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Geachte lezer,

Dit is alweer de achtste editie van de NESDA nieuwsbrief! In 
deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten van het 
onderzoek naar depressie en angst waar u aan deelneemt.

Al sinds augustus 2004 worden een groot aantal deelnemers met 
en zonder klachten geïnterviewd door heel Nederland. Met behulp 
van vragenlijsten inventariseren we depressie en angstklachten. 
Ook bekijken we lichamelijke en genetische factoren die hierbij 
een rol zouden kunnen spelen.

De afnames van het vierde interview zijn bijna afgerond. Tot nu 
toe hebben 1813 deelnemers aan het vierde interview meegedaan. 
Een aantal van u zal hier nog een uitnodiging voor ontvangen.   
De onderzoekers zijn op dit moment bezig met de opzet van het 
vijfde interview die in de loop van volgend jaar van start zal gaan. 
Hier zult u vanzelf informatie en een uitnodiging voor ontvangen.

Doordat u en alle andere respondenten al jarenlang meedoen 
aan het onderzoek komen we steeds meer te weten over het 
ontstaan en beloop van depressie en angst. Uit alle gegevens 
die we inmiddels hebben verzameld is een hoop informatie naar 
voren gekomen. Een aantal van deze resultaten kunt u in deze 
nieuwsbrief lezen. In deze nieuwsbrief willen we u ook een kijkje 
achter de schermen van het NESDA onderzoek geven door een 
aantal korte interviews met verschillende betrokkenen. 

Namens het NESDA-team willen wij u hartelijk bedanken voor uw 
medewerking elke keer. Blijft u ons ook in de toekomst helpen?  

Veel leesplezier! 
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nesdanieuws

Eind 2003 kwam ik na enkele Amerikaanse 
onderzoeksjaren terug naar Nederland. Hier 
werd mij de baan als hoofdonderzoeker 
NESDA aangeboden. De keuze om naar 
Nederland terug te komen was voor mij 
en mijn familie een behoorlijk ingrijpende 
beslissing. Huizen werden verkocht en 
gekocht, kinderopvang moest opnieuw 
worden gevonden, sommige contacten 
met goede vrienden werden omgebouwd 
tot ‘skype’ contacten, en we moesten 
weer ons plekje vinden in dit kikkerlandje. 
En dat allemaal omdat er een papieren 
onderzoeksvoorstel lag dat geld had 
gegenereerd om de NESDA studie uit 
te voeren. Op dat moment was NESDA 
dus slechts een goedgekeurd papieren 
onderzoeksvoorstel, waarvan ik het 
voorgevoel had dat het iets heel moois kon 
gaan worden.

Nu – tien jaar later – is het heerlijk om te zien 
hoe mijn voorgevoel werd bevestigd. In deze 
tien jaar is er iets heel moois opgebouwd 
door de inzet van vele onderzoeksassistentes, 
veldwerkers, onderzoekers, maar vooral 
ook door heel veel respondenten die vrijwel 
belangeloos mee doen aan dit onderzoek. De 
NESDA studie is niet alleen nationaal, maar 
ook internationaal, een toonaangevende studie 
geworden. Er zijn inmiddels 22 onderzoekers 
die via NESDA hun onderzoekscarrière hebben 
gestart en zijn gepromoveerd. We hebben 
meer dan 200 wetenschappelijke publicaties 
geschreven, waarvan er diversen in de hoogste 
psychiatrische tijdschriften terecht zijn gekomen. 
Zo hebben we bijvoorbeeld laten zien dat 
depressie en angststoornissen gepaard gaan 
met een biologische ontregeling van een aantal 
centrale stress-systemen die het lichaam normaal 
gesproken helpen om in actie te komen tegen 
schadelijke stoffen. Echter, bij depressie en 

angststoornissen lijken deze stress-systemen 
vooral chronisch verhoogd te zijn, waardoor 
dit kan leiden tot nadelige gevolgen voor de 
lichamelijke gezondheid. Daarnaast is er op 
genetisch onderzoeksterrein heel veel werk 
verricht. De genetica is de laatste jaren heel erg 
in populariteit toegenomen, met name omdat 
het technisch mogelijk is geworden om het DNA 
van mensen uitgebreid in kaart te brengen. 
Hierdoor kunnen we op grotere schaal kijken 
waar de genetische kwetsbaarheid voor depressie 
en angststoornissen nu vooral lijkt te zitten. Op 
basis van dit onderzoek – wat we overigens vanuit 
NESDA uitvoeren in samenwerking met een aantal 
andere grote depressie studies – zijn er nu een 
aantal genetische risicogebieden geïdentificeerd. 
Sommigen waren nog helemaal niet bekend als 
relevant voor depressie en angststoonissen, en 
vervolgonderzoek loopt om uit te zoeken wat 
de rol van dit soort genen precies is, en of we 
hiermee aanwijzingen kunnen vinden voor nieuwe 
biologische mechanismen die een rol spelen bij 
depressie en angst.

U  allen bent uniek! Niet alleen doordat u zo 
enthousiast mee blijft doen aan het NESDA 
onderzoek, maar ook doordat uw levensverhalen 
die wij via het NESDA onderzoek in kaart brengen, 
ons veel leren over depressie en angststoornissen. 
Wij hopen dat u ook de komende jaren mee wilt 
blijven werken. Vanwege het succes van onze 
studie hebben we namelijk onlangs weer de 
(financiële) garantie gekregen van de universiteiten 
dat we door kunnen gaan met NESDA. Dus hopelijk 
tot ziens!

Stand van Zaken NESDA studie

Brenda Penninx 
hoofdonderzoeker NESDA

hoogleraar, VU Medisch Centrum / GGZinGeest
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... Mirjam van 
den Hoorn

Mirjam is al vanaf het begin bij het NESDA onderzoek 
betrokken en heeft al meer dan 450 interviews 
afgenomen!

Op welke manier ben je betrokken bij het NESDA 
onderzoek? 
Ik ben gestart als onderzoeksverpleegkundige bij de opzet van 
NESDA. Dat was 1 januari 2005. Meewerken aan zo’n groot 
landelijk onderzoek was voor mij een uitdaging. Ik had al in 
verschillende velden gewerkt in de gezondheidszorg en juist de 
onderzoekskant was toen nog onbekend voor mij. Toen we hier 
startten in het LUMC, moest er echt nog een onderzoeksstructuur 
worden opgezet. 

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek het liefst 
beantwoord willen zien? 
Ik hoop dat NESDA een bepaald stofje vindt (bijvoorbeeld in het 
bloed, haar, of MRI-scan) wat de oorzaak van angst en depressie 
zou zijn. Ik geloof dat langdurige stress ons immuunsysteem 
en fysiologie in de war brengt, waardoor bepaalde stofjes in ons 
lichaam niet goed hun werk meer kunnen doen. Wat ik eigenlijk 
hoop is, dat over 10-20 jaar, je met klachten naar de dokter kunt 
gaan, er vervolgens bloed of een haarsample wordt afgenomen, 
en de uitslag is, dat er een stofje wordt gemist, welke mede een 
depressie veroorzaakt heeft. En dan heeft men X of therapie Y 
nodig. Als dit zou lukken, zou de op- en afbouw van antidepressiva 
minder belastend zijn voor mensen. Het zou mooi zijn als NESDA 
hier een bijdrage aan levert. 

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij NESDA hebt 
meegemaakt? 
Er zijn zoveel leuke ervaringen geweest. Het doet mij altijd weer 
goed dat deelnemers toch elke twee jaar weer de moeite nemen 
om deel te nemen aan NESDA. Sommige deelnemers gaan echt 
met een huppeltje de deur uit na een interview, omdat ze tijdens 
het beantwoorden van de vragen bemerken dat het goed met ze 
gaat, in tegenstelling tot een eerder interview. Dat is leuk. En 
andere deelnemers, die tijdelijk in een ‘dip’ zitten, zien tijdens het 
interview weer bepaalde lichtpunten. Dat is ook fijn. 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Samen met Gea Corton vorm ik het team, dat de onderzoeken 
op de werkvloer in het LUMC coördineert. Allerhande vragen 
passeren dagelijks de revue; van haperende hart-registratie-
kastjes tot allerlei logistieke zaken rond het bloed. Eigenlijk is mijn 
belangrijkste werk om de condities op de werkvloer optimaal te 
houden en de interviewkennis (en alles er om heen) goed over 
te dragen aan mijn collega’s / nieuwe veldwerkers, zodat er een 
kwalitatief, goed interview gehouden kan worden. Naast NESDA 
werk ik nog voor andere onderzoeken, zoals NESDO en NOCDA, 
waarbij ik ook een wervende en coördinerende taak heb. Ook doe 
ik nog wel eens een interview voor NESDA, NESDO of NOCDA en 
bloedafnames bij mensen thuis. Kortom geen saaie baan!  

onderzoeksassistent 
Leiden

voor meer 
informatie over 

NESDA:
www.nesda.nl

4vragenaan
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Vitamine D is eigenlijk niet echt een vitamine; 
tegenwoordig wordt het eerder gezien als 
een soort hormoon dat naast de bijdrage aan 
gezonde botten meerdere functies in het 
lichaam heeft. Slechts een klein deel van onze 
vitamine D behoefte krijgen we binnen door 
voeding. De belangrijkste bron van vitamine D 
is voor de meeste mensen de UV straling van de 
zon op de huid.

Het bewijs voor de samenhang tussen vitamine 
D en depressie is tot nu toe beperkt en niet 
eenduidig. Dat komt mede doordat eerdere 
onderzoeken zich vooral op kleine groepen 
mensen richtten, vaak ouderen, waarbij 
bovendien de diagnose depressie niet goed werd 
vastgesteld. De sample in de NESDA studie 
bestaat echter uit een grote groep relatief jonge 
mensen, die uitgebreid gediagnosticeerd zijn.

Wij onderzochten de samenhang tussen vitamine 
D en depressie met behulp van NESDA gegevens. 
De bloedconcentraties van vitamine D bij mensen 
met een huidige depressie werden vergeleken 
met de bloedconcentraties van mensen die 
vroeger een depressie hebben gehad en mensen 
die nog nooit een depressie hebben gehad. 
Daarnaast keken we of vitamine D samenhing 
met specifieke kenmerken van een depressie.

Uit het onderzoek bleek dat maar liefst een derde 
van de NESDA deelnemers volgens de laatste 
richtlijnen een vitamine D tekort heeft. Mensen 
met een huidige depressie of die in het verleden 
een depressie hadden gehad, lieten een lagere 
concentratie van vitamine D in het bloed zien 
dan mensen die nooit depressief waren geweest. 
Bovendien bleek dat de ernst van de symptomen 

VITAMINE D EN DEPRESSIE
In de afgelopen jaren is vitamine D regelmatig in verband gebracht met cognitieve 
achteruitgang en mentale gezondheid. Men veronderstelt dat een vitamine D tekort 
kan bijdragen aan een depressie. 

samenhing met de concentratie vitamine D: hoe 
ernstiger de depressie, des te groter het vitamine D 
tekort.

De bevindingen laten een sterk verband zien tussen 
vitamine D en depressie. Een vitamine D tekort en 
een depressie zouden echter beiden uitingsvormen 
kunnen zijn van een onderliggend mechanisme. 
Het kan ook zijn dat vitamine D betrokken is 
bij de totstandkoming van een depressie. Men 
veronderstelt- maar dit is tot nu toe nog niet 
overtuigend bewezen- dat de inname van extra 
vitamine D de depressie kan beïnvloeden. De 
inname van vitamine D is eenvoudig te verhogen 
door middel van het aanpassen van de voeding, het 
nemen van voedingssupplementen en vaker in de 
zon zitten. Aangezien een overdosis aan vitamine D 
mogelijk schadelijk is voor de gezondheid, is verder 
onderzoek echter noodzakelijk voordat vitamine D 
overtuigend ingezet kan worden bij de behandeling 
van depressie. Binnenkort start er bij het VUMC 
een nieuwe studie waarbij we gaan evalueren of 
behandeling met vitamine D inderdaad leidt tot een 
betere mentale gezondheid.

Yuri milaNeshi 
postdoc onderzoeker GGZinGeest en VUMC

nesdaresultaat
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Tijdens mijn onderzoek vond ik dat mensen met ernstige depressieve 
of angstklachten meer kans hebben op dyslipidemie en overgewicht, 
ook wanneer die depressieve en angstklachten op de langere termijn 
verbeteren. Het feit dat mensen met dergelijke klachten vaker roken 
en (mede daardoor) meer ontstekingsreacties in het bloed hebben 
bleek deze bevindingen deels te verklaren. Ook bleek dat het gebruik 
van zogenaamde ‘tricyclische’ antidepressiva een grotere kans gaf op 
dyslipidemie, overgewicht en hoge bloeddruk. Dit werd deels ver-
klaard door ontregelingen van het autonome zenuwstelsel (dat deel 
van het zenuwstelsel dat automatische processen zoals  de hartslag 
en het gebruik van energie regelt). Dit is mogelijk een bijwerking van 
dit soort antidepressiva. 

Op grond van deze resultaten pleit ik ervoor dat behandelaren alert 
moeten zijn op metabole ontregelingen onder patiënten met ernsti-
ge depressieve of angstklachten. Ook moeten behandelaren zich be-
wuster worden van eventuele metabole bijwerkingen van tricyclische 
antidepressiva. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of preventie, 
opsporing en behandeling van dyslipidemie en overgewicht onder 
mensen met ernstige symptomen van depressie of angst effectief is. 
Zo ja, dan kan dit worden opgenomen in behandelrichtlijnen en zo-
doende het risico op hart- en vaatziekten onder mensen met depres-
sie en angst verminderen. 

Ik ben alle NESDA deelnemers zeer erkentelijk. Zonder uw bijdrage 
zou het beantwoorden van deze onderzoeksvragen niet mogelijk zijn 
geweest.

nesdaresultaat

Metabole risicofactoren
voor hart- en vaatziekten
bij depressie en angst

Op 6 november 2012 ben ik gepromoveerd op het NESDA 
onderzoek. Mijn promotieonderzoek richtte zich op de 
relatie van depressieve en angstklachten met metabole 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Onder deze metabole 
risicofactoren vallen ongunstige cholesterolwaardes in het 
bloed (ook wel ‘dyslipidemie’ genoemd), overgewicht, hoge 
bloeddruk en verhoogde glucosespiegels. 

ariaNNe vaN reedt dortlaNd

onderzoeker LUMC 
Inmiddels werkzaam als psycholoog en onderzoeker aan  het VUMC en GGZinGeest
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Runningtherapie
Onderzoek laat zien dat hardlopen een 
effectieve manier kan zijn om depressie en 
angstklachten te behandelen. Uit twee studies 
die runningtherapie met antidepressiva 
vergeleken blijkt dat runningtherapie ongeveer 
even goed werkt tegen depressieve klachten 
als het gebruik van antidepressiva (Blumenthal 
et al., 1999; Blumethal et al., 2007). Ook blijken 
beide therapieën vergelijkbaar effectief te zijn 
voor angststoornissen (Carek et al., 2011, Wipfli 
et al., 2008). Een ander onderzoek laat echter 
zien dat het voor depressieve patiënten weinig 
verschil maakte of ze nu wel of niet rennen 
naast hun reguliere behandeling (Chalder et al., 
2012). Runningtherapie werkt dus blijkbaar niet 
zomaar voor iedereen.

Hoewel er steeds meer bewijs is dat het 
een effectieve behandeling is, wordt 
runningtherapie momenteel door verzekeraars 
nog niet als evidence-based gezien. De kosten 
worden daarom in de meeste gevallen niet 

vergoed. Er is meer gedegen wetenschappelijk 
onderzoek nodig wil runningtherapie 
een plekje veroveren in de geestelijke 
gezondheidszorg.

MOTAR 

GGZ inGeest is dit jaar in samenwerking met 
het VU Medisch Centrum een onderzoek 
gestart naar de effecten van runningtherapie 
versus antidepressiva bij depressieve- en 
angstpatiënten. Binnen deze “MOTAR” 
studie – wat staat voor MOod Treatment with 
Antidepressants or Running – worden patiënten 
gedurende zestien weken behandeld met 
antidepressiva óf met drie keer per week 
hardlopen. Voor en na de behandelingen 
vinden twee uitgebreide interviews plaats, 
waarin naast de psychische klachten ook 
allerlei lichamelijke gezondheidsmarkers in 
kaart worden gebracht. 

Er wordt onder andere bloed afgenomen, 
speeksel en urine verzameld en de 

Runningtherapie:                       

algemeennieuws

Hardlopen om de psychische conditie te verbeteren, dat is in het 
kort wat runningtherapie is. Runningtherapie wordt op steeds meer 
plekken in Nederland aangeboden als behandeling van psychische 
klachten zoals depressie, burn-out en angst- en paniekaanvallen. 

ren jezelf gezonder
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deelnemers doen een conditietest. 
De onderzoekers bekijken hiermee 
of biologische processen kunnen 
verklaren dat de ene behandeling beter 
aanslaat dan de andere. 

Verwacht wordt dat beide 
behandelingen ongeveer even 
goed werken op de psychische 
klachten. Daarnaast verwachten de 
onderzoekers dat runningtherapie 
ook een direct effect heeft op de 
lichamelijke gezondheid, terwijl dat 
bij antidepressiva in mindere mate 
het geval is. Of deze verwachtingen 
kloppen zal duidelijk worden als eind 
2014 alle onderzoeksdata verzameld 
zijn. Tot die tijd luidt het advies: pak je 
hardloopschoenen want baat het niet 
dan schaadt het niet! 

Josine VerhoeVen
psycholoog en onderzoeker 

GGZinGeest en VUMC 

voor meer 
informatie: 

www.motar.nl

Op welke manier bent u betrokken bij 
het NESDA onderzoek?
Ik heb recent voor de derde keer meegewerkt 
als deelnemer aan het NESDA-onderzoek. De 
eerste keer was als student psychologie in 
Groningen. Inmiddels ben ik naar Amsterdam 
verhuisd en gelukkig kon ik daar de laatste 
keer ook terecht om opnieuw mee te doen 
aan NESDA.

Welke vraag zou u met het NESDA 
onderzoek het liefst beantwoord willen 
zien?
Ik zou met het onderzoek graag beantwoord 
zien welke factoren een rol spelen bij het 
omgaan met depressie en wat ervoor zorgt 
dat de een er gevoeliger voor is dan de ander. 
Hoe het kan dat sommige mensen met een 
ogenschijnlijk zorgeloos leven wel depressief 
worden en mensen die familieleden verliezen 
of misbruik meemaken dat niet worden? Daar 
ben ik erg benieuwd naar.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die 
u bij NESDA hebt meegemaakt?
Misschien niet de allerleukste ervaring, 
maar ik vond het erg netjes van de NESDA-
onderzoekers dat toen bleek dat mijn hartslag 
afweek van de gebruikelijke waarden, zij 
dat berichten aan mijn huisarts die een 
extra onderzoekje deed. Normaal gesproken 
had ik dat nooit laten testen en hoewel het 
niets ernstigs was, vond ik het toch prettig 
dat het even gemeld was na het lichamelijk 
onderzoek.

Hoe ziet uw gemiddelde werkdag eruit?
Ik werk veertig uur per week als redacteur 
op een persbureau. In mijn vrije tijd probeer 
ik twee keer per week te boksen en ga ik 
het liefst eten, drinken en kletsen met mijn 
familie, vriendinnen en vriendje.

... mevrouw 
Vogelaar

deeLnemer nesda onderzoek

4vragenaan



8

Corry is al sinds de start van het onderzoek 
betrokken bij NESDA en heeft inmiddels 
meer dan 450 interviews afgenomen! 

Op welke manier ben je betrokken bij het 
NESDA onderzoek? 
In december 2005 verhuisden wij van Amsterdam 
naar Drenthe. Ik werkte toen als onderzoeksme-
dewerkster bij de VU. Kort na de verhuizing  kreeg 
ik de vraag uit Amsterdam of ik als interviewster 
bij het NESDA onderzoek in Groningen wilde gaan 
werken. Cadeautje! Zo ben ik betrokken geraakt bij 
NESDA als interviewster.

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek 
het liefst beantwoord willen zien? 
Veel respondenten vinden het NESDA onderzoek 
een goed en noodzakelijk opgezet onderzoek en 
zijn ook benieuwd wat de eindresultaten opleveren  
voor klachten als  depressiviteit en angststoornis-
sen en eventueel nieuwe behandelmethodes. Voor 
al die mensen zou ik die vraag het liefst beant-
woord zien.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij 
NESDA hebt meegemaakt? 
Interviewen doe ik nog steeds met veel plezier 
en wat het zo leuk en boeiend maakt, dat zijn de 
mensen zelf met al hun verhalen. Hun oprechtheid,  
spontaniteit en het vertrouwen. 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Mijn dag begint met een goed ontbijt. Om 7.15 uur 
ga ik hup mijn auto in, naar Groningen, waarbij ik 
uitgezwaaid wordt door man en hond. Om 8.00 uur 
kom ik aan en ga ik spullen klaarzetten voor NES-
DA en ontbijt maken voor de respondenten. Dan 
ga ik interviewen, het interview uitwerken en dan 
lunchen. In de middag maak ik afspraken en doe ik 
interviews voor een ander onderzoek.
Rond 16.00 uur ga ik naar huis.

... Corry Veenstra
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Foto-/filmproject over 

Slapen & Depressie 

Fotografe/filmmaakster zoekt 
mensen die nu of in het verleden een 

depressie of angststoornis hebben 
gehad, moeite hebben met slapen 

of juist teveel slapen en mee willen 
werken aan een foto-/filmproject 

over Slapen & Depressie.

Ik ben fotograaf/filmmaakster en heb in 
het verleden een ingrijpende depressie 

gehad gepaard met veel slaapproblemen. 
Vanaf dat moment doe ik mee aan 

het NESDA onderzoek, omdat ik het 
belangrijk vind dat depressie beter in 
kaart wordt gebracht en ook serieus 

genomen wordt.

Ik ben met name geïnteresseerd in 
depressie en slapen en wil over dit 
onderwerp een foto-/filmproject 
opstarten. Het is uiteindelijk mijn 

bedoeling om met het geheel tot een 
publicatie en/of tentoonstelling te komen 

die depressie en slapen bij een groter 
publiek onder de aandacht brengt. Als u 
mee zou willen werken, dan wil ik graag 
kennis met u maken en dan kunnen we 
samen kijken op welke manier we onze 

samenwerking kunnen vormgeven. 

website http://www.
moreauphotography.com

e-mail jocelyne@
moreauphotography.com

mobiel 06-53135112

4vragenaan
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In mijn proefschrift, getiteld ‘Inzicht in de 
heterogeniteit van depressieve stoornissen’, zet 
ik vraagtekens bij de huidige onderverdeling van 
depressies in de DSM. Ik maak hierbij gebruik van 
grote Nederlandse surveys, onder meer NESDA; 
NEMESIS- the Netherlands Mental Health Survey 
and Incidence Study-1 en -2, en Amerikaanse 
en Australische (bevolkings)studies. Mijn 
onderzoek laat zien dat de afgrenzing tussen een 
depressieve stoornis en een dysthyme stoornis 
(een depressieve stoornis, milder van ernst dan 
de depressieve stoornis, maar met een duur van 
tenminste twee jaar) maar ten dele klopt. 
  
Om te komen tot een betere indeling heb ik met 
diverse statistische methoden onderzocht of 
depressies niet op een andere wijze ingedeeld 
moeten worden, bijvoorbeeld naar ernst en 

INZICHT IN DE 
HETEROGENITEIT 
VAN DEPRESSIEVE 
STOORNISSEN
Sinds 1980 wordt in de psychiatrie 
wereldwijd gebruik gemaakt van het 
‘Diagnostic and Statistical Manual’ 
(DSM), een classificatiesysteem om 
psychiatrische ziektebeelden te 
ordenen en daarmee behandelingen 
en onderzoek te faciliteren. De laatste 
jaren staat de DSM echter steeds meer 
onder vuur.  

duur van depressieve symptomen, aangevuld 
met bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken, 
mate van functioneren en andere kenmerken. 
Ook heb ik gekeken naar een stageringsmodel 
voor depressies. Stageringsmodellen worden 
gebruikt in de oncologie en baseren zich op de 
grootte van de tumor, de mate van uitzaaiingen 
in lymfklieren en/of uitzaaiingen elders in het 
lichaam. Hiermee wordt de behandeling en 
prognose van tumoren bepaald. Voor depressies 
kan een dergelijk stageringsmodel, met stadia 
gekenmerkt door verschillende mate van ernst 
en duur van depressieve en angstklachten 
leidraad zijn voor klinisch handelen. 
Voorspellers voor slechter beloop, zoals oudere 
leeftijd, jongere leeftijd tijdens ontstaan van 
klachten, persoonlijkheidskenmerken (zoals 
neuroticisme), trauma en slechter functioneren 
alsmede biologische of genetische parameters 
zouden meegenomen kunnen worden in een 
dergelijk stageringsmodel voor depressie. Zo 
zou men tot snellere identificatie van personen 
met een groot risico voor een slechter beloop 
kunnen komen en snel en doelgericht ingrijpen 
mogelijk kunnen maken.

 
didi rhebergeN

psychiater en onderzoeker 
GGZinGeest en VUMC

nesdaresultaat

voor meer 
informatie:

d.rhebergen@
ggzingeest.nl
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In mijn onderzoek heb ik bekeken welke factoren 
een rol spelen bij verzuim en werkhervatting. 
Daarnaast heb ik de effectiviteit van een 
‘collaborative care’ behandelmodel bij depressieve 
werknemers met ziekteverzuim onderzocht. In 
collaborative care werkt de behandelaar nauw 
samen met een psychiater en wordt de voortgang in 
de behandeling continu in de gaten gehouden. Op 
vaste momenten wordt bepaald of de behandeling 
aangepast moet worden. 

Verzuim en werkhervatting
Uit het onderzoek bleek dat werknemers een 
groter risico liepen op een langere verzuimduur, 
wanneer zij fysiek zwaar werk deden, contact 
met medisch specialisten hadden, veel 
lichamelijke klachten en matig tot ernstige 
depressieve klachten hadden en van een 
hogere leeftijd waren. Aan de hand van de 
onderzoeksgegevens van NESDA ontdekte ik dat 
ziekteverzuim bleek samen te hangen met een 
aantal persoonlijkheidskenmerken, waaronder 
emotionele instabiliteit, weinig behoefte aan 
sociale contacten, lage doelgerichtheid en het 
gevoel geleefd te worden door de omgeving. 

Collaborative care
In het onderzoek naar de effectiviteit van 
collaborative care werd behandeling gegeven aan 
depressieve werknemers met ziekteverzuim door 
speciaal getrainde bedrijfsartsen. De behandeling 
was gericht op klachtvermindering en 
werkhervatting. Op vaste momenten evalueerde 
de bedrijfsarts of de behandeling voldoende 

effect had, en zo niet, dan werd de behandeling 
aangepast. Bij vragen kon hij advies vragen aan de 
psychiater. De resultaten van dit onderzoek lieten 
zien dat collaborative care weliswaar leidde tot 
een snellere halvering van depressieve klachten, 
maar niet tot een snellere werkhervatting. 
Bovendien bleek dat de collaborative care 
behandeling vaak niet volledig volgens protocol 
werd toegepast, en bleek de behandeling niet 
kosteneffectiever te zijn dan de gebruikelijke 
zorg. Een brede toepassing van deze collaborative 
care behandeling binnen de arbodienst wordt 
vooralsnog dan ook niet geadviseerd. 

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het 
Trimbos-instituut, in het kader van het Depressie 
Initiatief, in samenwerking met 365/ArboNed, VU 
Medisch Centrum en de Universiteit van Tilburg. 

Moniek VlasVeld
wetenschappelijk medewerker

Trimbos-instituut

Met collaborative care 
sneller hersteld, 

maar niet sneller aan 
het werk

Depressie komt vaak voor en gaat meestal gepaard met langdurig ziekteverzuim. 
Naast financiële gevolgen voor de maatschappij, heeft ziekteverzuim bij depressie 
ook grote gevolgen voor het leven van de werknemer zelf. 

algemeennieuws
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4vragenaan

Op welke manier ben je betrokken bij het NESDA onderzoek? 
In december 2011 ben ik hier gestart als promovenda en zal zowel met 
NESDA data van de biologische metingen werken als zelf data verzamelen 
binnen de MOTAR studie. 

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek het liefst beantwoord 
willen zien? 
Ik kom uit de hoek van de Farmacochemie en via de Biomedische weten-
schappen kwam ik uit bij epidemiologie en psychiatrie. Ik ben een echte 
Bèta: ik zie persoonlijk liever getallen en formules dan vragenlijsten en on-
meetbare meningen. Jaren geleden had ik nog geen verstand van depres-
sies of angststoornissen, behalve in mijn kenniskringen. Met de jaren heb ik 
me echter steeds meer verwonderd over hoevéél mensen hiermee te maken 
krijgen. Sinds ik in aanraking ben gekomen met NESDA zag ik overweldi-
gende bevindingen die zeggen dat er een complexe biologie schuilgaat ach-
ter depressies en angststoornissen. Uiteraard zie ik meteen een toekomst 
voor me waarin deze psychologische stoornissen gediagnosticeerd kunnen 
worden in het lichaam: in het bloed, brein, speeksel of urine. Natuurlijk 
moet deze biologie ook nuttig zijn voor de patiënten zelf: hier moet een be-
tere behandeling uit voortkomen.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij NESDA hebt meege-
maakt? 
Ten eerste moet ik wel melden dat ik nu nog een dummy ben binnen NES-
DA. Ik kan niet zeggen dat ik al honderden interviews heb gedaan of men-
sen massaal heb gebeld. Wel merk ik bij de benadering van respondenten 
van MOTAR dat er een speciale band kan ontstaan. Op het moment dat ik 
iemand de hand schud in de wachtkamer is het een patiënt met een aan-
doening, maar na een interview kom ik dichterbij. Bij het eerstvolgende ge-
sprek aan de telefoon is er al een herkenning in de stem van de respondent 
en voel ik dat ik iets heb betekend voor diegene. Ik weet nu al zeker dat ik 
hier veel voldoening uit ga halen tijdens de komende 3,5 jaren!

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?
Op elke werkdag kom ik gehaast en klam aan, omdat ik niet in staat ben 
om op een rustig tempo te fietsen. Dit heb ik geprobeerd te bestrijden met 
rustgevende muziek en door achter slome fietsers te blijven. Tevergeefs.
Vaak heb ik een overleg met de projectleider en een andere promovenda. 
Hieruit loop ik meestal met en goed gevoel weg want ik kan weer aan de 
slag met actiepunten! De rest van de dag kijk ik naar mijn computerscherm 
en ben ik in staat om te vergeten te drinken als ik aan analyses begin of 
een tekst schrijf. Gelukkig zijn er altijd collega’s die binnenlopen met vragen 
of voorstellen. Zo houd je elkaar op de hoogte van je onderzoeken en heb je 
ook contact met een ‘levend persoon’ in plaats van een computer. Aan het 
einde van de dag is het tijd om de hardloopschoenen aan te trekken en erop 
uit te gaan. Dan kan ik aan den lijve ondervinden wat er binnen MOTAR ook 
gaat gebeuren met respondenten. De spieren gaan ‘aan’, het hoofd gaat ‘uit’ 
en je voelt spontaan de ontstekingsstofjes afnemen, je brein-groeifactoren 
stijgen en je DNA-uiteinden langer worden. Het is heerlijk om een sportieve 
Bèta te zijn! 

... Dóra Révész

Promovendus

werkt met nesda GeGevens

amsterdam



12

De combinatie van chronische ziekten 
en pijnklachten met depressie en angst 
komt vaak voor in de dagelijkse praktijk. 
Mensen met een depressie of angststoornis 
hebben zelfs vaker chronische ziekten 
en pijnklachten dan mensen zonder deze 
psychiatrische problemen. Dat betekent 
eigenlijk dubbel pech, want ook van 
depressie en angst weten we dat deze 
ziekten het dagelijks leven belemmeren. 
Het hebben van zowel een lichamelijke als 
een geestelijke ziekte zou er voor kunnen 
zorgen dat je in een soort negatieve spiraal 
terecht komt. Stel je hebt bijvoorbeeld veel 
pijn in je knieën en heupen door artrose, dan 
kan dat ervoor zorgen dat je meer sombere 
gevoelens krijgt en geen zin hebt om iets te 
ondernemen. Je komt minder de deur  uit en 
daardoor krijg je minder lichaamsbeweging, 
wat vervolgens weer resulteert in meer pijn 
in knieën en heupen. Het kan dan moeilijk 
zijn om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Tot nu toe was al bekend dat de behandeling 
van depressie en angst bemoeilijkt wordt 
als mensen ook andere chronische ziekten 
en pijnklachten hebben. Maar er was nog 
nooit goed gekeken of chronische ziekten 
en pijnklachten er bij mensen voor kunnen 
zorgen dat depressie en angst vaker 

De invloed van  pijn en chronische ziekten
op het beloop van depressie en angst

Veel mensen hebben last van chronische ziekten bijvoorbeeld diabetes, 

reuma, schildklier problemen of hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er 

ook veel mensen, bij wie door de huisarts of specialist geen ziekte kan 

worden vastgesteld, maar die wel veel last hebben van pijnklachten. 

Dergelijke ziekten en pijnklachten kunnen ervoor zorgen dat het dagelijks 

functioneren wordt belemmerd. Zo kan bijvoorbeeld werk moeilijker uit 

te voeren zijn of is het moeilijker sociale contacten te onderhouden.

langdurig en chronisch zijn dan bij lichamelijk 
gezonde mensen.

Met gegevens van de 1209 NESDA deelnemers 
die aan het begin van de studie al een depressie 
of angststoornis hadden, hebben we bekeken 
of chronische ziekten en pijnklachten van 
invloed waren op het beloop van die klachten.  
Bij hen ontdekten we dat de depressie en 
angststoornissen vaker chronisch waren. 
Dat wil zeggen dat mensen slechter of niet 
herstelden van depressie en angst als zij 
last hadden van pijn op meerdere plekken, 
pijnklachten gedurende meer dan 3 maanden 
en pijnklachten hadden die voor ernstige 
beperkingen in het dagelijks leven. Ook mensen 
met gewrichtspijnen zonder duidelijke oorzaak 
of met artrose of reumatoïde artritis hadden 
vaker langdurig last van depressie en angst. 
Als laatste ontdekten we dat mensen met 
diabetes ook vaker chronisch depressieve en 
angstige symptomen hebben over een periode 
van twee jaar. Geen enkele andere chronische 
ziekte (long-, hart- en vaat-, darm-, schildklier 
of neurologische ziekten of de onderzochte 
vormen van kanker) had in ons onderzoek 
een invloed op het beloop van de depressie of 
angststoornissen.

Deze bevindingen laten zien dat mensen 

nesdaresultaat
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Op welke manier ben je betrokken bij het 
NESDA onderzoek? 
Sinds 2008 ben ik als onderzoeker werkzaam bij 
NESDA. Eerst was dat in Amsterdam, waarbij ik 
me in mijn promotie-onderzoek gericht heb op de 
relatie tussen depressie en angststoornissen met 
alcoholverslaving. In de zomer van 2012 ben ik 
gepromoveerd en sindsdien werk ik in Groningen. 
Daar houd ik me bezig met het ontrafelen van 
depressie.

Welke vraag zou je met het NESDA 
onderzoek het liefst beantwoord willen 
zien?
Uit eerder onderzoek weten we dat een depressie 
vele gezichten kent. Zo zijn er mensen die 
één keer in hun leven een sombere periode 
meemaken en vervolgens weer opknappen. Er 
zijn echter ook mensen die jarenlang ernstige 
klachten ervaren. Ik zou graag willen weten 
waarom de één wel opknapt en de ander niet, 
zodat we in de toekomst het ontstaan van een 
chronische depressie kunnen voorkomen.

Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je 
bij NESDA hebt meegemaakt?
Afgelopen zomer ben ik gepromoveerd. Dit was 
een heel bijzondere en ook feestelijke dag met 
familie, vrienden en collega’s om me heen. Maar 
wat ik eigenlijk nog veel bijzonderder vind, zijn 
de vele NESDA-deelnemers die telkens weer 
belangeloos mee doen met het NESDA-interview. 

Hoe ziet je gemiddelde werkdag eruit?
Op een typische werkdag ben ik vaak bezig met 
het analyseren van de NESDA-gegevens en het 
schrijven van wetenschappelijke artikelen. Een 
depressie is een ingewikkelde ziekte en heeft 
vele facetten. Ik vind het belangrijk om daar 
van op de hoogte te zijn en daarom heb ik ook 
regelmatig afspraken met andere onderzoekers 
die zich met depressie bezighouden.
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... Lynn Boschloo

met chronische ziekten en pijnklachten 
langduriger klachten hebben van een 
depressie of angst dan mensen zonder 
dergelijke klachten. Het lijkt dus te 
kloppen dat er een negatieve spiraal 
ontstaat als je zowel lichamelijke 
problemen als depressie of angst hebt. 
In steeds meer richtlijnen voor artsen 
is er aandacht voor de combinatie van 
lichamelijke en geestelijke ziekten bij 
patiënten. 

Bij onderzoek naar hersenfuncties is 
ontdekt dat er mogelijk overlap zit in 
de verwerking van pijn en emotionele 
signalen. Hoe dit precies werkt is nog 
niet duidelijk. Bij het slechtere beloop 
van depressie en angst als mensen 
ook diabetes hebben, lijken hormonale 
factoren zoals het stress hormoon 
(cortisol) een rol te spelen. Deze relaties in 
het menselijk lichaam moeten nog verder 
onderzocht worden. Gezamenlijk wijzen 
deze gegevens erop dat het zo zou kunnen 
zijn dat de behandeling van depressie en 
angst in de toekomst anders zou kunnen 
zijn voor patiënten die ook chronische 
ziekten of pijnklachten hebben. 

marloes gerrits

huisarts-in-opleiding en onderzoeker 
GGZinGeest en VUMC

4vragenaan



14

Veel deelnemers van het NESDA onderzoek vragen 
zich af waar al dat bloed toch voor nodig is dat tijdens 
de metingen wordt afgenomen, en waarom dat in 
zoveel buisjes verdwijnt. Die vragen willen we graag 
beantwoorden. Bij de huidige meting worden er 11 
buisjes bloeden afgenomen. Dat lijkt heel veel, maar in 
hoeveelheid is het echter niet zo heel veel. Het totaal 
is 50 cc, hetgeen neerkomt op 6 soeplepels. Dat is 10 x 
minder dan wat je kwijtraakt als je bijvoorbeeld naar de 
bloedbank gaat om bloed te doneren. Maar wat gebeurt 
er eigenlijk met al dat bloed dat we afnemen? 

nesdainfo

De weg van het bloed

Voor de diverse bepalingen die we voor het NESDA onderzoek doen, is het nodig om het bloed op 
verschillende manieren voor te bereiden en/of te bewaren. En daar zijn al die verschillende soorten buisjes 
dus voor nodig. Maar vooral dit biologische onderzoek is binnen NESDA al van onschatbare waarde 
gebleken. Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld bezig om te kijken of we in het bloed eiwitten kunnen 
bepalen die voorspellen of iemand wel of niet een gunstig beloop heeft, of bij wie een behandeling wel of 
niet lijkt aan te slaan. Dit biedt hoop voor de toekomst. Want zouden we niet heel erg geholpen zijn als 
een bloedtest in de toekomst kan uitwijzen of en welke behandeling een patiënt nodig heeft?

Een ander deel van de buisjes gaat dus naar het 
klinisch genetisch laboratorium en wordt voor een 
langere tijd opgeslagen bij een temperatuur van -80 
graden Celcius. Bij deze extreem lage temperatuur 
blijft het zo goed bewaard, dat het met gemak 
een jaar of meer kan blijven liggen. In het klinisch 
genetisch laboratorium wordt bijvoorbeeld het DNA 
of het RNA uit het bloed geïsoleerd en in vriezers 
bewaard voor later onderzoek. 

Nadat we het bloed hebben afgenomen, worden de buisjes bloed 
naar twee locaties gebracht. Een deel gaat naar het klinisch 
chemisch laboratorium (in het ziekenhuis) en het andere deel gaat 
naar het klinisch genetisch lab (in Amsterdam). In het klinisch 
chemisch laboratorium wordt een deel van de buisjes gebruikt 
om dezelfde dag nog een aantal bepalingen te doen. Hier wordt 
onder andere de waarde van het cholesterol en het glucosegehalte 
bepaald. De bepaalde waarden van bijv. het cholesterol en het 
glucosegehalte krijgt u ook van ons terug in een brief ongeveer 
een maand na het interview.  Voor het onderzoek worden dit 
soort bepalingen gebruikt om de relatie tussen depressie, angst 
en metabole afwijkingen te onderzoeken. Hierover kunt u 
bijvoorbeeld lezen op bladzijde 5. Een klein aantal andere buisjes 
wordt bewaard in de vrieskist voor toekomstig onderzoek naar 
biomarkers van depressie en angst.
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... Ho-Young Wisselink

datamanaGer 
amsterdam

Op welke manier ben je betrokken bij het NESDA 
onderzoek?
Ik ben als datamanager ondersteunend voor het NESDA 
onderzoek en andere studies. Voor NESDA betreft dit 
het beheer en optimalisatie van het logistiek, schoning 
en ontsluiting proces. NESDA verzamelt vanuit diverse 
locaties allerlei gegevens over depressie en angst 
stoornissen. Hiervoor ontwikkelen we bijvoorbeeld digitale 
invoerschermen voor het digitaal vastleggen van de data, 
administratie database systemen voor het vastleggen 
van respondent gegevens, websites enz. Er is dus sprake 
van een gegevensstroom die beheerd moet worden. 
De gegevens moet uiteindelijk omgevormd worden 
(schoning) tot een bepaald format en indeling zodanig 
dat onderzoekers analyses kunnen doen. Verder ben ik 
samen met de andere datamanagers het aanspreekpunt 
voor onderzoekers wat betreft vragen over variabelen, het 
uitgeven van datasets, maar ook het beantwoorden van ICT 
vragen. Kortom een breed en leuk vakgebied.

Welke vraag zou je met het NESDA onderzoek het 
liefst beantwoord willen zien?
Dat is een makkelijke. Ik zou heel graag willen zien dat er 
een pasklaar antwoord is om depressie/angst en andere 
stoornissen uit de wereld te helpen. Helaas zo makkelijk is 
dat niet. Gelukkig wordt er wel veel onderzoek gedaan (ook 
in de breedte) om meer inzicht te krijgen en daarmee ook 
betere behandel methodes te ontwikkelen. 
            
Wat is tot nu toe de leukste ervaring die je bij NESDA 
hebt meegemaakt?
Er zijn vele leuke momenten geweest. Ik heb niet specifiek 
één leuke ervaring. Zo vind ik het zo nu en dan eten of 
borrelen, muziek maken, sporten, enz met collega’s, erg 
leuk om te doen. 

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Dat is ’s morgens opstaan (balen want het is altijd te 
vroeg), rustig wakker worden en daarna richting het werk. 
Zodra ik binnen ben mijn pc opstarten om daarna een kop 
koffie te gaan tappen. De werkzaamheden variëren van 
het ondersteunen van onderzoekers tot het programmeren 
van vragenlijsten, administratie database systemen en 
websites. Zodra de werkdag er weer erop zit, spring ik op 
de fiets om naar huis te gaan. In de avond natuurlijk eten 
en regelmatig afspreken met vrienden om wat leuks te 
gaan doen. Muziek maken is ook een grote hobby van me, 
daar hoop ik binnenkort weer meer tijd voor te hebben! 
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websites

www.nodea.nl
Op deze website staat nieuws over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar 
depressie en angst.

www.psychischegezondheid.nl
Website van het fonds psychische gezondheid 
met uitgebreide informatie over psychische 
aandoeningen.

www.adfstichting.nl
Op de website van de Angst, Dwang en Fobie 
Stichting vindt u uitgebreide informatie over onder 
andere angst en depressie, en de hierbij behorende 
symptomen en behandelmogelijkheden.

www.kleurjeleven.nl
Kleur je leven is een online zelfhulpcursus 
voor mensen met sombere gevoelens of milde 
depressieve klachten.

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut is een landelijk kenniscentrum 
voor de geestelijke gezondheidszorg, de 
verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. 
Depressie en angst zijn belangrijke thema’s binnen 
verschillende onderzoeksprogramma’s van het 
Trimbos-instituut. 

www.113online.nl
113online is een 24-uurs hulplijn voor mensen 
die denken aan zelfdoding of als men zich zorgen 
maakt over iemand of als men nabestaande is en 
meer informatie zoekt.

www.omgaanmetangst.nl
Op deze website van de stichting “Omgaan met 
Angst” vindt u informatie, weetjes, tips en trucs 
over hoe om te gaan met angst. Ook kunt u via hun 
forum contact met lotgenoten zoeken.

www.depressie.org
De Depressie Vereniging is een landelijke 
organisatie die zich inzet voor mensen met een 
depressie of depressieve klachten en hun naasten. 
Hun medewerkers en vrijwilligers hebben allemaal 
zelf ervaring met depressie.

kopp.lotgenootje.nl
Forum voor kinderen met ouders met psychiatrische 
problemen. 

Hieronder een aantal websites voor informatie 
maar ook voor als u hulp zoekt.

Alle NESDA medewerkers. Foto gemaakt op de jaarlijkse NESDA dag.

voor meer informatie over NESDA:www.nesda.nl


