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General summary

Major Depression (MD) is a common and debilitating disorder, which currently makes 
it the single largest contributor to the global burden of disease. Unfortunately, most 
treatments for MD have moderate effect sizes in clinical trials. Better understanding of 
the causal mechanisms of MD is expected to facilitate the development of biologically 
informed, patient-specific diagnoses, which in turn should enable psychiatrists to provide 
treatments that are tailored to a patients’ etiological and pathophysiological background.

Since the effectiveness of current therapies relative to placebo is modest, other 
approaches might be needed to address the public health burden of MD, such as 
preventive interventions for both first onsets and recurrent episodes of MD. Identifying 
key risk factors for MD could help provide focal points for these interventions, but 
relative importance analyses have not been performed before due to a lack of datasets 
including enough participants and sufficient numbers of risk factors. Also, most studies 
report models that are easier to calculate like a single multivariable model including all 
variables that are significant in univariable analyses. Other limitations of commonly used 
models include their inability to detect patterns more complex than a u-curve. More 
complex non-linear models might provide more insight into the relationships between 
risk factors such as age and sex, and MD prevalence, potentially improving opportunities 
for preventative interventions by identifying sub-populations with higher risks of MD. 
The first aim of this thesis was to gain more insight into the etiology of MD by using rich 
datasets and novel methodology to take a more detailed look at MD risk factors.

It might also be beneficial to identify groups of patients that respond better to 
a specific treatment. The heterogeneity of MD makes it difficult to predict treatment 
response for an individual patient based on the average response from large groups of 
MD patients, so looking for more homogeneous groups within the patient population 
(i.e., subtypes) might help. Unfortunately, the first subtypes of MD, which were largely 
based on consensus, have not performed much better than the original classification with 
regards to the prediction of onset, course, and treatment response. Data-driven approaches 
address the issue of intra-class heterogeneity by using clustering methods in patient 
datasets to identify subtypes that might be missed when relying on clinical observation 
alone. Although data-driven approaches to psychiatric diagnostics have long been used, 
they have recently gained more popularity. However, because of several methodological 
issues, it is still unclear how much of an improvement can be made with data-driven 
subtypes. More insight into the effects of methodological variation on clustering results 
could greatly improve our understanding of data-driven subtyping, helping us to not over-
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interpret the results of a single study. In addition, it could provide leads for data-driven 
subtypes of MD by identification of patterns that are robust to methodological variation. 
It is also unknown which type of data will deliver the best results when it comes to data-
driven subtyping. Research into diagnostic subtypes of depression has predominantly 
focused on subtyping based on symptom patterns, but there is little evidence showing 
that heterogeneity in etiology and pathophysiology are best explained by variations at 
this level. Therefore, it might be necessary to perform subtyping based on other sources 
of heterogeneity, including clinical risk factors, biochemical markers, genetic variations, 
and brain region activity/connectivity. This might enable us to identify groups of people 
that share a similar etiology and/or similar pathophysiology, which could mean that they 
are more likely to respond to similar treatments. The second aim of this thesis was to 
investigate if and how well bottom-up subtyping approaches might enable the discovery 
of more homogeneous subtypes of MD.

 The first part of this thesis was intended to refine our understanding of MD 
etiology by taking both a broad perspective, including a large group of risk factors at 
once, and a deep perspective, by zooming in further on the relationship between sex, age, 
and MD. In Chapter 2, Relative Importance Analysis was performed using the Lifelines 
cohort, a large longitudinal population study, in order to identify key risk factors of MD 
onset and recurrence over a 6-year period. We included 21 risk factors that have previously 
been found to be related to MD, such as socio-demographic variables, neuroticism, family 
history, stressful life events, childhood trauma, health behaviors, general health status, and 
metabolic and inflammatory markers. A family history of anxiety and depression, childhood 
trauma, higher neuroticism, female sex, younger age, long-term difficulties, lower physical 
quality of life and current anxiety disorders were all important predictors of MD onset, 
but family history had the largest effect. Most risk factors for MD onset also predicted 
MD recurrence, but a higher number of anxiety disorders at baseline predicted first onset 
only. Lower education levels did not predict onset, but they were the largest predictor 
of recurrence. Risk of recurrence was highest in men. These results identify a number of 
key risk factors relevant for population screening to identify subjects at risk of onset or 
recurrence of MD. For example, screening for MD among family members of depressed 
individuals may lead to more timely interventions, and the importance of lower education 
levels as a predictor for recurrence of MD suggests that strategies for tackling educational 
inequality in MD are needed, especially in relation to the course of the disorder. Finally, 
these results call for awareness of the potential detrimental course of MD in both men and 
women. In Chapter 3, cross-sectional data from the same sample was used to take a closer 
look at the relationship between sex, age and internalizing disorders (i.e., MD, dysthymia, 
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generalized anxiety disorder, social phobia and panic disorder), symptoms of depression 
and anxiety, negative affect (NA), and neuroticism. Generalized additive models were 
used to identify nonlinear patterns of these internalizing disorders, symptoms, and traits 
over the participants’ lifetimes, and to investigate sex differences. Women reported more 
internalizing disorders than men, but the relative difference remained stable across age 
(relative risk ~ 1.7). For both sexes, depressive symptoms decreased slightly from age 18 
until the age of 35, increased until the age of 50, and then decreased again until the age 
of 65, after which symptoms increased again. Anxiety symptoms increased until the age 
of 40, and then decreased, with a stabilization after age 70. NA and neuroticism gradually 
decreased after age 18. The patterns of internalizing disorders were different. There were 
small differences between the disorders, but prevalence generally increased between the 
ages of 18-30 years, stabilized between 30-50, and decreased after age 50. These results 
indicate that there might be differences in etiology, and that internalizing symptom scores 
cannot readily replace the diagnostic criteria. Furthermore, this chapters showed that 
changes in sex hormones around the menopause do not significantly influence women’s 
risk of internalizing disorders. The findings from these two Chapters together imply that 
the gender gap is mainly a consequence of differences in incidence early in life, rather than 
increased recurrence, which is in line with previous studies that showed that the gender 
gap in MD prevalence arises in puberty, due to higher incidence rates in women. This 
means that prevention of new onsets of MD should pay specific attention to adolescent 
women particularly.

The second part of this thesis focused on methodological and empirical questions 
about bottom-up MD subtyping. Chapter 4 presents the results of a systematic review 
of current evidence available for data-driven biological subtypes of MD from studies 
that identified (1) data-driven subtypes of MD based on biological variables, or (2) data-
driven subtypes based on clinical features such as symptom patterns and validated these 
with biological variables post-hoc, in order to gain insight into existing knowledge about 
the role of biological factors in MD heterogeneity. Twenty-nine publications including 24 
separate analyses in 20 unique samples were identified, including a total of ~4000 subjects. 
Five out of six biochemical studies indicated that there might be depression subtypes 
with and without disturbed neurotransmitter levels, and one indicated there might be 
an inflammatory subtype. Seven symptom-based studies identified subtypes, which 
were mainly determined by severity and by weight gain vs. loss. Two studies compared 
subtypes based on medication response. These symptom-based subtypes were associated 
with differences in biomarker profiles and functional connectivity, but results have not 
sufficiently been replicated. Four out of five neuroimaging studies found evidence for 
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groups with structural and connectivity differences, but the methods and results were 
inconsistent. The single genetic study found a subtype with a distinct pattern of single-
nucleotide polymorphisms, but this subtype has not been replicated in an independent 
test sample. One study combining all aforementioned types of data discovered subtypes 
with different levels of functional connectivity, childhood abuse, and treatment response, 
but the sample size was small. Although all of these studies provided interesting leads 
for future research, the methodological differences across studies and lack of replication 
precluded definitive conclusions about the existence of clinically useful and generalizable 
biological subtypes of MD. 

Chapter 5 shows that it is possible to successfully apply clustering techniques 
commonly used in studies based on clinical data to a set of biochemical biomarkers. Latent 
Class Analysis was performed on data from the Netherlands Study of Depression and 
Anxiety, a large, multi-site naturalistic cohort study. Thirty-six biomarkers (e.g., leptin, 
brain-derived neurotrophic factor, tryptophan) were measured, as well as sociodemographic 
and clinical characteristics. The analyses resulted in three classes, which were primarily 
characterized by different levels of metabolic health and were labeled as: ‘lean’ (21.6%), 
‘average’ (62.2%) and ‘overweight’ (16.2%). The identified classes were strongly related to 
general (metabolic) health and did not reflect any traditional diagnostic classifications. 
These results suggest that there might be a subtype with poor metabolic health could be 
seen as a distal marker for depression and anxiety, which is in line with previous symptom-
based subtyping studies. Chapter 6 details the use of Specification-Curve Analysis (SCA), 
using 31 proteomic biomarkers previously related to MD in the NESDA sample, to gain 
more insight into the influence of methodological variation on biomarker-based cluster-
analysis results. This analysis evaluated the consistency of the model results across 1,200 
k-means and hierarchical clustering analyses, each with a unique model specification (i.e., 
combination of clustering algorithm, fit-index, and distance metric). The results were 
inconsistent, meaning that no robust patterns of biological clustering were discovered 
in either the MD only sample or the combined MD/healthy dataset. Next, SCAs were 
run in simulated datasets with known varying cluster numbers and noise/outlier levels to 
evaluate the effect of data properties on SCA outcomes. The simulation results showed 
that the correct number of clusters could be identified quite consistently across the 1,200 
model specifications, but that correct cluster identification became harder when number 
of clusters and noise levels increased. These results indicated SCA is a useful technique 
that could aid the development of robust and replicable subtyping models in psychiatric 
disorders, but that a lack of robust clusters in an SCA does not always mean that there 
are no clusters in the data. Together, the results of the second part of this thesis show 
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that although subtyping based on etiology and pathophysiology is a promising research 
avenue, it is still in its infancy in some ways. If cluster analysis results are sufficiently 
replicated and proven to be robust to methodological variation, they could provide useful 
contributions to the total evidence base for new subtypes of MD that can be applied in 
clinical practice. Currently, the IMD subtype has the largest evidence base, but a lot of 
research still needs to be done before this classification can be used in clinical practice.

This research project had several strengths such as the large sample sizes, large 
numbers of included variables, and advanced statistical techniques. However, the results 
should also be interpreted in the light of a number of limitations, including the limited 
availability of data related to the main hypotheses about the pathophysiology of MD, the 
cross-sectional nature of many of the analyses, the lack of out-of-sample validation, and 
the many sources of methodological variation that were left unexplored.

This dissertation aimed to gain more insight into the etiology of MD, and to 
investigate if and how well bottom-up subtyping approaches might enable the discovery of 
more homogeneous subtypes of MD. The first part of this dissertation provided a number 
of leads for research into potential interventions to prevent of first onset and recurrence of 
MD, as well as some interesting insights into the gender gap of MD. The second part of this 
thesis showed that bottom-up data-driven subtyping research is a very complex endeavor 
that requires elaborate and costly data collection, including many variables from different 
levels, as well as intricate research designs that enable the evaluation of the robustness 
of the model results. Furthermore, the results indicated that artificial enhancement of 
cluster separation and not testing the null results can lead to overestimation of number of 
clusters, and that clustering results are very sensitive to model specifications. This suggest 
that most studies will consistently result in at least two clusters, which might not always 
represent relevant subtypes. Researchers as well as reviewers and editors need to be aware 
of these issues and evaluate model results accordingly. 

Finally, some interesting starting points for future research with regards to bottom-
up data-driven subtypes of MD were identified. Specifically, my results indicate that 
there might be an immunometabolic subtype of MD, although the exact clinical and 
biochemical characteristics of this subtype still need to be elucidated. In addition, further 
research into monoamine subtypes of MD is needed to improve the opportunities 
for personalized treatment of MD. Another promising direction for future research is 
clustering based on multilevel data, including genetic, neurological, and biochemical as 
well as phenotypical data.
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Depressie is een veel voorkomende en slopende aandoening. Helaas zijn de meeste 
behandelingen voor depressie maar matig effectief in klinische onderzoeken. Een beter 
begrip van de oorzaken van depressie zou psychiaters in staat kunnen stellen depressieve 
patiënten een meer gedetailleerde diagnose te geven, waardoor ze behandelingen zouden 
kunnen bieden die zijn afgestemd op de etiologische en pathofysiologische achtergrond 
van een patiënt.

Aangezien de effectiviteit van de huidige therapieën in vergelijking met placebo 
bescheiden is zijn er wellicht andere benaderingen nodig om de effecten van depressie op 
de volksgezondheid aan te pakken, zoals bijvoorbeeld preventieve interventies voor zowel 
de eerste als terugkerende episodes van depressie. Het identificeren van de belangrijkste 
risicofactoren voor depressie zou kunnen helpen om te bepalen op welke patiënten of 
welke ziektemechanismen deze interventies zich zouden moeten richten. Helaas wordt 
dit soort onderzoek bemoeilijkt door een gebrek aan datasets met voldoende deelnemers 
en een groot aantal risicofactoren. Daarnaast vragen dit soort analyses veel rekenkracht, 
dus rapporteren de meeste onderzoeken andere modellen als belangrijkste uitkomst, 
zoals bijvoorbeeld een model waarin alle variabelen die significant waren in univariabele 
analyses zijn opgenomen. Andere beperkingen van veelgebruikte modellen zijn onder 
meer hun onvermogen om patronen te detecteren die complexer zijn dan een u-curve. 
Complexere niet-lineaire modellen zouden meer inzicht kunnen geven in de relaties 
tussen risicofactoren zoals leeftijd en geslacht, en de prevalentie van depressie. Hierdoor 
zouden wellicht subpopulaties met een hoger risico op depressie geïdentificeerd kunnen 
worden, wat mogelijkheden oplevert voor preventieve interventies. Het eerste doel van 
dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de etiologie van depressie door gebruik 
te maken van rijke datasets en nieuwe methodologie om een   meer gedetailleerde kijk te 
krijgen op risicofactoren van depressie.

Het kan ook nuttig zijn om groepen patiënten te identificeren die beter reageren 
op een specifieke behandeling. De heterogeniteit van depressie maakt het moeilijk om de 
behandelrespons voor een individuele patiënt te voorspellen op basis van de gemiddelde 
respons van grote groepen depressieve patiënten, dus zoeken naar meer homogene 
groepen binnen de patiëntenpopulatie (d.w.z. subtypes) zou kunnen helpen. Helaas 
hebben de eerste subtypes van depressie, die grotendeels gebaseerd waren op consensus, 
niet veel beter gepresteerd dan de oorspronkelijke classificatie met betrekking tot het 
voorspellen van het begin en het verloop van de stoornis, of de behandelrespons. Data-
gedreven benaderingen pakken het probleem van heterogeniteit aan door met statistische 
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clusteringstechnieken subtypen te identificeren die mogelijk over het hoofd worden 
gezien wanneer alleen op klinische observatie wordt vertrouwd. Hoewel data-gedreven 
benaderingen al lang worden gebruikt binnen de psychiatrische nosologie zijn ze de laatste 
jaren steeds populairder geworden. Vanwege een aantal methodologische problemen is 
het echter nog steeds onduidelijk hoeveel verbetering er verwacht kan worden van dit 
soort data-gedreven subtypen. Meer inzicht in de effecten van methodologische variatie 
op clusteringresultaten zou ons begrip van data-gedreven subtypering aanzienlijk kunnen 
verbeteren, waardoor we de resultaten van een enkele studie niet overschatten. Bovendien 
zou het aanknopingspunten kunnen bieden voor data-gedreven subtypes van depressie 
door patronen te identificeren die robuust zijn voor methodologische variatie. Het is ook 
onbekend welk type data de beste resultaten zal opleveren als het gaat om data-gedreven 
subtypering. Onderzoek naar diagnostische subtypes van depressie heeft zich tot nu toe 
voornamelijk gericht op subtypering op basis van symptoompatronen, maar er is weinig 
bewijs dat heterogeniteit in etiologie en pathofysiologie het best kan worden verklaard door 
variaties op dit niveau. Daarom kan het nodig zijn om subtypering uit te voeren op basis 
van andere bronnen van heterogeniteit, waaronder klinische risicofactoren, biochemische 
markers, genetische variaties en activiteit/connectiviteit van de hersenen. Dit zou ons in 
staat kunnen stellen om groepen mensen te identificeren die een dezelfde etiologie en/
of pathofysiologie hebben, wat waarschijnlijk betekent dat ze meer kans hebben om goed 
te reageren op dezelfde behandelingen. Het tweede doel van dit proefschrift was om te 
onderzoeken of, en hoe goed, data-gedreven subtypering op basis van biologische data de 
ontdekking van meer homogene subtypes van depressie mogelijk maken.

Het eerste deel van dit proefschrift was bedoeld om ons begrip van de etiologie van 
depressie te verfijnen door zowel een verbredend perspectief als een verdiepend perspectief 
in te nemen, door te kijken naar een grote groep risicofactoren tegelijk en daarna verder in 
te zoomen op de relatie tussen geslacht, leeftijd en depressie. In Hoofdstuk 2 werden de 
belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan en terugkeren van depressie over een periode 
van 6 jaar geïdentificeerd in Lifelines, een groot longitudinaal populatieonderzoek. We 
hebben 21 risicofactoren bekeken waarvan eerder is vastgesteld dat ze verband houden met 
depressie, zoals sociaal-demografische variabelen, neuroticisme, familiegeschiedenis, acute 
en chronische stress, jeugdtrauma, leefstijl, algemene gezondheidstoestand en metabole 
en inflammatoire markers. Een familiegeschiedenis van angst en depressie, jeugdtrauma, 
hoger neuroticisme, vrouwelijk geslacht, jongere leeftijd, chronische stress, lagere fysieke 
kwaliteit van leven en het al hebben van een of meer angststoornissen waren allemaal 
belangrijke voorspellers van het ontstaan van depressie, maar familiegeschiedenis had het 
grootste effect. De meeste risicofactoren voor het ontstaan voorspelden ook het terugkeren 
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van depressie, maar een hoger aantal angststoornissen bij de eerste meting voorspelde alleen 
het eerste optreden van depressie. Een lager opleidingsniveau was niet van groot belang bij 
het voorspellen van nieuwe depressies, maar was de sterkste voorspeller van het terugkeren 
van depressie. Het risico op terugkerende depressies was het hoogst bij mannen. Deze 
resultaten laten zien dat een aantal belangrijke risicofactoren mogelijk relevant kunnen 
zijn voor bevolkingsonderzoek, om daardoor personen te identificeren met een risico op 
het ontstaan of terugkeren van depressie. Screening op depressie onder familieleden van 
depressieve personen kan bijvoorbeeld leiden tot meer tijdige interventies, en het belang 
van een lager opleidingsniveau als voorspeller voor herhaling van depressie suggereert 
dat strategieën om onderwijsongelijkheid bij depressie aan te pakken noodzakelijk zijn, 
vooral met betrekking tot het verloop van de stoornis. Ten slotte roepen deze resultaten op 
tot bewustwording van het mogelijk schadelijke beloop van depressie bij zowel mannen 
als vrouwen. In Hoofdstuk 3 werden cross-sectionele gegevens uit dezelfde steekproef 
gebruikt om gedetailleerd onderzoek te doen naar de relatie tussen sekse, leeftijd en 
inter naliserende stoornissen (d.w.z., depressie, dysthymie, gegeneraliseerde angststoornis, 
sociale fobie en paniekstoornis), symptomen van depressie en angst, negatief affect (NA), 
en neuroticisme. Gegeneraliseerde additieve modellen werden gebruikt om niet-lineaire 
patronen van deze internaliserende stoornissen, symptomen en eigenschappen gedurende 
het leven van de deelnemers te identificeren en om sekseverschillen te onderzoeken. 
Vrouwen rapporteerden meer internaliserende stoornissen dan mannen, maar het relatieve 
verschil bleef stabiel over de leeftijd (relatief risico ~ 1,7). Voor beide geslachten namen 
de depressieve symptomen licht af van de leeftijd van 18 tot de leeftijd van 35 jaar, namen 
toe tot de leeftijd van 50 jaar en namen daarna weer af tot de leeftijd van 65 jaar, waarna 
de symptomen weer toenamen. Angstsymptomen namen toe tot de leeftijd van 40 jaar en 
namen daarna af, met een stabilisatie na de leeftijd van 70 jaar. NA en neuroticisme namen 
geleidelijk af na de leeftijd van 18 jaar. De patronen van internaliserende stoornissen 
waren anders. Er waren kleine verschillen tussen de stoornissen, maar de prevalentie 
nam over het algemeen toe tussen 18-30 jaar, stabiliseerde tussen 30-50 en nam af 
na de leeftijd van 50 jaar. Deze resultaten geven aan dat er verschillen kunnen zijn in 
etiologie en dat de diagnostische criteria voor internaliserende stoornissen niet makkelijk 
vervangen kunnen worden door symptoomscores. Verder toonden dit hoofdstuk aan 
dat veranderingen in geslachtshormonen rond de menopauze geen significante invloed 
hebben op het risico van vrouwen op internaliserende stoornissen. De bevindingen van 
deze twee hoofdstukken samen impliceren dat de genderkloof voornamelijk een gevolg is 
van verschillen in incidentie op jonge leeftijd, en niet zozeer van een toegenomen terugval, 
wat in overeenstemming is met eerdere studies die aantoonden dat de genderkloof in de 
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prevalentie van depressie in de puberteit ontstaat door hogere incidentiecijfers bij vrouwen. 
Dit betekent dat bij de preventie van het ontstaan   van depressie specifiek aandacht moet 
worden besteed aan adolescente vrouwen.

Het tweede deel van dit proefschrift was gericht op methodologische en empirische 
vragen over subtypering van depressie gebaseerd op biologische gegevens. Hoofdstuk 4 
presenteert het huidige bewijs dat beschikbaar is voor data-gedreven biologische sub-
types van depressie, om inzicht te krijgen in bestaande kennis over de rol van biologische 
factoren in depressie-heterogeniteit. Hierbij werd gekeken naar onderzoeken die (1) 
data-gedreven subtypes van depressie identificeerden op basis van biologische varia-
belen, of (2) data-gedreven subtypes identificeerden op basis van klinische kenmerken 
zoals symptoompatronen en deze post-hoc valideerden met biologische variabelen. 
Negenentwintig publicaties, waaronder 24 afzonderlijke analyses in 20 unieke steek-
proeven, werden geïdentificeerd, met een totaal van ~4000 proefpersonen. Vijf van de 
zes biochemische onderzoeken gaven aan dat er mogelijk subtypes van depressie zijn met 
en zonder verstoorde neurotransmitterniveaus, en één gaf aan dat er een inflammatoir 
subtype zou kunnen zijn. Zeven op symptomen gebaseerde onderzoeken identificeerden 
subtypen die voornamelijk werden bepaald door de ernst van de depressie, en door 
gewichts toename versus gewichtsverlies. Twee studies vergeleken subtypes op basis van 
medicatierespons. Deze op symptomen gebaseerde subtypes waren geassocieerd met 
verschillen in biomarkers en functionele connectiviteit, maar de resultaten zijn nog niet 
voldoende gerepliceerd om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Vier van de vijf 
neuroimaging-onderzoeken vonden bewijs voor groepen met structurele en connec-
tiviteits verschillen, maar de methoden en resultaten waren inconsistent. De enkele 
genetische studie vond een subtype met een duidelijk patroon van genetische verschillen 
(EN: single-nucleotide polymorphisms), maar dit subtype is nog niet gerepliceerd. Een 
studie die alle bovengenoemde soorten gegevens combineerde ontdekte subtypen met 
verschillende niveaus van functionele connectiviteit, kindermishandeling en behandelings-
respons, maar de steekproefomvang was klein. Hoewel al deze onderzoeken interessante 
aanknopingspunten bieden voor toekomstig onderzoek kunnen we nog geen definitieve 
conclusies trekken over het bestaan   van klinisch bruikbare en generaliseerbare biologische 
subtypes van depressie, vanwege de methodologische verschillen tussen de onderzoeken 
en het gebrek aan replicatie.

Hoofdstuk 5 laat zien dat het mogelijk is om clustertechnieken die vaak worden 
gebruikt in studies op basis van klinische gegevens met succes toe te passen op een 
reeks biochemische biomarkers. Latente klassen-analyse werd uitgevoerd op zesendertig 
biomarkers (bijv. leptine en tryptofaan) gemeten in de Nederlandse Studie naar Depressie 
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en Angst (NESDA), een groot naturalistisch cohortonderzoek met meerdere locaties. 
De analyses resulteerden in drie klassen die voornamelijk werden gekenmerkt door 
verschillende niveaus van metabole gezondheid. De klassen werden gelabeld als: ‘mager’ 
(21,6%), ‘gemiddeld’ (62,2%) en ‘overgewicht’ (16,2%). De geïdentificeerde klassen waren 
sterk gerelateerd aan de algemene (metabole) gezondheid van de deelnemers en weer-
spiegelden geen traditionele diagnostische classificaties. Deze resultaten sugge reren dat er 
mogelijk een subtype is met een slechte metabole gezondheid, wat in overeenstemming 
is met eerdere subtyperings-studies gebaseerd op symptomen Hoofdstuk 6 beschrijft het 
gebruik van Specificatie-Curve Analyse (SCA) om meer inzicht te krijgen in de invloed 
van methodologische variatie op cluster-analyse resultaten gebaseerd op biomarkers, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 31 proteomische biomarkers die eerder gerelateerd 
waren aan depressie in NESDA. Deze analyse evalueerde de consistentie van de model-
resultaten over 1.200 verschillende k-means en hiërarchische clusteranalyses, elk met een 
unieke modelspecificatie (d.w.z., een unieke combinatie van clusteringalgoritme, fit-index 
en afstandsmaat). De resultaten waren inconsistent, wat betekent dat er geen robuuste 
patronen van biologische clustering werden ontdekt in het de groep depressieve patiënten 
of de dataset waar ook gezonde controles aan toegevoegd waren. Vervolgens werden SCAs 
uitgevoerd in gesimuleerde datasets met verschillende clusteraantallen en verschillende 
niveaus van ruis om het effect van deze eigenschappen op SCA-resultaten te evalueren. De 
simulatieresultaten toonden aan dat het juiste aantal clusters vrij consistent kon worden 
geïdentificeerd over de 1.200 modelspecificaties, maar dat correcte clusteridentificatie 
moeilijker werd naarmate het aantal clusters en het niveau van ruis toenamen. Deze 
resultaten gaven aan dat SCA een bruikbare techniek is die zou kunnen helpen bij de 
ontwikkeling van robuuste en repliceerbare subtyperingsmodellen bij psychiatrische 
stoornissen, maar dat een gebrek aan robuuste clusters in een SCA niet altijd betekent dat 
er geen clusters in de gegevens zijn. Samen laten de resultaten van het tweede deel van 
dit proefschrift zien dat, hoewel subtypering op basis van etiologie en pathofysiologie een 
veelbelovende onderzoeksrichting is, het in sommige opzichten nog in de kinderschoenen 
staat. Als de resultaten van clusteranalyse voldoende worden gerepliceerd en robuust 
blijken te zijn voor methodologische variatie, kunnen ze een nuttige bijdrage leveren aan 
de totale wetenschappelijke basis voor nieuwe subtypes van depressie die in de klinische 
praktijk kunnen worden toegepast. Momenteel heeft het imuun-metabole subtype 
de grootste wetenschappelijke basis, maar er moet nog veel onderzoek worden gedaan 
voordat deze classificatie in de klinische praktijk kan worden gebruikt.

Dit proefschrift had verschillende sterke punten, zoals de grote aantallen deelnemers, 
het grote aantal variabelen en geavanceerde statistische technieken. De resultaten moeten 
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echter ook worden geïnterpreteerd in het licht van enkele beperkingen, waaronder de 
beperkte beschikbaarheid van gegevens met betrekking tot de belangrijkste hypothesen 
over de pathofysiologie van depressie, het cross-sectionele karakter van veel van de analyses 
en de vele bronnen van methodologische variatie niet zijn onderzocht.

Dit proefschrift had tot doel meer inzicht te krijgen in de etiologie van depressie, en 
om te onderzoeken of, en hoe goed, data-gedreven subtypering op basis van biologische 
gegevens de ontdekking van meer homogene subtypes van depressie mogelijk zouden 
kunnen maken. Het eerste deel van dit proefschrift leverde een aantal aanknopingspunten 
op voor onderzoek naar mogelijke interventies om het ontstaan en terugkeren van depressie 
te voorkomen, en enkele interessante inzichten in de genderkloof van depressie. Het 
tweede deel van dit proefschrift toonde aan dat data-gedreven subtyperingsonderzoek een 
zeer complexe onderneming is die uitgebreide en kostbare gegevensverzameling vereist, 
inclusief een grote hoeveelheid variabelen van verschillende niveaus, evenals ingewikkelde 
methoden die de evaluatie van de robuustheid van de modelresultaten mogelijk maken. 
Bovendien gaven de resultaten aan dat kunstmatige verbetering van scheiding tussen 
clusters en het niet testen van de nulhypothese kan leiden tot overschatting van het 
aantal clusters, en dat clusteringresultaten erg gevoelig zijn voor modelspecificaties. Dit 
suggereert dat de meeste onderzoeken altijd ten minste twee clusters zullen presenteren, 
die mogelijk niet altijd relevante subtypen vertegenwoordigen. Zowel onderzoekers als 
recensenten en redacteuren moeten op de hoogte zijn van deze problemen en zouden de 
resultaten van clusteranalyses idealiter dienovereenkomstig evalueren. 

Tot slot werden er in dit proefschrift een aantal interessante uitgangspunten voor 
toekomstig onderzoek naar data-gedreven subtypes van depressie geïdentificeerd. De 
resultaten geven aan dat er mogelijk een immuun-metabool subtype van depressie is, hoewel  
de exacte klinische en biochemische kenmerken van dit subtype nog moeten worden 
onderzocht. Daarnaast is verder onderzoek naar monoamine-subtypes van depressie nodig 
om de mogelijkheden voor gepersonaliseerde behandeling van depressie te verbeteren. 
Een andere veelbelovende richting voor toekomstig onderzoek is clustering op basis 
van gegevens van meerdere niveaus, zoals genetische, neurologische, biochemische en 
fenotypische gegevens.
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Inleiding

Depressie is een veel voorkomende en slopende aandoening, die vaak als meer belastend 
ervaren wordt dan ziekten zoals bijvoorbeeld kanker of hartproblemen. Helaas zijn de 
meeste behandelingen voor depressie niet zo effectief als we graag zouden willen. Een 
beter begrip van de oorzaken van depressie zou kunnen helpen om betere behandelingen 
te ontwikkelen, en om de behandeling beter te laten aansluiten op wat een depressieve 
patiënt nodig heeft. In mijn proefschrift heb ik op twee manieren onderzoek gedaan naar 
de oorzaken van depressie. 

In het eerste deel heb ik gekeken naar risicofactoren voor depressie. Risicofactoren 
zijn persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, persoonlijkheid en opleidingsniveau) 
en dingen die iemand heeft meegemaakt (bijvoorbeeld jeugdtrauma’s of het overlijden van 
een naaste) die kunnen lijden tot een grotere kans op depressie. Ik heb eerst verschillende 
risicofactoren met elkaar vergeleken om te kijken welke factoren de grootste rol spelen 
bij het ontstaan van depressies, en daarna heb ik gedetailleerd onderzoek gedaan naar de 
effecten van sekse en leeftijd. 

In het tweede deel heb ik onderzocht of er misschien subtypen van depressie bestaan, 
dat zijn groepen patiënten waarbij de depressie op verschillende manieren veroorzaakt 
wordt. Ik heb daarbij ook geprobeerd te bekijken hoe de methoden die gebruikt worden 
voor dit soort onderzoek verbeterd kunnen worden.

Hieronder zal ik deze twee benaderingen verder uitleggen. Ik zal daarbij de resul-
taten van mijn onderzoek en de interpretatie hiervan voor het eerste en het tweede deel 
apart beschrijven. 

Deel 1. Risicofactoren van depressie
Achtergrond

Omdat de huidige behandelingen voor depressie niet genoeg helpen zijn er misschien 
andere benaderingen nodig om de effecten van depressie op de volksgezondheid aan te 
pakken. Het zou onder andere kunnen helpen om het ontstaan van nieuwe depressies te 
voorkomen door middel van preventieve behandelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
een online cursus om meer grip te krijgen op depressieve klachten die aangeboden wordt 
voordat deze klachten zich ontwikkelen tot een volledige depressie. Om te onderzoeken op 
welke risicogroepen en/of op welke ziektemechanismen deze preventieve behandelingen 
zich zouden moeten richten is het belangrijk om te weten welke risicofactoren de grootste 
rol spelen bij het ontstaan van depressie. Helaas bestaan er weinig datasets die dit soort 
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onderzoek mogelijk maken. Daarnaast zijn de meest gebruikte onderzoeksmethoden vaak 
niet in staat om risicofactoren met elkaar te vergelijken. Deze methoden zijn ook niet 
geschikt om complexe verbanden tussen een risicofactor zoals bijvoorbeeld leeftijd en/of 
sekse, en het ontstaan van depressies te onderzoeken. Complexere modellen zouden een 
meer gedetailleerd inzicht kunnen geven in dit verband, waardoor het misschien mogelijk 
wordt om groepen vinden die een hoger risico hebben op het krijgen van een depressie 
(bijvoorbeeld vrouwen rond de overgang), wat mogelijkheden oplevert voor preventieve 
behandelingen. 

Doel van het onderzoek

Het eerste deel van dit proefschrift was bedoeld om meer inzicht te krijgen in risicofactoren 
van depressie door gebruik te maken van Lifelines (een dataset met heel veel verschillende 
gegevens over meer dan 160.00 deelnemers) en complexe modellen die (1) het belang van 
risicofactoren kunnen vergelijken en (2) complexe verbanden tussen geslacht en leeftijd 
en het voorkomen van depressie kunnen onderzoeken.

Resultaten

In Hoofdstuk 2 werd gekeken naar de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan   van 
depressies. Ik heb daarbij onderzocht of de belangrijkste risicofactoren voor een nieuwe 
depressieve periode verschillen tussen mensen die al eerder een depressie hebben gehad, en 
mensen die nog nooit depressief zijn geweest. Ik heb 21 risicofactoren bekeken, waarvan 
eerder is vastgesteld dat ze verband houden met depressie, waaronder leeftijd, geslacht, 
neuroticisme, familiegeschiedenis van depressie en angst, stress, jeugdtrauma, leefstijl, en 
algemene gezondheidstoestand. 

Het voorkomen van angst en depressie in de familie, jeugdtrauma, hoger neuroticisme, 
vrouwelijk geslacht, jongere leeftijd, chronische stress, lagere fysieke kwaliteit van leven en 
het al hebben van één of meer angststoornissen waren allemaal belangrijke voorspellers 
van het ontstaan   van depressie, maar familiegeschiedenis had het grootste effect. De 
meeste risicofactoren voor het ontstaan van nieuwe depressies (d.w.z., bij mensen die 
nog niet eerder depressief waren geweest) voorspelden ook het terugkeren van depressie 
(d.w.z., bij mensen met een voorgeschiedenis van depressie). Een lager opleidingsniveau 
was bijvoorbeeld niet van groot belang bij het voorspellen van nieuwe depressies, maar 
was de sterkste voorspeller van het terugkeren van depressie. Het risico op het terugkeren 
van depressies bij mensen die al eens depressief zijn geweest was het hoogst bij mannen. 

Deze resultaten lieten zien welke risicofactoren mogelijk relevant zouden kunnen 
zijn voor bevolkingsonderzoek, om op die manier personen te identificeren die een hoger 
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risico hebben op het ontstaan   of terugkeren van depressies. Screening op depressie onder 
familieleden van depressieve personen zou bijvoorbeeld eerder ingrijpen bij mensen die 
depressieve klachten ontwikkelen mogelijk kunnen maken. 

In Hoofdstuk 3 werden complexe wiskundige modellen gebruikt om te kijken hoe 
angststoornissen en depressie (en hun symptomen) variëren gedurende het leven van 
de deelnemers van Lifelines. Daarbij werd ook gekeken naar sekseverschillen. Vrouwen 
hadden vaker een angststoornis of depressie dan mannen, maar het relatieve verschil 
tussen mannen en vrouwen bleef gelijk: vrouwen hadden op elke leeftijd ongeveer 1,7 
keer meer risico op een angststoornis of depressie. Er waren kleine verschillen tussen de 
gemeten stoornissen, maar de hoeveelheid patiënten met een angststoornis of depressie 
nam over het algemeen toe tussen 18-30 jaar, stabiliseerde tussen 30-50 en nam af na de 
leeftijd van 50 jaar. 

Deze resultaten lieten zien dat veranderingen in geslachtshormonen rond de meno-
pauze waarschijnlijk geen significante invloed hebben op het gemiddelde risico van vrouwen 
op angststoornissen en depressie. 

De resultaten van deze twee hoofdstukken samen impliceren dat vrouwen gemiddeld 
genomen vaker depressief zijn omdat zij op jonge leeftijd meer risico hebben op het krij-
gen van een depressie. Dit is in overeenstemming met eerdere studies die aantoonden dat 
de genderkloof in het voorkomen van depressie ontstaat in de puberteit. Dit betekent dat 
bij onderzoek naar behandelingen die het ontstaan van depressie proberen te voorkomen 
specifiek aandacht moet worden besteed aan adolescente vrouwen.

Deel 2. Subtypen van depressie
Achtergrond

Een andere benadering die zou kunnen helpen om de ziektelast van depressie te ver-
min deren is het zoeken naar groepen patiënten die beter reageren op een specifieke 
behandeling. Er zijn grote verschillen tussen depressieve patiënten ten aanzien van symp-
tomen, reactie op behandeling, en waarschijnlijk ook in de oorzaken van de depressie. Dit 
maakt het moeilijk om te voorspellen hoe goed een individuele patiënt zal reageren op 
een behandeling op basis van het gemiddelde van de hele groep. Het identificeren van 
groepen patiënten die meer op elkaar lijken (d.w.z., subtypes) zou deze kwaliteit van deze 
voorspelling kunnen verbeteren.

Er is in het verleden al redelijk wat onderzoek gedaan naar mogelijke subtypes van 
depressie ontwikkeld, maar dit heeft tot nu toe nog niet veel geholpen. Het zou kunnen dat 
dit komt doordat deze mogelijke subtypes gebaseerd zijn op klinische observatie, d.w.z., 
het onderzoeken van depressieve patiënten door psychiaters in de praktijk. Data-gedreven 
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benaderingen zijn wiskundige technieken die gebruikt kunnen worden om subtypen te 
identificeren op basis van een grote hoeveelheid gegevens. Omdat de patroonherkenning 
in geval door een computer wordt gedaan in plaats van door mensen zouden dit soort 
benaderingen kunnen helpen subtypen te identificeren die mogelijk over het hoofd 
worden gezien wanneer alleen op klinische observatie wordt vertrouwd. 

Hoewel data-gedreven benaderingen al lang worden gebruikt binnen het psychia-
trisch onderzoek zijn ze de laatste jaren steeds populairder geworden. Er zijn echter een 
aantal problemen met dit soort onderzoek waardoor het nog steeds onduidelijk is hoeveel 
verbetering er verwacht kan worden van data-gedreven subtypen. Het is bijvoorbeeld nog 
onduidelijk in hoeverre de resultaten van dit soort onderzoek bepaald worden door de 
gebruikte methoden. Als de resultaten kunnen veranderen als er iets aangepast wordt in de 
methode moeten we misschien voorzichtiger zijn met het interpreteren van de resultaten 
van dit soort onderzoek. Aan de andere kant, als we subtypen kunnen vinden die niet 
sterk afhangen van de gebruikte methode zou dit een belangrijke aanwijzing zijn dat deze 
resultaten mogelijk nuttig kunnen zijn bij het diagnosticeren van patiënten met depressie. 

Het is ook nog niet duidelijk welke soort gegevens de beste resultaten zal opleveren 
als het gaat om data-gedreven subtypering. Onderzoek naar subtypes van depressie heeft 
tot nu toe voornamelijk gebruik gemaakt van symptomen, maar er is weinig bewijs dat 
dit de beste optie is. Daarom moet er onderzoek worden gedaan naar subtypering op 
basis van andere gegevens (bijvoorbeeld biologische gegevens zoals genetische informatie, 
breinactiviteit of de hoeveelheid stresshormoon in het bloed). Dit zou misschien kunnen 
helpen om groepen patiënten te vinden waarbij de oorzaken van depressie hetzelfde zijn, 
wat betekent dat ze meer kans hebben om goed te reageren op dezelfde behandelingen. 
Het doel van het tweede deel van dit proefschrift was om te onderzoeken of, en hoe goed, 
data-gedreven subtypering op basis van biologische gegevens de ontdekking van subtypes 
van depressie mogelijk maken.

Resultaten

Hoofdstuk 4 beschreef de literatuur die beschikbaar is over subtypes van depressie die 
gebaseerd zijn op biologische gegevens. Hierbij werd gekeken naar onderzoeken die (1) 
biologische gegevens gebruikten als basis voor hun onderzoek, of (2) symptomen gebruikten 
als basis voor hun onderzoek, maar de subtypes vervolgens vergeleken op biologische 
kenmerken. Dit hoofdstuk heeft gebruik gemaakt van negenentwintig artikelen met een totaal 
van ongeveer 4000 proefpersonen. Vijf onderzoeken gaven aan dat er mogelijk subtypes van 
depressie zijn met en zonder verstoorde neurotransmitterniveaus, dat zijn signaalstoffen die 
impulsen overbrengen in de zenuwen in de hersenen en het lichaam. Zeven op symptomen 
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gebaseerde onderzoeken identificeerden subtypen die voorname lijk werden bepaald door 
de ernst van de depressie, en door gewichtstoename versus gewichts verlies. Deze subtypen 
verschilden van elkaar op het gebied van stofwisseling, ontsteking, hersenactiviteit, en een 
aantal andere biologische kenmerken. Er waren ook studies die onderzoek deden naar 
subtypes op basis van genetische informatie of hersen activiteit. Hoewel alle studies uit 
dit hoofdstuk interessante aanknopingspunten boden voor toekomstig onderzoek kon ik 
helaas nog geen definitieve conclusies trekken over het bestaan van biologische subtypes van 
depressie, vanwege de verschillen tussen de onderzoeken.

Hoofdstuk 5 liet zien dat het mogelijk is om de subtypes te vinden op basis van 
biochemische gegevens zoals cholesterol, leptine en tryptofaan met dezelfde technieken 
die vaak worden gebruikt in studies die gebruik maken van symptomen als basis voor 
hun subtypes. De gevonden groepen werden voornamelijk gekenmerkt door verschillende 
niveaus van metabole gezondheid (d.w.z., stofwisseling) en kregen de labels ‘mager’ (21,6%), 
‘gemiddeld’ (62,2%) en ‘overgewicht’ (16,2%). De resultaten van dit hoofdstuk suggereren 
dat er mogelijk een subtype van depressie is met een slechte metabole gezondheid, wat in 
overeenstemming is met eerdere subtyperings-studies gebaseerd op symptomen.

Hoofdstuk 6 beschreef een analyse die bekeek of het aantal gevonden groepen hetzelfde 
bleef, of juist niet, als er kleine veranderingen werden aangebracht in de gebruikte methode. 
Daarvoor werden de resultaten van 1.200 unieke analyses bekeken. Deze methoden zochten 
allemaal naar subtypen in een groep depressieve patiënten, maar ze gebruikten allemaal net 
een beetje andere wiskunde. De aantallen groepen die gevonden werden verschilden sterk, 
wat wil zeggen dat de invloed van de methode op de resultaten groot was.

Dezelfde analyse werd ook gedaan met een aantal datasets ik zelf had gemaakt, 
waarvan ik dus van tevoren wist hoeveel groepen er gevonden zouden moeten worden. 
Het merendeel van de 1200 methoden vond het juiste aantal groepen in deze datasets, 
maar naar mate het aantal groepen in de dataset groter werd ging dit steeds minder goed. 
Ik had ook verschillende datasets gemaakt met een steeds hoger niveau van ruis, wat het 
vinden van het juiste aantal groepen verder bemoeilijkte.

Dit hoofdstuk liet zien dat het doen van veel verschillende analyses die onderling een 
klein beetje verschillen zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van subtypes van depressie, 
omdat het mogelijk is groepen te vinden die bestand zijn tegen dit soort veranderingen. 
Maar als dit soort onderzoek geen duidelijke uitkomsten geeft kan ook het gevolg zijn 
problemen met de dataset, dus een gebrek aan uitkomsten betekent niet altijd dat er geen 
subtypes aanwezig zijn. 

De resultaten van deze drie hoofdstukken samen laten zien dat, hoewel subtypering 
op basis van biologische gegevens een veelbelovende richting is, dit onderzoek in sommige 
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opzichten nog in de kinderschoenen staat. Momenteel heeft het subtype met biologische 
ontregeling op het gebied van stofwisseling en ontsteking de grootste wetenschappelijke 
basis, maar er moet nog veel onderzoek worden gedaan voordat dit subtype van depressie 
gebruikt kan worden om mensen een diagnose te geven en te behandelen.

Sterke en zwakke punten van dit onderzoek

Dit proefschrift had verschillende sterke punten, zoals de grote aantallen deelnemers, het 
grote aantal gemeten gegevens en de geavanceerde wiskundige technieken. De resultaten 
moeten echter ook worden geïnterpreteerd in het licht van enkele beperkingen, zoals 
bijvoorbeeld de beperkte beschikbaarheid van biologische gegevens over de belangrijkste 
theorieën over de oorzaken van depressie (bijvoorbeeld bepaalde neurotransmitters, 
stresshormoon, of ontstekingswaardes). Omdat de gebruikte datasets net zoals andere 
grote datasets niet beschikken over deze gegevens is het niet mogelijk om te proberen 
subtypes te vinden waarbij een van deze dingen het hoofdprobleem is, bijvoorbeeld een 
subtype met een verhoogd stresshormoon en een subtype met een tekort aan bepaalde 
neurotransmitters. Een andere beperking is dat ik in dit proefschrift alleen onderzoek 
heb gedaan naar effecten van kleine variaties in de wiskundige methoden - er zijn nog 
vele bronnen van variatie in onderzoeksmethoden die ik niet heb onderzocht. Kleine 
veranderingen in de manier waarop de gebruikte gegevens bewerkt worden om ze klaar te 
maken voor de analyses zouden bijvoorbeeld een vergelijkbaar effect kunnen hebben op 
de uitkomsten van data-gedreven subtyperingsonderzoek.

Conclusie

Het eerste deel van dit proefschrift leverde een aantal aanknopingspunten op voor 
onder zoek naar mogelijke interventies om het ontstaan en terugkeren van depressie te 
voorkomen, en enkele interessante inzichten in de genderkloof van depressie. Het tweede 
deel van dit proefschrift toonde aan dat subtyperingsonderzoek een zeer complexe 
onderneming is, waarvoor geïnvesteerd moet worden in het verzamelen van uitgebreide 
datasets en de ontwikkeling van nieuwe en ingewikkelde methodes. Tot slot werden er in 
dit proefschrift een aantal interessante uitgangspunten voor toekomstig onderzoek naar 
data-gedreven subtypes van depressie geïdentificeerd, zoals verder onderzoek naar subtypes 
met biologische ontregeling op het gebied van stofwisseling en ontsteking of subtypes 
met verschillende niveaus van bepaalde stoffen in de hersenen. Een andere veelbelovende 
richting voor toekomstig onderzoek is subtypering op basis van verschillende soorten 
gegevens, zoals genetische gegevens, hersenactiviteit, bloedwaardes én symptomen.
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Dankwoord

Dit proefschrift zou niet tot stand zijn gekomen zonder de support van mijn familie, 
vrienden en collega’s. Ik wil iedereen die me gesteund heeft deze afgelopen jaren ont-
zettend bedanken, maar een paar mensen in het bijzonder.

Allereerst wil ik mijn begeleiders bedanken. Zoals ik keer op keer met collega’s, vrienden 
en familie heb gedeeld, voel ik me zeer bevoorrecht dat ik met zo’n geweldig team 
heb mogen werken. Ik had me geen betere copromotoren kunnen wensen dan Klaas 
Wardenaar en Hanna van Loo, die beiden oprecht geïnteresseerd waren - niet alleen 
in mijn onderzoek, maar ook in hoe het met mij ging. Onze wekelijkse bijeenkomsten 
waren over het algemeen erg nuttig, maar ook altijd erg gezellig. Ook mijn promotor, 
Robert Schoevers, ben ik erg dankbaar. Ondanks het feit dat zijn agenda sneller vol lijkt 
te raken dan een normaal mens kan werken, kwam hij altijd met interessante suggesties 
en ondersteunde hij mijn persoonlijke ontwikkeling waar nodig.

De afgelopen vier jaar zouden een stuk minder leuk zijn geweest zonder de vele collega’s 
die ik op het ICPE heb leren kennen. Anna en Melissa, vind ik het jammer dat we onze 
laatste jaren niet samen op kantoor hebben doorgebracht, maar ik denk met veel plezier 
terug aan onze dagen op het ICPE.

Ik wil mijn familie bedanken voor hun onvoorwaardelijke liefde en steun. Ik heb de 
afgelopen vier jaar veel ups en downs meegemaakt, en ze waren er altijd voor me. Ik wil 
mijn ouders nogmaals bedanken voor het met mij delen van hun woonruimte, en voor het 
afstaan van hun slaapkamer tijdens kantooruren, zodat ik dit proefschrift kon afronden 
vanuit de geborgenheid van mijn ouderlijk huis.

Tot slot wil ik de Plum Village-gemeenschap bedanken, met name de Wake Up Sangha 
(Groningen en internationaal), en de Mind and Life/Mindful Researchers-gemeenschap, 
voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid in deze moeilijke tijden. Dit netwerk 
is van onschatbare waarde geweest voor de realisatie van dit proefschrift en voor mijn 
persoonlijke groei.
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