
Het circadiane systeem

De draaiing van de aarde veroorzaakt cyclische veranderingen in de omgeving, zoals
de afwisseling van dag en nacht en die van de seizoenen. Levende wezens zijn in staat
om zich aan te passen aan deze veranderingen doordat zij zijn uitgerust met een
inwendige klok. Bij zoogdieren is deze biologische klok gelokaliseerd in de supra-
chiasmatische nucleï (SCN), een structuur in de hersenen gelegen boven de kruising
van de oogzenuwen (chiasma opticum). De biologische klok zorgt ervoor dat vele fysio-
logische en psychologische processen in het lichaam een ritme vertonen van ongeveer
24 uur. De biologische klok wordt daarom ook wel de ‘circadiane pacemaker’
genoemd (circadiaan is een samenstelling van de Latijnse woorden circa, ongeveer, en
dies, dag). Kenmerkend voor een inwendig circadiaan variërend proces is dat het
autonoom is, d.w.z. dat het blijft voortbestaan in afwezigheid van omgevingsinvloe-
den. De circadiane pacemaker heeft invloed op allerlei processen in het lichaam. Deze
processen kunnen zich afspelen binnen één cel, maar ook de regulatie van gedrag
betreffen. Bij de mens zijn er circadiane ritmen aangetoond in de aanmaak van diver-
se hormonen, de regulatie van lichaamstemperatuur, de afwisseling van slapen en
waken, maar ook in bijvoorbeeld het niveau van alertheid, cognitieve prestaties en
stemming. Het geheel van alle processen die onder invloed staan van de circadiane
pacemaker wordt het ‘circadiane systeem’ genoemd.

Er bestaan veel zenuwverbindingen tussen de SCN en de ogen. Onder invloed van
het licht dat wordt waargenomen met de ogen synchroniseert de biologische klok de
inwendige circadiaan variërende processen met de 24-urige dag-nacht cyclus. Deze
synchronisatie met of ‘entrainering’ aan de omgeving verloopt via een faseverschui-
ving in het ritme. Afhankelijk van het tijdstip waarop licht wordt waargenomen, ver-
schuiven de fasen van de circadiane ritmes naar een vroeger of een later tijdstip. Een
verschuiving van de fase van een ritme naar een later tijdstip wordt veroorzaakt door
licht in de avond en nacht. Blootstelling aan licht in de (vroege) ochtend geeft een
faseverschuiving naar een vroeger tijdstip.

In een recent onderzoek is waargenomen dat de menselijke biologische klok niet
alleen reageert op licht dat op het netvlies van de ogen valt (‘oculair licht’), maar ook S
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op licht dat aan de huid wordt toegediend (‘niet-oculair licht) (Campbell en Murphy
1998).  Bij gezonde proefpersonen was dit niet-oculaire licht evenals oculair licht in
staat de stand van de circadiane pacemaker te beïnvloeden. Tot op heden hebben de
resultaten van andere onderzoeksgroepen echter geen ondersteuning geboden voor
deze opzienbarende bevinding (Lockley e.a. 1998; Hébert e.a. 1999; Jean-Louis e.a.
2000; Lindblom 2000a, 2000b; Eastman e.a. 2000).

De circadiane pacemaker zorgt er voor dat het organisme op elk moment van de
dag optimaal kan functioneren. Bovendien is de pacemaker bij dieren verantwoorde-
lijk voor de regulatie van seizoengebonden gedrag, zoals bijvoorbeeld de winterslaap.
Ook bij de mens zijn duidelijke jaarritmes vastgesteld in bijvoorbeeld het aantal
geboorten en het aantal sterfgevallen. Op dit moment is niet bekend of deze seizoen-
gebonden fenomenen bij de mens afhankelijk zijn van de circadiane pacemaker, de
omgeving of van beide.

Veel van de processen in het lichaam die tot het circadiane systeem behoren, wor-
den ook homeostatisch gereguleerd. Deze homeostatische regulatie zorgt ervoor dat
de processen in het lichaam fluctueren rondom een zeker optimum. De slaap-waak
cyclus, een belangrijk onderdeel van het circadiane systeem, is een voorbeeld van een
cyclisch lichaamsproces dat gereguleerd wordt door een samenspel van homeostati-
sche en pacemaker gerelateerde invloeden. Enerzijds zorgt de homeostatische regula-
tie ervoor dat de behoefte aan slaap toeneemt naarmate men langer wakker is en
afneemt naarmate men langer slaapt. Anderzijds maakt de invloed van de circadiane
pacemaker dat de geneigdheid om te slapen ’s nachts het grootst is. In dit proef-
schrift speelt de slaap-waak cyclus een belangrijke rol omdat is gebleken dat deze van
groot belang is voor de regulatie van de stemming.

Voor de regulatie van de afwisseling van slapen en waken bestaat een model waar-
in kwantitatief wordt beschreven hoe de duur en de intensiteit van de slaap afhangt
van circadiane en homeostatische invloeden. In dit model wordt aangenomen dat de
behoefte aan slaap toeneemt met het toenemen van de wakkerduur en afneemt met
een toenemende duur van de slaap. De slaap behoefte wordt ‘proces S’ genoemd.
Verder wordt aangenomen dat de behoefte aan slaap binnen zekere grenzen wordt
gehouden en dat deze grenzen onder invloed van de circadiane pacemaker fluctueren.
Onder normale omstandigheden hebben de grenzen overdag een hoge waarde, het-
geen inhoudt dat iemand wel erg moe moet zijn wil de grens die tot slaap leidt over-
schreden worden. Bovendien daalt bij overdag slapen de slaap behoefte al snel onder
de circadiaan fluctuerende ondergrens, waardoor de slaper ontwaakt. De circadiaan
fluctuerende grenzen worden ‘proces C’ genoemd. Het samenspel van proces S en
proces C beïnvloedt dus zowel het optreden als de duur van het slapen en het wakker
zijn. Via de regulatie van de slaap-waak cyclus, hebben proces S en C invloed op veelS
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aspecten van het circadiane systeem. Het niveau van stemming en alertheid, bijvoor-
beeld, is afhankelijk van de slaap-waak cyclus: beide verslechteren met een toene-
mende duur van het wakker zijn. Deze verslechtering is onder normale omstandighe-
den echter nauwelijks merkbaar. Dit komt door de invloed van de circadiane pacema-
ker. Doordat de effecten als gevolg van de wakkerduur geneutraliseerd worden door
die van de pacemaker, kan een stabiel stemmings- en alertheidsniveau gedurende de
dag gehandhaafd blijven. 

Onderzoek naar het humane circadiane systeem

Omdat de biologische klok midden in de hersenen ligt is het niet gemakkelijk hieraan
metingen te doen. Er kunnen in feite slechts metingen gedaan worden aan processen
die onder invloed staan van de biologische klok. Een veel bestudeerd proces is de
lichaamstemperatuur. De lichaamstemperatuur is echter ook afhankelijk van andere
factoren. De temperatuur stijgt bijvoorbeeld bij lichamelijke activiteit, het nemen van
een warme douche of na een maaltijd, en daalt tijdens de slaap. Deze verstorende
invloeden van dagelijkse bezigheden doen zich veel minder voor bij de circadiane
variatie van het hormoon melatonine. Melatonine wordt door de pijnappelklier
geproduceerd. Deze klier bevindt zich in het midden van de hersenen en staat onder
directe invloed van de circadiane pacemaker. De voornaamste factoren die een
invloed hebben op de hoeveelheid melatonine zijn de blootstelling aan licht en veran-
deringen in de bloeddruk. Door in het schemerdonker en zonder dat de proefpersoon
van houding verandert frequent de concentratie melatonine in speeksel of in bloed te
meten, kan hierin een 24-uurs patroon worden vastgesteld. De melatonine concentra-
tie stijgt in de avond en wordt dusdanig door de circadiane pacemaker bepaald dat
het moment waarop deze stijging inzet gebruikt wordt als indicatie voor de ‘stand
van de biologische klok’.

Zoals eerder gezegd staat de regulatie van stemming en van slaap onder invloed
van zowel de biologische klok als van gedragsfactoren gekoppeld aan de slaap. Er zijn
twee onderzoeksmethoden die onderscheid kunnen maken tussen de invloed van de
biologische klok enerzijds en de overige beïnvloedende factoren anderzijds: de ‘con-
stante routine’ methode en de ‘geforceerde desynchronisatie’ methode.

In een constante routine studie worden invloeden die het endogene temperatuurrit-
me maskeren zo constant mogelijk gehouden. Proefpersonen worden gedurende
meer dan 24 uur bij een zeer zwakke verlichting in een achterover liggende positie
wakker gehouden. De dagelijkse energiebehoefte wordt gelijkmatig verdeeld en per
uur in vloeibare vorm genuttigd. Door effecten van slaap, houdingsveranderingen,
voeding en activiteit te minimaliseren, benadert de onder deze omstandigheden
gemeten variatie in lichaamstemperatuur de endogene circadiane temperatuurvariatie
(Czeisler e.a. 1985). Echter, door de onthouding van slaap kan de interpretatie van S
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bepaalde variabelen gemeten tijdens het constante routine protocol verstoord raken.
De stemming is bijvoorbeeld zeer afhankelijk van de wakkerduur. Bij het onthouden
van slaap zullen veel gezonde proefpersonen een verslechtering van hun stemming
ervaren (Brendel e.a. 1990), terwijl de stemming van depressieve patiënten dan juist
vaak zal verbeteren (Wirz-Justice en Van den Hoofdakker 1999). Het constante routi-
ne protocol kan dus niet goed worden toegepast in het onderzoek naar de achtergron-
den van stemmingsstoornissen.

Dit probleem kan ondervangen worden met behulp van een geforceerd desynchroni-
satie protocol (Czeilser e.a. 1986; Dijk e.a. 1992; Hiddinga e.a. 1997). In dit protocol
vindt nauwelijks of geen slaapdeprivatie plaats. Proefpersonen worden onderworpen
aan een slaap-waak cyclus die langer of korter is dan 24 uur. Tot nu toe werd geëxpe-
rimenteerd met slaap-waak cycli van 28 uur (Dijk e.a. 1992) en van 20 uur (Hiddinga
e.a. 1997). De duur van deze opgelegde slaap-waak cyclus en van die van de cyclus
van de circadiane pacemaker wijken dus zeer van elkaar af. Indien het afwijkende
slaap-waak schema wordt opgelegd bij zeer zwak licht, krijgt de pacemaker onvol-
doende informatie om in de pas te blijven met het afwijkende slaap waak ritme. De
circadiane pacemaker gaat dan in zijn eigen autonome ritme lopen; men noemt dit
‘vrijlopen’. Het gevolg is dat de processen in het lichaam die onder invloed staan van
de circadiane pacemaker dat dan ook gaan doen, dat wil zeggen een periode van
ongeveer 24 uur gaan vertonen (Czeisler e.a. 1999), terwijl de processen die gekop-
peld zijn aan het slaap-waak ritme met een kortere of langere cyclusduur gaan verlo-
pen. De slaap-waak cyclus en de circadiane cyclus zijn met andere woorden gedesyn-
chroniseerd. De opgelegde slaap-waak cycli hebben steeds dezelfde structuur:
opstaan, douchen, maaltijden, naar bed gaan, alles vindt op vaste tijden plaats.
Hierdoor worden maskerende invloeden weliswaar niet geminimaliseerd, maar wel in
de tijd gestructureerd. Het opgelegde slaap-waak schema verschuift tijdens het gefor-
ceerde desynchronisatie protocol over alle fasen van de circadiane cyclus. Via een
rekenmethode kan zodoende onderscheid gemaakt worden tussen het aandeel van de
circadiane pacemaker aan de lichaamstemperatuurcurve en dat van de slaap-waak
cyclus. Ook andere variabelen dan de lichaamstemperatuur kunnen onderworpen
worden aan een dergelijke analyse. 

Chronobiologische theorie n over het ontstaan van depressie

Als men een regelmatig leven leidt zal men zich nauwelijks bewust zijn van het feit dat
het functioneren onder invloed staat van een inwendige klok. Soms echter, zoals door
het werken in ploegendienst of het passeren van meerdere tijdzones bij een transmeri-
diane vlucht, lopen de inwendige circadiane ritmes en de uitwendige dag-nacht cyclus
plotseling uit de pas. Op deze momenten wordt de invloed van de biologische klok
merkbaar omdat de desynchronisatie van inwendige en uitwendige ritmes diverse
klachten zoals vermoeidheid, concentratieverlies en slaapproblemen veroorzaakt.S
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Dergelijke klachten treden ook op bij depressie. Bovendien vertonen depressieve
patiënten vaak dagschommelingen in de stemming en wordt vaak een tijdelijke ver-
betering van de stemming waargenomen na het onthouden van slaap. Deze verschijn-
selen leidden tot chronobiologische theorieën over het ontstaan van depressie. In
deze theorieën wordt de stemmingsontregeling van depressieve patiënten toegeschre-
ven aan hetzij een mogelijke verstoring van een slaap-waak afhankelijk proces, hetzij
een abnormaal functioneren van de circadiane pacemaker. Ook is geopperd dat een
verstoorde samenwerking tussen de processen S en C ten grondslag zou kunnen lig-
gen aan depressie.

Winterdepressie onderscheidt zich op diverse manieren van niet seizoengebonden
vormen van depressie (Rosenthal e.a. 1984). Ten eerste keren symptomen van win-
terdepressie jaarlijks terug in de herfst en/of de winter, terwijl zij in de zomer en de
lente volledig afwezig zijn. Ten tweede presenteren veel winterdepressie patiënten
zich met zogenaamde ‘atypische’ klachten, zoals een toename van de eetlust (met
name voor koolhydraatrijke producten), een toename van het gewicht en een toege-
nomen slaapbehoefte. Dit zijn klachten die bij andere vormen van depressie niet vaak
voorkomen. Ten derde heeft het merendeel van de winterdepressie patiënten baat bij
een behandeling met licht.

Gezien het feit dat de circadiane pacemaker gevoelig is voor licht en betrokken is
bij de regulatie van seizoengebonden gedrag, is het niet verwonderlijk dat het ont-
staan van winterdepressie met name in verband gebracht wordt met verstoringen in
circadiane processen. Zo werd bijvoorbeeld gedacht dat winterdepressie ontstaat als
reactie op de verkorting van de daglengte tijdens de wintermaanden (Rosenthal e.a.
1984). Al snel bleek echter dat lichttherapiestrategieën waarbij een lange of een korte
daglengte werd nagebootst even effectief waren (Wehr e.a. 1986). Ook is veronder-
steld dat winterdepressie veroorzaakt zou kunnen worden door een achterlopende
circadiane pacemaker (Lewy e.a. 1987). Volgens deze theorie zou lichttherapie in de
ochtend effectief zijn doordat ochtendlicht een achterlopende circadiane pacemaker
kan corrigeren. Tot op heden is het optimale moment van lichttherapie controversieel
gebleven. Sommige studies wijzen erop dat het tijdstip waarop de behandeling plaats
vindt van weinig of geen belang is (Wirz-Justice e.a. 1993; Meesters e.a. 1995), ter-
wijl andere studies aangeven dat lichtbehandeling in de ochtend wel degelijk effectie-
ver zou zijn dan lichtbehandeling in de avond (Terman e.a. 1998; Lewy e.a. 1998).
Tenslotte is gepostuleerd dat een abnormaal lage amplitude van de endogene circa-
diane ritmiek ten grondslag zou kunnen liggen aan winterdepressie. Lichttherapie
zou dan kunnen werken door een vergroting van deze amplitude (Czeisler e.a. 1987). 

De chronobiologie van winterdepressie

Tot op heden leverde onderzoek geen duidelijk bewijs voor de betrokkenheid van
chronobiologische verstoringen bij het ontstaan van zowel seizoengebonden als niet S
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seizoengebonden vormen van depressie. De ontwikkeling van het geforceerde desyn-
chronisatie protocol en de bevinding dat licht op de huid mogelijk ook de stand van
de biologische klok kan beïnvloeden bieden nieuwe mogelijkheden om de chronobio-
logische theorieën over het ontstaan van depressie te toetsen. De onderzoeken
beschreven in dit proefschrift hadden alle tot doel deze chronobiologische theorieën
te testen bij winterdepressie.  

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een inleiding gegeven over het functio-
neren van het circadiane systeem en de chronobiologische theorieën over het ontstaan
van depressie in het algemeen en die over winterdepressie in het bijzonder.

Al in de klassieke oudheid werd de invloed van de jaargetijden op het welzijn van
de mens onderkend. Uit die tijd dateren eveneens beschrijvingen van de geneeskrach-
tige werking van (zon)licht (hoofdstuk 2). Heden ten dage is lichttherapie de behan-
deling van eerste keuze voor winterdepressie. Zoals eerder genoemd zijn sommige
onderzoekers van mening dat de biologische klok achterloopt bij winterdepressie
patiënten. Lichttherapie in de ochtend zou dan werkzaam kunnen zijn omdat licht op
dit moment van de dag de stand van de biologische klok vooruit verschuift. Omdat
het onmogelijk is placebo licht toe te dienen, is de werkzaamheid van licht in de
behandeling van winterdepressie nog niet definitief bewezen. De bevinding dat licht
niet alleen via de ogen maar ook via de huid van de knieholten de biologische klok
kan beïnvloeden (Campbell en Murphy 1998) bracht, voor de eerste maal, de moge-
lijkheid om de effectiviteit van licht in de behandeling van winterdepressie op een
dubbel-blinde placebo-gecontroleerde wijze te onderzoeken.

In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek van de effecten van niet-oculair licht op win-
terdepressie beschreven. Negenentwintig winterdepressie patiënten kregen geduren-
de 5 ochtenden van 8.00 tot 11.00 uur extra-oculair licht (13.000 lux) of placebo (0
lux) toegediend in de knieholte met behulp van het Ohmeda Biliblanket Systeem. Dit
systeem is oorspronkelijk ontworpen voor behandeling van geelzucht bij pasgebore-
nen. De behandeling werd zodanig gegeven dat noch de patiënten, noch de directe
behandelaars wisten of er licht werd toegediend of niet. De behandeling met echt
licht bleek even effectief als de behandeling waarbij geen licht werd toegediend. Niet-
oculair licht beïnvloedde de stand van de biologische klok niet. Wel lieten de resulta-
ten van beide behandelgroepen samen een verband zien tussen de mate waarin de
biologische klok was verzet tijdens de experimentele behandeling en de mate waarin
de patiënten verbeterden. Het experimentele protocol veroorzaakte een iets verkorte
slaapduur en een wat vroegere blootstelling aan ochtendlicht. Deze twee factoren,
alsmede placebo effecten kunnen verantwoordelijk zijn voor de verbetering van de
stemming die de deelnemers aan het experiment ondervonden en het gevonden ver-
band tussen de mate waarin de biologische klok was verzet en de mate waarin de
patiënten verbeterden. S
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In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt beschreven hoe een aantal chronobiologische theo-
rieën over het ontstaan van (winter)depressie werden getest. Zeven winterdepressie-
patiënten en acht gezonde controlepersonen werden onderzocht in een geforceerd
desynchronisatie protocol. Zoals eerder uiteengezet maakt dit protocol mogelijk om
de invloed van de biologische klok te onderscheiden van de invloed van slapen en
waken. Patiënten participeerden driemaal, namelijk tijdens een depressieve episode,
tijdens de periode na geslaagde behandeling met licht, en in de zomer.
Controlepersonen participeerden eenmaal in de winter en eenmaal in de zomer.
Patiënten en controles waren van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht, en verkeerden,
indien mogelijk, in dezelfde fase van de menstruatie cyclus. Ook hun rookgewoonten
waren hetzelfde. Na het doorbrengen van vier baseline dagen thuis, leefden de deel-
nemers in een zogenaamde ‘tijdvrije ruimte’. Dat wil zeggen in een ruimte waarin
geen enkele informatie over de tijd van de dag aanwezig was. Zij leefden volgens een
rooster van zes dagen van elk 20 uur. Elke 20-urige dag bestond uit een periode van
13,5 uur die wakend met allerlei activiteiten werd doorgebracht in schemerlicht en
een periode van 6,5 uur waarin in het donker kon worden geslapen. 

Om de karakteristieken van de biologische klok te bestuderen werd tijdens het
verblijf in de tijdvrije ruimte de lichaamstemperatuur continu rectaal gemeten en
werden op de eerste en laatste avond van het protocol in totaal 14 speekselmonsters
verzameld ter bepaling van de hoeveelheid melatonine. Zoals eerder vermeld is mela-
tonine een hormoon dat door de pijnappelklier in de hersenen, onder invloed van de
circadiane pacemaker wordt gemaakt.

In hoofdstuk 4 worden de temperatuur en melatonine gegevens besproken. De
resultaten laten zien dat het circadiane systeem bij winterdepressie niet verstoord is.
Zowel de duur van de cyclus (bepaald aan de hand van de melatonine gegevens) als
wel de fase, of stand van de biologische klok (afgeleid uit de temperatuurgegevens)
bleken eender bij patiënten en controlepersonen. Bij patiënten in de winter werd een
wat kleinere amplitude van de circadiane variatie in lichaamstemperatuur waargeno-
men. Dit is waarschijnlijk geen circadiane stoornis, maar goed te verklaren in termen
van regelmechanismen betrokken bij de regulatie van lichaamstemperatuur in het
algemeen. 

Om de betrokkenheid van een slaap-waak cyclus afhankelijk proces (Proces S) bij
winterdepressie te bestuderen werd gedurende elke slaap periode tijdens geforceerde
desynchronisatie een electroencephalogram (EEG) geregistreerd. De slaapregistraties
werden op zodanige wijze geanalyseerd dat invloeden van de biologische klok op de
slaap werden uitgesloten. In hoofdstuk 5 wordt deze analyse beschreven. Er kon
geconcludeerd worden dat bij winterdepressie de aan Proces S gerelateerde aspecten
van slaap ongestoord zijn. 
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Het is bekend dat de stemming afhankelijk is van de interactie tussen proces C en
S, d.w.z. zowel afhankelijk is van de fase van de circadiane pacemaker als van de
voorafgaande wakkerduur (Boivin e.a. 1997). In hoofdstuk 6 worden de invloeden
van deze beide factoren op de stemming gepresenteerd. De bevindingen zijn dezelfde
als die in de studie van Boivin e.a. (1997). Er werden geen verschillen gevonden tus-
sen patiënten en controlepersonen. Er werd daarom geconcludeerd dat ook de inter-
actie tussen proces S en proces C ongestoord is bij winterdepressie.

Conclusie

De geforceerde desynchronisatie onderzoeken in dit proefschrift laten dus zien dat
zowel proces C als proces S en ook de interactie tussen beide processen ongestoord
zijn bij winterdepressie. Dit betekent dat de depressie niet veroorzaakt wordt door
chronobiologische afwijkingen, maar sluit de mogelijkheid echter niet uit dat bij de
gunstige effecten van lichttherapie chronobiologische mechanismen een rol spelen.

Zoals gezegd is het tot op heden nog niet duidelijk wat het optimale moment voor
lichtbehandeling is. De dubbelblinde placebo gecontroleerde studie naar de effecten
van extraoculair licht in de ochtend liet zien dat echt licht en géén licht in de kniehol-
ten van winterdepressie patiënten even effectief waren. Deze studie liet bovendien
een verband zien tussen de mate van verbetering en de mate waarin de biologische
klok naar voren was geschoven. Een dergelijk verband is ook gevonden bij de behan-
deling van winterdepressie met reguliere lichttherapie (Terman e.a. 2001). Al eerder
werd opgemerkt dat verbetering van de stemming in de studie beschreven in dit
proefschrift kan worden verklaard door de stemmingsverbeterende effecten van
slaapverkorting, de circadiane faseverschuiving ten gevolge van de vervroegde bloot-
stelling aan ochtendlicht, of aan een combinatie van deze. Lichttherapie op elk ander
moment van de dag dan in de ochtend laat de slaapduur ongemoeid en geeft geen
verschuiving van de circadiane pacemaker naar voren. De stemmingsverbetering die
op die momenten gevonden wordt zal een gevolg moeten zijn van andere aspecten
van de behandeling. Als dergelijke aspecten in gelijke mate bijdragen aan de effectivi-
teit van elke lichttherapiestrategie, dan moet lichttherapie in de ochtend inderdaad
het effectiefst zijn. De verschillen die worden gerapporteerd tussen de effectiviteit
van licht toegediend in de ochtend en van licht op andere momenten van de dag zijn
echter niet groot. Dit suggereert dat de gunstige effecten van lichttherapie bij winter-
depressie voor een belangrijk deel te danken zijn aan andere componenten van de
behandeling dan slaapverkorting en de verschuiving van de biologische klok. Welke
componenten dit zijn is onbekend. Ze kunnen thuis horen in het domein van ‘aspeci-
fieke’ factoren, dat wil zeggen factoren die in iedere relatie tussen behandelaar en
patiënt een belangrijke rol spelen.
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