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Angst en depressie
beter begrijpen

‘Maar dokter, ik
ben helemaal niet
depressief’
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Angstaanvallen en depressies werpen een schaduw over
het leven van één op elke zeven volwassen Nederlanders.
Met de meest uitgebreide studie ooit probeert een team
onder leiding van Brenda Penninx greep te krijgen op dit
gezondheidsprobleem.

D

e Nederlandse Studie naar
Depressie en Angst, roepnaam NESDA, ging in 2004
van start en loopt zeker tot 2015 door.
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Elke twee jaar beantwoorden 2981
deelnemers een uitgebreide vragenlijst,
worden ze medisch onderzocht en
ondergaan ze een aantal testen.

e bent somber, je slaapt slecht en
je kunt je moeilijk concentreren.
Maar als de dokter suggereert dat je
een depressie hebt, zeg je: ‘Geen
sprake van.’ En de dokter, die geen
zin heeft in eindeloze discussies,
adviseert je om het een tijdje rustig
aan te doen. Zo gaat het helaas vaak,
bleek uit onderzoek bij een groep
patiënten met een angststoornis of
een depressie. Slechts in minder dan
de helft van de gevallen waren zij
door hun huisarts volgens de
geldende voorschriften behandeld.
Het beste af zijn patiënten van
gezondheidscentra met gespecialiseerde hulpverleners. Daar werden
depressies en angststoornissen beter
herkend dan in de praktijk van
individueel werkende huisartsen.

A Groep wordt gevolgd
‘Het is voor het eerst dat een zo grote
groep mensen met depressieve of
angstklachten zo lang wordt gevolgd’,
zegt Penninx. ‘We hopen daardoor te
begrijpen hoe de stoornissen ontstaan
en welke factoren het verloop beïnvloeden.’ Een eerste opmerkelijk
resultaat is de ontdekking dat zestig
tot zeventig procent van de patiënten
beide klachten heeft. ‘Bekend was dat
er een samenhang is tussen angst en
depressie, maar dat die zo sterk is,
wisten we niet.’
A Overdracht is verstoord
In de NESDA ligt een stevig accent op
het biologische aspect, vertelt Penninx.
Zij vond onder meer dat bij depressieve
en angstige mensen de overdracht van
signalen in bepaalde delen van de hersenen verstoord is. Ook was bij hen sprake
van een verhoogde productie van het
stresshormoon cortisol. Dat doet vermoeden dat angst en depressie een
genetische achtergrond hebben, iets wat
door een vergelijking van het genoom
van het NESDA-cohort met dat van
gezonde proefpersonen werd bevestigd.
Penninx: ‘Voorop staat dat mensen
Mensen met een depressie of angststoornis
slapen slecht, zijn somber en kampen met
concentratieproblemen.
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Gespecialiseerde hulpverleners bieden het
meest soelaas.
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depressief of angstig worden door wat
zij meemaken. Maar uit deze resultaten blijkt dat er ook sprake is van wat
je ‘biologische vatbaarheid’ kunt
noemen. Hoe groot de invloed van
verschillende factoren op het verloop
van klachten is, kan alleen op lange
termijn goed worden beoordeeld. Ik
hoop dan ook dat we de deelnemers
nog jaren kunnen blijven volgen.’ 7
7 ERIK HARDEMAN

Het komt door de
antidepressiva

E

en opmerkelijk resultaat boekte
Brenda Penninx in een studie
naar het verband tussen angst en
depressie en hart- en vaatziekten.
Uit eerder onderzoek was bekend
dat mensen met een depressie of
angststoornis een verhoogde kans
hebben op hart- en vaatziekten.
Een meting van het hartritme van
de deelnemers aan de NESDA-studie
leek dit verband te bevestigen. Totdat
bleek dat de gevonden verstoringen
in het hartritme alleen voorkwamen
bij patiënten die klassieke antidepressiva gebruikten. De anderen
hadden nergens last van. Penninx:
‘Dat was een eye-opener. Het is dus
waarschijnlijk niet de depressie,
het zijn de antidepressiva die het
hartritme verstoren en daarmee
een risico voor hart en vaten vormen.’
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