
01  april  2016 , pag.  24

H
Onderzoek naar depressie: patiënt in de spotlights
Tientallen jaren depressieonder-
zoek hebben nog altijd niet de ul-
tieme behandeling opgeleverd.
Maar RUG-wetenschappers gooi-
en het roer om. ‘Waar we nu mee
bezig zijn, is echt heel vet.'
CHRISTIEN BOOMSMA

Het mag niet eens een
ziekte heten. Ziektes
moeten een oorzaak heb-
ben en tot nog toe is nie-

mand erin geslaagd om precies te
achterhalen hoe depressie in elkaar
steekt. Een stoornis dus, ondanks
het feit dat 19 procent van alle men-
sen ooit met een depressie te maken
krijgt, of – zoals een patiënt het om-
schrijft – moet ‘leven in een voort-
durende begrafenisstoet’.

Je hebt al een depressie als je twee
weken lang somber bent en weinig
plezier beleeft in wat je aan het doen
bent. En dan moet je ook nog last
hebben van bijkomende klachten,
als: je waardeloos voelen, concentra-
tieproblemen hebben, slecht slapen,
veel denken aan de dood en nog een
aantal zaken meer. En niet een beet-
je, maar zo heftig dat je dagelijks
functioneren erdoor overhoop
komt te liggen.

Twee weken lijkt misschien best
te doen, maar helaas kampt het me-
rendeel van de mensen die depres-
sief zijn niet twee weken, maar
maanden of jaren met de stoornis.
Weken en maanden, waarin alles om
je heen zwart lijkt, zinloos, waarde-
loos. Waarin je vecht tegen zelf-
moordgedachten, continu dood-
moe bent en niets, maar dan ook
niets meer leuk vindt. En dan is er
nog de omgeving die ‘kom op’, zegt,
of ‘stel je niet aan’. Die je lui noemt,
of ongemotiveerd. Want: ‘We heb-
ben allemaal wel eens een dipje’.

N og meer slecht nieuws: wie
eenmaal een depressie heeft
gehad, loopt grote risico's op

terugval. Heb je er drie gehad, dan is
de kans negentig procent. En on-
danks de miljoenen die jaarlijks ge-
spendeerd worden aan onderzoek,
weet nog niemand er het fijne van.

‘Na veertig jaar heeft het onder-
zoek nauwelijks iets opgeleverd’,

zegt hoogleraar klinische psycho-
logie Claudi Bockting. ,,Nog altijd

reageert maar de helft van de
mensen op therapie en dat is

onvoldoende. We moeten
een switch maken in onze

manier van denken: wat
zijn onze methoden en

onze uitgangspunten?
En wat is depressie nu

écht?’’

‘We willen weten:
wat is de aard van
jóuw beestje?’

Niet dat er niets bekend is. Grote
studies zoals het NESDA-onderzoek,
de Nederlandse Studie naar Depres-
sie en Angst, waaraan ook de RUG
meedoet – dat nu al negen jaar lang
drieduizend mensen met angst en
depressie bestudeert, TRAILS dat nu
al tien jaar jongeren volgt en talloze
kleinere studies hebben laten zien
dat er een stevige biologische com-
ponent is. Een deel van de ‘schuld'
ligt bij de genen, weten we nu: je
loopt fors risico als depressie voor-
komt in je familie. Ook een bekend
inzicht: er is vaak iets mis met de
neurotransmitters in je brein en de-
pressieve patiënten hebben vaak
een verhoogd niveau van het stress-
hormoon cortisol.

O ok weten we dat het brein
van iemand die depressief is
anders omgaat met emotio-

nele informatie. Dat onvermogen
om de zon te zien schijnen? Dat kun
je zien in de hersenen. De amygdala,
dat deel van de hersenen dat een in-
stinctief fight-or-flight-signaal af-
geeft, lijkt gevoeliger dan bij gezon-
de mensen, waardoor je kleine, min-
der leuke gebeurtenissen – iemand
die geen gedag zegt op straat – zwaar
opvat. En daar komt dan nog bij dat
de frontale schors – waar een gebied-
je zit dat zo’n eerste, instinctieve re-
actie controleert en zo nodig relati-
veert, juist minder goed werkt.

Maar de ellende is dat niemand
weet of zo'n hyperactieve amygdala
nu oorzaak of gevolg is van de de-
pressie. Of misschien horen ze ge-
woon bij elkaar. Niemand weet wel-
ke jongere met ‘riskante’ genen een
depressie gaat ontwikkelen en wie
niet. Depressie ontstaat door een
giftige mix van talloze verschillende
factoren. ,,Er is maar één ding dat te-
rugkomt in alle studies’, zegt Bock-
ting. ,,Levensellende. En dat is heel
vervelend, want tegen levensellende
kun je je niet wapenen. Dat over-
komt je.’’

En als het je is overkomen, terwijl

je toch al kwetsbaar was en je die de-
pressie eenmaal te pakken hebt,
kom je er maar heel moeilijk weer
vanaf. Want de behandeling is alsof
je met hagel schiet op een muis. An-
tidepressiva werken – voor een deel
van de patiënten. Cognitieve thera-
pie werkt – voor een deel van de pa-
tiënten. Maar welke therapie? Bij
welke patiënt? En gaat die patiënt te-
rugvallen, of kun je hem met een ge-
rust hart loslaten op de wereld?

,,Het is mijn droom’’, zegt Marie-
José van Tol, die fMRI-onderzoek
doet naar de verwerking van emo-
tionele informatie in de hersenen,
,,dat een patiënt met klachten bij de
huisarts komt en dat die gewoon
een paar tests kan doen. Wat is bij
deze patiënt precies het probleem
en welke behandeling sluit daarop
aan?’’

Beetje naïef? Dat zou je kunnen
denken, gezien de huidige stand van
zaken. En toch zijn Groningse onder-
zoekers verrassend positief als ze
praten over de toekomst. Want –
zeggen ze vrijwel allemaal – het roer
moet niet alleen om, het ís al om.
Waar ze zich jarenlang richtten op
grote groepen patiënten, kijken ze
nu naar het individu. ,,We willen we-
ten: wat is de aard van jóuw beest-
je?’’ zegt Bockting.

De resultaten van verkennende
studies zijn alvast hoopgevend.
Bockting zelf ontwikkelde bijvoor-
beeld een preventieve therapie die
patiënten moet helpen om terugval
te voorkomen. Met acht sessies van
een uur duurt de therapie verras-
send kort, maar de behandeling kan
patiënten tot tien jaar na dato hel-
pen. ,,Daarbij maken we mensen be-
wust van hun negatieve bias’’, zegt
Bockting. ,,Vervolgens leren we ze
om die bij te stellen.’’

N og een spannende ontwikke-
ling is die waarmee Harriëtte
Riese zich bezighoudt. Jaren-

lang werkte ze aan het NESDA-on-
derzoek, waarbij patiënten soms bij-
voorbeeld vragenlijsten over hun
stemming moesten invulden. ,,Dan
wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld:
hoe voelt u zich vandaag?’’, legt ze
uit. ,,Maar dat houdt geen rekening
met de fluctuaties gedurende de
dag. En die zijn er wel degelijk.’’ Van-
daar dat op dit ogenblik een studie

loopt waarbij 400 NESDA-deelne-
mers vijfmaal per dag hun stem-
ming moeten noteren. En dat gedu-
rende twee weken.

Maar, dacht Riese, die dagboek-
techniek van NESDA kun je ook ge-
bruiken voor één patiënt. ,,Wat dat
oplevert is een schat aan informatie
die stemming koppelt aan verschil-
lende gebeurtenissen en activiteiten
op een dag.’’ En dat kán tegenwoor-
dig: alweer met dank aan de tech-
niek van mobieltjes en krachtige
computers en complexe software.

Door de gegevens in een diagram
te gieten, kun je precies zien hoe een
patiënt zich voelt gedurende de dag,
maar ook met welke factoren dat sa-
menhangt. ,,Je kunt zien dat als je nú
gaat wandelen, zelfs al heb je er geen
zin in, je je over drie uur waarschijn-
lijk beter voelt’’, zegt Riese. ,,De be-
handelaar krijgt inzicht, maar kan
het ook goed terugkoppelen naar de
patiënt. En dat is echt vét.’’

Z e heeft nog maar één pilot ge-
daan met haar methode, maar
de uitkomsten vindt ze hoop-

gevend. ,,Ik word hier enorm blij
van’’, zegt ze. ,,Het biedt ruimte voor
een gepersonaliseerde diagnostiek
en interventie. En dat hebben we no-
dig. One size does not fit all als het
gaat om depressie.’’

Het bruist in Groningen, zegt ze.
Onderzoekers zoeken samenwer-
king met behandelaars en collega's
uit andere velden. Een gebouw ver-
der zit psychiater Robert Schoevers
bijvoorbeeld – die zich bezighoudt
met experimentele behandelingen
van patiënten die op geen enkele
therapie reageren. TMS bijvoorbeeld
(transcraniele magnetische stimula-
tie), of een therapie waarin hij – door
middel van slaapdeprivatie en licht-
therapie – de biologische klok pro-
beert te resetten.

Als patiënten met ernstige de-
pressies niet zijn opgeknapt van
eerdere behandelingen, wordt
er soms ook elektroshock-
therapie gegeven. En er is
een trial gaande met ke-
tamine, oorspronkelijk
een narcosemiddel,
tegenwoordig beter
bekend als de par-
tydrug K, dat
voor sommi-

gen verlichting lijkt te geven. Daar-
naast zoekt Schoevers de winst in
het vroeg herkennen van de eerste
verschijnselen en preventie. Door
meer aandacht te hebben voor pes-
ten op school of werkdruk, en dat op
tijd aan te pakken, kan heel veel el-
lende voorkomen worden, gelooft
hij.

En aan de overkant van de gang
werkt Marieke Wichers. Ze werkt al
ruim vijftien jaar aan depressie,
maar het onderzoek bevredigde
haar steeds minder. ,,Dan ontdek je
dat bij depressieve mensen een be-
paald stofje zoveel procentpunt ver-
hoogd is. Maar wat hebben we daar
in godsnaam aan, vroeg ik me af. De-
pressie is zó complex, met zoveel
factoren die op elkaar inwerken. Hoe
moesten we dit in godsnaam bloot-
leggen?’’

Maar toen kreeg ze een revolutio-
nair idee, waarvoor ze onlangs een
onderzoekssubsidie van maar liefst
2 miljoen euro kreeg. Wichers bena-

dert depressie als een com-
plex dynamisch sys-

teem. Ecosyste-
men, mierenko-
lonies, het kli-
maat – het zijn

allemaal stel-
sels met tal-

oze in el-
kaar grij-

pende fac-
toren die

van het ene
op het ande-
re moment
een transitie
kunnen door-
maken: van
warm klimaat
naar ijstijd bij-
voorbeeld.

De Wage-
ningse Mar-

ten Scheffer beschreef in 2009 in Na-
ture hoe zo’n plotselinge transitie
zich al aankondigt met waarschu-
wingssignalen, nog voordat er iets is
veranderd. ‘Tijdens een brainstorm-
sessie met collega’s dachten we: zou
dat ook toepasbaar zijn op depres-
sie? Ook daar zien we plotseling her-
stel en plotselinge terugval. Wat als
ook daar sprake is van kleine signa-
len die we kunnen detecteren?’

W ichers stuitte op een colle-
ga-onderzoeker – zelf met
een geschiedenis van de-

pressieve episodes – die zijn antide-
pressiva wilde afbouwen en wilde
weten wat voor effect dat had op
kwetsbaarheid voor terugval. Hij no-
teerde zijn emoties tien keer per dag
en toen Wichers die metingen bestu-
deerde, vond ze precies wat ze hoop-
te: waarschuwingssignalen, die hij
zelf niet had opgemerkt, gingen
vooraf aan de stevige terugval.

De samenbindende factor van al
die onderzoeken? ,,We vergelijken
de patiënt niet meer met iemand an-
ders, maar met zichzelf’’, zegt Wi-
chers.

,,We gaan van weinig metingen bij
veel patiënten naar veel metingen
bij één’’, zegt Riese. ,,Vroeger gold
zo’n casestudy als slecht onderzoek,
geen wetenschap. Maar nu kunnen
we het hopelijk gebruiken om echt
iets toe te voegen.’’

En: ,,We moeten wat we weten uit
groepen, terugbrengen tot de indivi-
duele patiënt’’, aldus Schoevers.

Ook Bockting is hoopvol, al blijft
ze streng voor zichzelf. ,,Ik blijf een
clinicus en ik reken mezelf af op de
mate waarin ik staat ben betere be-
handeling in te zetten’’, zegt ze.
,,Maar dit is het moment. Het in-
zoomen dat we nu doen is een belof-
te.’’

Onderzoeker zoekt
proefpersoon
Wil je helpen bij het onderzoek naar depressie? Voor haar
onderzoek naar informatieverwerking bij depressieve
mensen, zoeken Marie-José van Tol en haar collega Roze-
marijn van Kleef nog proefpersonen – zowel gezond als
met een depressief verleden die een test willen doen in de
fMRI-scanner. Vergoeding is 25 euro voor de gezonde
groep, totaal 75 euro (voor drie sessies) voor de ex-patiën-
ten. Meer info op depressiestudie.com
Ook Marieke Wichers zoekt mensen die haar willen hel-
pen. Zij heeft mensen nodig die hun antidepressiva willen
afbouwen en hun emoties zouden willen monitoren gedu-
rende vier maanden. De maximale vergoeding bedraagt –
bij volledige deelname – 250 euro. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij Evelien Snippe op 050-3612054
of een mail sturen naar e.snippe01@umcg.nl

Diagnose depressie
Robert Schoevers schreef samen met ervaringsdeskundige
Selma Parmentier het boek Diagnose depressie. Psychiater
en patiënt over de dagelijkse werkelijkheid, de behande-
ling en de toekomst. Er zijn al heel wat boeken geschreven
over depressie. Toch is dit een waardevolle toevoeging.
Schoevers behandelt alle aspecten van het onderwerp van
oorzaken tot eventuele opname op een duidelijke, genuan-
ceerde manier. Het zijn echter de indringend geschreven
dagboekfragmenten van Parmentier die dit boek echt uit-
zonderlijk maken. Ze beschrijven op indringende, persoon-
lijke manier haar worsteling met depressie.
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