje van de enorme puzzel rondom
stemmingsstoornissen op te lossen. Daarnaast is het
een feestelijke dag waar je ook veel (oud) collega’s
spreekt.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

Ik heb niet zo veel gemiddelde of doorsnee werkdagen.
Dat past ook niet zo goed bij mijn functies en karakter.
Het is een voortdurende mix van activiteiten, projecten
en verschillende mensen spreken op een dag. Ook
ben ik veel onderweg voor internationale projecten. Ik
probeer wel elke zondag de wedstrijden van Ajax te
zien of bij te wonen. Dus enige regelmaat is er wel!

De invloed van
een stukje DNA
op je hersenen
Het DNA is een zeer uitgebreid netwerk in alle
cellen van het lichaam waarin erfelijke informatie is
opgeslagen. Deze informatie is opgeslagen in genen,
dit zijn gedeelten van het hele DNA. Genen kunnen
gezien worden als codes die bepalend zijn voor
de eigenschappen en processen van cellen in het
lichaam. Door genen wordt bijvoorbeeld de kleur van
de ogen bepaald.
Depressie kan ontstaan door meerdere factoren en genetische
variatie (verschil in de code) is één daarvan. Recentelijk hebben
we in de NESDA studie gevonden dat één bepaalde genetische
variatie ervoor lijkt te zorgen dat iemand een verhoogd risico
loopt om depressie te kunnen ontwikkelen. Deze genetische
variatie komt dus bij mensen met depressie iets vaker voor
dan bij mensen zonder depressie. De stap van DNA naar de
symptomen van depressie is groot, en het is waarschijnlijker
dat deze genetische variatie invloed heeft op processen
ondergelegen aan depressie. Één van deze processen is de
hersenactiviteit tijdens het doen van een taak, zoals plannen of
het zien van emoties.
Wanneer u mee heeft gedaan aan het MRI onderzoek,
herinnert u zich misschien nog wel dat u in de scanner op
het scherm balletjes moest verplaatsen, gezichten moest
beoordelen, of woorden moest beoordelen. De informatie
die hier uit is gekomen hebben we gebruikt om te kijken of er
verschillen in hersenactiviteit zijn tussen mensen met en zonder
de genetische variatie. Uit het onderzoek is gebleken dat deze
genetische variatie mogelijk de kwetsbaarheid voor depressie
vergroot doordat het van invloed is op het gedeelte van de
hersenen (de amygdala) dat betrokken is bij het verwerken
van emotionele gezichten. Ook hebben we gezien dat deze
genetische variatie van invloed kan zijn op hersenfuncties die te
maken hebben met het verwerken van negatieve woorden.
Door deze resultaten begrijpen we de onderliggende
mechanismen van depressie iets beter. Daarnaast hebben ze
ons inzicht gegeven in het complexe karakter van depressie. In
de toekomst kunnen we de NESDA data nog verder gebruiken
om te kijken of mensen met deze genetische variatie ook op
langere termijn vatbaarder zijn om depressies te ontwikkelen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de
volledige onderzoeksverslagen, dan
kunt u mailen naar swoudstra@
gmail.com.

Saskia Woudstra
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Depressie en functioneren
Uit eerdere studies onder volwassenen bleek dat veranderingen in depressie over het algemeen
synchroon lopen met veranderingen in het functioneren in gezin, huishouden en op het werk.
Naarmate de depressie ernstiger wordt, wordt het functioneren slechter. Omgekeerd geldt dat
wanneer de depressie minder ernstig wordt, het functioneren verbetert. De ernst van de depressie
is daarmee de belangrijkste voorspeller van hoe de patiënt functioneert in gezin, huishouden en
werk.
In de praktijk blijkt echter dat er patiënten zijn met
een depressie die slecht blijven functioneren, ook
al vermindert de depressie. Er zijn dus nog meer
factoren die van invloed zijn op het functioneren;
dat kan een positieve invloed zijn maar ook een
negatieve. Als promotieonderzoek heb ik een
aantal studies gedaan naar welke factoren dit
zijn.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat volwassenen die voor
het eerst depressief worden op latere leeftijd,
meer problemen ervaren in het zorgen voor
zichzelf en het omgaan met andere mensen. Ook
verzuimen zij meer van hun werk dan mensen
die op jongere leeftijd hun eerste depressieve
periode doormaken. Het zou kunnen dat mensen
die al vroeg in de volwassenheid een depressie
krijgen hier gaandeweg beter mee leren omgaan,
waardoor de depressie minder grip op het
functioneren krijgt.
Wanneer mensen naast depressie ook
last hebben van agorafobie (pleinvrees) of
alcoholafhankelijkheid, heeft dit een extra
negatieve invloed op het functioneren. Het is
goed voor te stellen dat iemand die bang is om
naar buiten te gaan en onder de mensen te zijn
niet eens naar zijn werk durft te gaan. Als laatste
helpt een hoge werkstress ook niet mee om het
functioneren van een persoon met depressie te
verbeteren.
Er zijn ook factoren die het functioneren van
volwassenen met een depressie juist positief
lijken te beïnvloeden. Consciëntieuze, open,
en/of neurotische depressieve volwassenen
functioneren namelijk juist beter dan diegenen

die laag scoren op deze
karaktereigenschappen.
Het lijkt aannemelijk
dat mensen die van
nature precies zijn in hun
functioneren dit weten te
behouden, ook wanneer
zij depressief zijn. Hoge
lichamelijke activiteit
is gunstig voor het
beperken van functionele
problemen als gevolg
van depressie. Mensen
die lichamelijke flink
actief zijn, zijn minder dagen afwezig van hun werk dan
patiënten met lage lichamelijke activiteit.
Al deze bevindingen kunnen gebruikt worden in het
ontwikkelen of verfijnen van maatregelen die gericht
zijn op het verminderen van functioneringsproblemen
als gevolg van depressie. Zo kunnen factoren herkend
worden die het herstel in functioneren bespoedigen of
juist compliceren. Als het nodig is kunnen de negatieve
factoren omgebogen worden naar positieve, er kan
bijvoorbeeld gewerkt worden aan het verminderen
van de werkstress. Lichamelijke activiteit kan juist
aangemoedigd worden om het functioneren te
verbeteren. Het belangrijkste is echter dat de depressie
zelf adequaat behandeld wordt, want dit verminderd
niet alleen de symptomen van de depressie maar helpt
ook om het functioneren te herstellen.
Charlotte Verboom
Inmiddels werkzaam als beleidsmedewerker AWBZ
bij Zorg en Zekerheid
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MoodFOOD: voeding en depressie
Onlangs heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam een grote Europese subsidie
ontvangen voor een onderzoek naar voeding en depressie, genaamd MooDFOOD.
De NESDA studie gaat een belangrijke bijdrage
leveren aan dit Europese project. Doel van
MooDFOOD is om meer inzicht te krijgen in de
complexe relatie tussen voeding en depressie.
Daarnaast zal een voedingsprogramma
ontwikkeld worden met als uiteindelijke doel
depressie te voorkomen.
Uit eerder onderzoek blijkt dat voeding en
depressie samenhangen. Zo hebben depressieve
mensen vaker een ongezond eetpatroon, terwijl
een Mediterraan dieet (veel groente, fruit, vis en
volle granen) samengaat met minder depressie.
Ook is in eerder onderzoek gevonden dat
tekorten aan vitamine D, vitamine B12 of visoliën
mogelijk tot depressie kunnen leiden.
Ongezonde eetgewoontes zouden één
verklaring kunnen zijn waarom mensen met
een depressie vaker overgewicht hebben
of waarom mensen met overgewicht vaker
depressief zijn. Er is echter nog veel onduidelijk
over de relatie tussen voeding en depressie.
Middels een samenwerking van 14 verschillende
onderzoeksinstituten uit 9 verschillende Europese

“Doel van MooDFOOD
is om meer inzicht te
krijgen in de complexe
relatie tussen voeding en
depressie.”
landen gaat MooDFOOD systematisch onderzoeken
welke voedingsmiddelen, voedingstoffen,
voedingsgewoontes en voedingsgerelateerd gedrag
(denk bijvoorbeeld aan emotie-eten) bijdragen
aan het ontwikkelen van een depressie of juist
een depressie kunnen helpen voorkomen. Aan de
hand van de resultaten van dit onderzoek, zal een
voeding- en leefstijladvies ontwikkeld worden.
Als de uitkomsten van dit voedingsprogramma
positief zijn, geeft dit aanwijzingen dat deze
programma’s in de toekomst mogelijk bij kunnen
dragen aan het verlagen van de depressielast.
Wellicht kan het ook mensen met een depressie
helpen in hun herstel.
Als deelnemer aan de NESDA studie krijgt u in de
nieuwe onderzoeksronde die begin 2014 van start
gaat een vragenlijst aangeboden met daarin vragen
over uw eetgewoonten en eetgedrag. Uiteraard
stellen wij uw deelname zeer op prijs!
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Interview
Wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?

Mijn naam is Margot van den Heuvel en ik ben
werkzaam als diëtiste in mijn eigen praktijk
in Amsterdam. Samen met mijn collega
ben ik bezig met het opstellen van diverse
voedingsadviezen voor uiteenlopende medische
klachten, zoals bijvoorbeeld diabetes. Verder
geef ik advies aan mensen die op een gezonde
en verantwoorde manier willen afvallen.
Daarnaast volg ik de opleiding sportdiëtetiek en
hoop ik in december mijn certificaat hiervoor
te behalen. Tevens heb ik onderzoek verricht
naar de zoetbehoefte bij patiënten met morbide
obesitas die een maagbandoperatie hebben
ondergaan.

Je hebt eerst psychologie gestudeerd en
daarna een studie voeding en diëtetiek
afgerond, heb je deze studies bewust
gecombineerd?
In 2006 heb ik de opleiding Sociale Psychologie
afgerond waarna ik direct gestart ben met
Voeding & Diëtetiek. Deze twee studies heb ik
in eerste instantie niet bewust gecombineerd,
maar uit de praktijk blijkt dat er wel degelijk een
zeer interessante link gelegd kan worden tussen
voeding en psychologie.

Ken je praktijkvoorbeelden van mensen
met voedingsproblemen én psychische
klachten? Zo ja, hoe ga je daar dan mee
om in de behandeling?
Eten is meer dan een basisbehoefte, externe factoren

zoals bijvoorbeeld emoties kunnen een rol
spelen bij het eetgedrag. Het zogenaamde
‘emotie-eten’ (overmatig eten van calorierijke
voedingsmiddelen als koek, snoep, chocolade
en chips) kom ik regelmatig tegen in mijn
praktijk. Emotie-eten lijkt vaker voor te komen
bij vrouwen dan mannen en er kunnen diverse
psychologische reden aan ten grondslag liggen,
bijvoorbeeld stress of en een negatief zelfbeeld.

Margot van den Heuvel

diëtiste & psychologe
Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim
Door middel van een gedragsanalyse probeer ik
de cliënt bewust te maken van de onderliggende
oorzaak van het gedrag. Verder help ik de
cliënt tijdens de behandeling zelf actief naar
oplossingen te zoeken waarbij het probleem
verholpen kan worden.
In de praktijk merk ik niet direct een verband
tussen het eten van bepaalde voedingsmiddelen
en stemmingswisselingen, maar vaak is er
wel sprake van een vicieuze cirkel waarbij het
overmatig eten van vetrijke en suikerrijke
voedingsmiddelen (en een algeheel ongezond
eetpatroon) gepaard kan gaan met het
fenomeen emotie-eten. Indien er sprake is van
een psychische klacht, zoals bijvoorbeeld een
angststoornis of een depressie, verwijs ik mijn
cliënten over het algemeen door naar een meer
gespecialiseerde instantie of naar een diëtist die
meer ervaring heeft op dit gebied.

Binnenkort start er een Europees
onderzoeksproject naar de relatie
tussen voeding en depressie
(MoodFOOD) waarvoor NESDA
respondenten een vragenlijst invullen,
wat zou jij graag onderzocht willen
zien?

Wat betreft MoodFOOD lijkt het me zeer
interessant als men kan achterhalen
wat de exacte relatie is tussen bepaalde
voedingsmiddelen en depressie. Leidt het gebruik
van bepaalde voedingsmiddelen tot een grotere
kans op depressie of is depressie een oorzaak
van het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen?
En om wat voor soort voeding gaat het precies?
Hebben we het over het gebruik van een
overmaat aan suiker of vet? Of gaat het nu
juist om een bepaald soort eetgedrag in de
context van ritme en regelmaat? Ik zou het heel
interessant vinden als deze variabelen in detail
onderzocht zouden worden.

Voor meer informatie: www.dietistenpraktijkhb.com
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