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Verbindingen tussen sociale stress, immuundysregulatie en 
psychose
Een virtual reality studie

Psychotische stoornissen worden gekarakteriseerd door wanen, hallucinaties, (sociale) 
geremdheid en cognitieve problemen [1]. Ongeveer 0,7 % van de mensen krijgt in 
zijn of haar leven een psychotische stoornis vaak met grote invloed op zijn of haar 
leven [2]. Het ontstaan van een psychotische stoornis is multifactorieel bepaald. 
Zowel genetische kwetsbaarheid als omgevingsfactoren spelen een rol. Blootstelling 
aan sociale stressoren in de kindertijd, zoals traumatische ervaringen, discriminatie 
vanwege een migratieachtergrond of wonen in een stedelijke omgeving verhogen 
het risico op een psychotische stoornis later in het leven [3-5]. Er wordt gedacht dat 
blootstelling aan dergelijke sociale stressoren individuen telkens gevoeliger maakt 
voor hernieuwde of herhaalde blootstelling aan sociale stress. Uiteindelijk kunnen dan 
psychotische reacties volgen op milde, dagelijks vormen van sociale stress. Dit proces 
wordt stress sensitisatie genoemd [6]. Het is moeilijk om deze hypothese te testen, 
omdat de sociale omgeving complex, subjectief en dynamisch is en hierdoor moeilijk 
te meten of controleren is in een experimentele setting. In dit proefschrift werd virtual 
reality gebruikt om mensen met verschillende kwetsbaarheid voor psychose bloot 
te stellen aan milde, dagelijkse vormen van sociale stress. Psychologische (stress, 
achterdocht) en lichamelijke reacties (hartslag, zweetreactie) werden onderzocht.

Ook werden markers van het immuunsysteem gemeten in perifeer bloed. Er zijn 
namelijk aanwijzingen voor een subtiele ontregeling van het immuunsysteem 
bij mensen met een psychose [7-9]. Zo zijn verhoogde waarden van cytokines en 
verschuivingen in T cel populaties beschreven bij patiënten met een psychotische 
stoornis. Er wordt gedacht dat deze immuundysregulatie het brein kwetsbaar(der) 
kan maken voor een psychose [10]. Het immuunsysteem wordt sterk beïnvloed door 
omgevingsfactoren. Niet alleen (perinatale) infecties, maar ook (sociale) stressoren 
beïnvloeden het immuunsysteem [11]. In dit proefschrift werd onderzocht of 
immuundysregulatie ook geassocieerd is met blootstelling aan en reacties op sociale 
stress bij psychose.

In het virtual reality experiment werden groepen met een hoge psychosegevoeligheid 
(patiënten met een psychose en patiënten met een ultrahoog risico om een psychose 
te krijgen) en groepen met een lagere psychosegevoeligheid (mensen met een broer 

of zus met een psychose en mensen zonder (familie)geschiedenis van een psychose) 
blootgesteld aan combinaties van drukte, een etnische minderheidspositie en 
vijandigheid van virtuele mensen (avatars) in een virtueel café.

Toename van virtuele sociale stressoren gaf een fysiologische stress reactie 
bij de proefpersonen (hoofdstuk 2). De gemiddelde hartslag nam toe en de 
hartslagvariabiliteit nam af. Het autonome zenuwstelsel dat deze stressreactie 
reguleert is onderverdeeld in een sympathische en een parasympathische tak. Door 
middel van zogenaamde spectrumanalyse zagen we dat de sympathische activiteit 
toe nam en de parasympathische activiteit af nam bij blootstelling aan virtuele 
sociale stressoren. Deze stressreactie was vergelijkbaar voor groepen met hoge en 
lage psychosegevoeligheid. Wel had de groep met hoge psychosegevoeligheid al 
voor blootstelling aan en onafhankelijk van het aantal sociale stressoren gemiddeld 
een hogere hartslag en lagere hartslagvariabiliteit dan de groep met een lagere 
psychosegevoeligheid. Dit hing samen met een lagere parasympathische activiteit in 
de groep met hoge psychosegevoeligheid.

Hetzelfde patroon werd geobserveerd voor gerapporteerde psychologische reacties. 
In de hoge psychosegevoeligheidsgroep gaven proefpersonen gemiddeld meer 
stress en achterdocht aan dan in de lage psychosegevoeligheidsgroep, maar de 
toename van stress en achterdocht uitgelokt door virtuele sociale stressoren was 
vergelijkbaar tussen beide groepen [12]. In hoofdstuk 3 onderzoeken we de rol van 
traumatische ervaringen in de kindertijd bij psychologische reacties op virtuele sociale 
stressoren. Proefpersonen met traumatische ervaringen in de kindertijd hadden 
gemiddeld een sterkere reactie op blootstelling aan virtuele sociale stressoren. Het 
effect van traumatische ervaringen was sterker naarmate het aantal virtuele sociale 
stressoren toenam. Dit effect was meer uitgesproken in de groep met hogere 
psychosegevoeligheid.

Concluderend was hoge psychosegevoeligheid geassocieerd met een hoger 
stressniveau, maar onveranderde stressreactie, terwijl traumatische ervaringen 
geassocieerd waren met een sterkere reactie op sociale stressoren. De relatie tussen 
traumatische ervaringen en stressreactie is mogelijk niet specifiek is voor psychotische 
stoornissen en zou ook bij andere (psychiatrische en andere) stoornissen een rol 
kunnen spelen.

In hoofdstuk 4 en 5 worden bevindingen met betrekking tot immunologische 
markers gerapporteerd. We vonden geen verschillen in gemeten waarden van BDNF, 
CCL-2, CRP, IFN-γ, IGFBP2, IL-6, PDGF, SCF of TNF-α tussen groepen met hogere of 
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lagere psychosegevoeligheid (hoofdstuk 4). Ook zagen we geen (interactie effect) 
van traumatische ervaringen in de kindertijd op deze cytokines en groeifactoren 
(hoofdstuk 4). Ook vonden we geen direct effect van psychosegevoeligheid of 
traumatische ervaringen op populatiegrootte van T cellen of NK cellen (hoofdstuk 5). 
Wel vonden we dat binnen de groep met hoge psychosegevoeligheid, de Th17 
cel populatie gemiddeld groter was voor diegenen die blootgesteld waren aan 
traumatische ervaringen in de kindertijd en dat een kleinere populatie van NK-cellen 
meer stress tijdens virtuele sociale stress voorspelde (hoofdstuk 5). We bespreken de 
mogelijkheid dat het ook zou kunnen gaan om een aanvankelijk adaptieve reactie op 
stress.

In een reviewartikel (hoofdstuk 6) bespreken we aanwijzingen uit andere studies 
dat de sociale stressoren traumatische ervaringen in de kindertijd, etnische 
minderheidspositie en opgroeien of wonen in een stedelijke omgeving geassocieerd 
zijn met immuundysregulatie. We bespreken bevindingen uit de algehele populatie 
gecombineerd met een systematische review van studies van patiënten met 
psychotische symptomen of stoornissen. Zowel uit onze eigen resultaten (hoofdstuk 
4 en 5) als uit het reviewartikel (hoofstuk 6) komen aanwijzingen dat metabole 
ontregeling een belangrijke rol speelt bij immuundysregulatie (bij patiënten met 
psychose). Mogelijk worden onze eigen negatieve resultaten verklaard doordat de 
psychose patiënten in onze populatie een opvallend gezond gewicht hadden in 
tegenstelling tot de meeste andere publicaties.

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van en verbanden tussen sociale 
stress, immuundysregulatie en psychose onderzocht en besproken. We zijn nog ver 
van een compleet beeld van hoe deze factoren samenhangen en ik hoop dat juist 
deze complexiteit ook anderen zal inspireren in de toekomst.
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hun verschillende perspectieven. Harm de Wit, Annemarie Wijkhuijs, Thomas 
Hoogenboezem en Angelique van Rijswijk vormden het geoliede (en gezellige) team 
dat de immunologische bepalingen uitvoerde.

Roos Pot-Kolder heeft de bovenmenselijke klus geklaard om deze virtual reality 
studie op te zetten, een indrukwekkende behandelstudie te leiden en nog tijd over 
te houden voor een regelmatige haarverfbeurt. Sonia Tiokhina, Alyssa Jongeneel, 
Martijn Schut, Sanne Bruijniks, Kirsten Kolder en Prachilla Ori waren onmisbaar bij de 
dagelijkse uitvoering van het onderzoek en toevoegen van schwung aan het VR team. 
Wat betreft Chris Geraets en Stephanie Klein Tuente is het misschien maar goed dat 
ze in Groningen zaten, want dichterbij had ik zo gezellig gevonden dat het schrijven 
van dit proefschrift nog een jaar of wat extra had gekost.

Bij het publiceren van papers of een proefschrift komt van alles kijken waar je van te 
voren niet over nadenkt. Judith Offringa had hier dan altijd wel al over nagedacht en 
is ook nog eens gewoon ontzettend sympathiek en behulpzaam. Mathijs Deen en Arie 
van Roon begrepen mijn vragen en gaven begrijpelijke antwoorden, wat simpel klinkt 
maar bijzonder is als het om multilevel random intercept regressie of spectrumanalyse 
van hartslagvariabiliteit gaat. De omslag van dit boekje is het werk van Marina Metaal, 
die mij hartelijk ontving in haar privémuseum. Guus Gijben ontzorgde mij in de laatste 
fase wat betreft de lay-out en het drukwerk.

Dit promotietraject was voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn opleiding tot 
psychiater bij de Parnassia Groep in Den Haag. De combinatie is nogal een uitdaging 
voor alle betrokken partijen en hierin heb ik me enorm gesteund en gestimuleerd 
gevoeld door collega’s. Speciale dank hierbij aan mijn supervisoren en mentoren 
tijdens de opleiding; Annet Spijker, Arno Stammen, Jan Dirk Blom, Bastiaan van der 
Hoeven, Bouwe Pieterse, Tijmen Bostoen, Babette van Egmond, Marije de Kruiff, 
Karin Slotema, Ed Berrety en last but not least Mieke Hartgers. Me realiserend dat 
ik mijn peers tijdens (en kort na) de opleiding alleen maar tekort kan doen met een 
alfabetisch lijstje; bedankt Bloeme Brusse, Barbara Bardiovská Džodlová, Roos Bunnik, 
Nathalie Chavez Peperkamp, Robbert Duvivier, Ebtisam El Filali, Ciska van Gemert, 
Anne Koopmans, Rianne van de Kraats, Yvonne Leezer, Rawin Mangon, Marnix 
Molenaar, Hans Neyndorff, Lara de Ridder, Andrea Ruissen, Lucas Schalk, Koen Stolk 
en alle anderen. Er waren nog veel meer fijne, lieve, slimme, grappige en inspirerende 
collega’s in alle teams waarin ik mocht meedraaien, waaronder natuurlijk het altijd 
dynamische team bipolaire stoornissen. Mijn nieuwe collega’s van praktijk Willemspark 
hebben vooral helpen vieren dat het proefschrift af is, wat ook niet onbelangrijk is.

Dankwoord

Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk het meest gelezen hoofdstuk van dit proefschrift 
is en wil het daarom graag gebruiken om een aantal mensen te bedanken, zonder wie 
dit boekje er nooit was gekomen.

Als eerste dank aan alle proefpersonen die deelnamen aan dit onderzoek, onbaatzuchtig 
en dat terwijl sommigen in een moeilijke periode van hun leven verkeerden.

Een aantal mensen heeft ondanks hun eigen drukke academische bestaan, met 
ongetwijfeld soms persoonlijke offers, de tijd en moeite genomen om dit proefschrift 
kritisch door te nemen. Bedankt hiervoor, prof. Thérèse van Amelsvoort, prof. Lieuwe 
de Haan, prof. Iris Sommer en de overige leden van de promotiecommissie. Ik ken jullie 
niet eens allemaal persoonlijk, maar voor mij zijn jullie rolmodellen en ik waardeer 
deze investering in een volgende generatie onderzoekers.

Wim Veling, al snel tijdens mijn afstudeerstage was me duidelijk wat een ontzettend 
slimme en integere onderzoeker je bent. Het inspireerde me dat je in presentaties 
makkelijk aangaf als je iets niet wist of begreep, juist daar werd het interessant. De 
theorie vond ik weliswaar wat prematuur en het promotietraject moest nog wat 
worden uitgewerkt, maar met jou als promotor zag ik dat wel zitten. Ik was natuurlijk 
niet de enige op wie je kwaliteiten indruk maakten en welverdiend werd je al snel 
hoogleraar in Groningen. Je zette een fantastische vakgroep op, waar ik je graag naar 
toe was gevolgd als het zo niet ver weg was geweest… Want hoewel ik veel getwijfeld 
heb of ik wel onderzoek zou willen doen, ben jij altijd een voorbeeld geweest van hoe 
ik het zou willen doen.

Wijbrand Hoek, jij was niet alleen mijn promotor maar ook mijn opleider en betrokken 
in een periode van bijna tien jaar professionele en persoonlijke ontwikkeling, waarin 
je altijd zocht naar wat ik nodig had. Bedankt voor alle ruimte die je me gaf, waardoor 
ik je steun zo dichtbij heb kunnen voelen. Ruimte in de opleiding en daarna om 
aan onderzoek te besteden, ruimte voor flexibiliteit met stages van Oeganda tot 
Oegstgeest, maar vooral ook ruimte om koppig te zijn, om mijn eigen fouten te maken 
en om te twijfelen. Ruimte om mezelf te zijn en te ontwikkelen. Veel van je anekdotes 
heb ik inmiddels geïnternaliseerd, maar ik hoop er af en toe toch nog eentje te mogen 
horen.

Ik werd altijd hartelijk verwelkomd in het ErasmusMC, waar Hemmo Drexhage en 
Veerle Bergink mij enorm hebben geholpen met hun inhoudelijke input vanuit 
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Bedankt ook (alvast) voor mijn paranimfen. Victor kroop destijds over het dak van zijn 
naar ons studentenhuis, was in Den Haag opnieuw mijn buurman en hoewel hij met 
de geweldige Holly helaas wat verder weg woont, komt hij toch de hem op het lijf 
geschreven rol van paranimf vervullen. Ik hoop dat hij een zwaard meeneemt. Suzanne 
maakte mijn onderzoekstijd bij het Garvan Institute in Sydney een stuk gezelliger, en 
na vele luie zondagen in Leiden, vuurwerkfestivals in Den Haag en weekendjes in 
Zurich, kan ik haar inmiddels letterlijk tot mijn familie rekenen.

Ook mijn andere vriend(inn)en hebben - sommigen wel acht jaar lang! – geduldig 
geluisterd naar geklaag over onderzoek, op de juiste momenten er niet naar 
geïnformeerd en vooral mijn leven verrijkt. Paula en Dana uit werkgroepje 2 waren bij 
mijn eerste kennismaking met biomedisch onderzoek en zijn mijn beste vriendinnen 
gebleven. Ook Willemijn, Karin & Peeter, Hanneke, Loes en Mari zijn me erg dierbaar. 
It takes a village to raise a child en helemaal als je als jonge moeder een promotie 
probeert af te ronden naast je baan als psychiater tijdens een coronapandemie kan 
je niet zonder moeders uit de buurt voor je eigen mentale gezondheid en dat laatste 
zelfrelativerende zetje. Bedankt Anne, Doris, Kaatje, Marie-Claire en Eveline.

Over gevolgen van sociale stress kunnen wij bij ons thuis allemaal meepraten. De 
niet-veroordelende, nieuwsgierige en open blik die ik desondanks meekreeg en de 
onvoorwaardelijke liefde en steun die ik van mijn ‘ouders’ Caty en Maarten en ‘broers’ 
Toine en Koen heb ontvangen lijken me dan ook wetenschappelijk bewijs voor het 
bestaan van veerkracht.

Lieve Mikkel, Malthe en Jonas, wat een heerlijke man(netjes) zijn jullie.

Dankwoord
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