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PsychischePsychische aandoeningenaandoeningen
-- arbeidsgerelateerd/arbeidsrelevantarbeidsgerelateerd/arbeidsrelevant --

AanpassingsstoornissenAanpassingsstoornissen::
–– AcuutAcuut:  < 6 :  < 6 maandenmaanden ((overspanningoverspanning))
–– ChronischChronisch:  > 6 :  > 6 maandenmaanden (burnout)(burnout)

DepressieveDepressieve stoornissenstoornissen::
–– DepressieDepressie
–– DysthymieDysthymie

AngststoornissenAngststoornissen::
–– PaniekstoornisPaniekstoornis
–– SocialeSociale fobiefobie
–– GegeneraliseerdeGegeneraliseerde angststoornisangststoornis

OverigOverig::
–– SomatisatiestoornissenSomatisatiestoornissen
–– VerslavingsstoornissenVerslavingsstoornissen
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EpidemiologischeEpidemiologische begrippenbegrippen
-- Rothman (1986) Rothman (1986) --

OntstaanOntstaan van van eeneen ziekteziekte: : 
–– wisselwerkingwisselwerking tussentussen talrijketalrijke onafhankelijkeonafhankelijke determinantendeterminanten

Voldoende oorzaak (Voldoende oorzaak (sufficientsufficient causecause): ): 
–– unieke groep van determinanten (deeloorzaken; condities unieke groep van determinanten (deeloorzaken; condities 

en gebeurtenissen), en gebeurtenissen), 
–– die die tesamentesamen onvermijdelijk de ziekte producerenonvermijdelijk de ziekte produceren

Kwetsbaarheid: Kwetsbaarheid: 
–– verzameling determinanten (deeloorzaken) verzameling determinanten (deeloorzaken) 
–– met een zekere stabiliteit over de tijdmet een zekere stabiliteit over de tijd
–– die het risico op de ziekte (stabiel) verhogendie het risico op de ziekte (stabiel) verhogen
–– maar: die op zich onvoldoende zijn om de ziekte tot stand maar: die op zich onvoldoende zijn om de ziekte tot stand 

te brengente brengen



OntstaanOntstaan en en beloopbeloop van van eeneen ziekteziekte



PathogenesePathogenese psychischepsychische stoornissenstoornissen

KwetsbaarheidKwetsbaarheid
–– PsychobiologischePsychobiologische determinantendeterminanten::

GenetischeGenetische factorenfactoren
PersoonlijkheidsfactorenPersoonlijkheidsfactoren
NeurobiologischeNeurobiologische beschadigingenbeschadigingen

–– SocialeSociale determinantendeterminanten: : 
FysiekFysiek ((inkomeninkomen, , wonenwonen, , veiligheidveiligheid))
SocialeSociale netwerkennetwerken ((privprivéé, sociaal, werk), sociaal, werk)
SocialeSociale steunsteun ((privprivéé, sociaal, werk), sociaal, werk)

Stress: Stress: ervaringenervaringen of of uitlokkendeuitlokkende factorenfactoren
–– IngrijpendeIngrijpende gebeurtenissengebeurtenissen
–– LangdurigLangdurig situationelesituationele moeilijkhedenmoeilijkheden
–– DagelijkseDagelijkse tegenslagentegenslagen



Voorbeeld: determinanten van Voorbeeld: determinanten van 
psychische stoornis Xpsychische stoornis X

KwetsbaarheidKwetsbaarheid
–– PsychobiologischePsychobiologische kwetsbaarheidkwetsbaarheid::

GenetischeGenetische factorenfactoren: : Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4
PersoonlijkheidsfactorenPersoonlijkheidsfactoren: : PF 1, PF 2, PF 3PF 1, PF 2, PF 3
NeurobiologischeNeurobiologische beschadigingenbeschadigingen

–– SocialeSociale kwetsbaarheidkwetsbaarheid: : Soc 1, Soc 2, Soc 3, Soc 4Soc 1, Soc 2, Soc 3, Soc 4
FysiekFysiek ((inkomeninkomen, , wonenwonen, , veiligheidveiligheid))
SocialeSociale netwerkennetwerken ((privprivéé, sociaal, werk), sociaal, werk)
SocialeSociale steunsteun ((privprivéé, sociaal, werk), sociaal, werk)

Stress: Stress: ervaringenervaringen of of uitlokkendeuitlokkende factorenfactoren
–– IngrijpendeIngrijpende gebeurtenissengebeurtenissen: : StrStr 11
–– LangdurigLangdurig situationelesituationele moeilijkhedenmoeilijkheden: : StrStr 22
–– DagelijkseDagelijkse tegenslagentegenslagen: : StrStr 33
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Gen en omgevingGen en omgeving
GenGen--omgevingcorrelatieomgevingcorrelatie: : 
–– ggenetischeenetische factorenfactoren bebeïïnvloedennvloeden de blootstelling de blootstelling 

aan omgevingsfactorenaan omgevingsfactoren

GenGen--omgevingsinteractieomgevingsinteractie::
–– genetischgenetisch factorenfactoren bebeïïnvloedennvloeden de gevoeligheid de gevoeligheid 

voor omgevingsfactorenvoor omgevingsfactoren
–– omgevingsfactoren beomgevingsfactoren beïïnvloeden de expressie van nvloeden de expressie van 

genengenen



Life cycle of neurotransmitter



SerotonineSerotonine (5HTT) transporter (SERT)(5HTT) transporter (SERT)

5HTT5HTT--gen gen moduleertmoduleert productieproductie van 5HTT van 5HTT 
transportertransporter
PromotorPromotor regioregio 5HTT5HTT--gen gen reguleertreguleert activiteitactiviteit
van 5HTTvan 5HTT--gen (en gen (en dusdus productieproductie transporter)transporter)
PolymorfismePolymorfisme in in promotorpromotor regioregio::
–– ss--allelallel ((kortekorte variant)variant)
–– ll--allelallel ((langelange variant)variant)



Life stress and depressionLife stress and depression

Birth cohort: n = 1037Birth cohort: n = 1037
Assessment at 21 and 26 yearAssessment at 21 and 26 year
Measures of:Measures of:
–– life events between 21 and 26 yearslife events between 21 and 26 years
–– depression at 26 yearsdepression at 26 years
–– 5 HTT gene5 HTT gene--linked polymorphismlinked polymorphism

Caspi et al, Science 2003;301:386
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DynamischDynamisch kwestbaarheidsmodelkwestbaarheidsmodel

psychobiologischepsychobiologische kwetsbaarheidkwetsbaarheid::
–– opgeslagenopgeslagen in in hethet breinbrein
–– dynamischdynamisch constructconstruct

socialesociale kwetsbaarheidkwetsbaarheid::
–– deelsdeels at randomat random
–– deelsdeels persoonsbepaaldpersoonsbepaald

omgevingsinvloedenomgevingsinvloeden doendoen kwetsbaarheidkwetsbaarheid
–– tijdelijktijdelijk toenementoenemen of of blijvendblijvend toenementoenemen
–– tijdelijktijdelijk afnemenafnemen of of blijvendblijvend afnemenafnemen



HetHet breinbrein
BouwstenenBouwstenen::
–– 101011 11 neuronenneuronen in in cerebralecerebrale cortexcortex
–– 101018 18 neuronenneuronen in cerebellumin cerebellum
–– sterksterk uiteenlopendeuiteenlopende typentypen cellencellen

VerbindingenVerbindingen::
–– 1.000 tot 10.000 1.000 tot 10.000 synapsensynapsen per neuronper neuron
–– zeerzeer complexecomplexe verbindingenverbindingen
–– diverse diverse neuronaleneuronale netwerkennetwerken
–– 100100--den tot 1000den tot 1000--den den neuroactieveneuroactieve stoffenstoffen

Complete Complete breinbrein::
–– 3030--50% van de 25.000 50% van de 25.000 genengenen: : expressieexpressie in in hethet breinbrein
–– breinbrein communiceertcommuniceert met met hethet gehelegehele lichaamlichaam
–– breinbrein uiterstuiterst plastischplastisch orgaanorgaan



Dynamische kwetsbaarheidDynamische kwetsbaarheid

Genen bouwen het breinGenen bouwen het brein
Omgevingen beOmgevingen beïïnvloeden bouw van het breinnvloeden bouw van het brein
Brein in interactie met omgeving bouwt Brein in interactie met omgeving bouwt 
persoonlijkheidpersoonlijkheid
Persoonlijkheid:Persoonlijkheid:
–– kiest omgevingenkiest omgevingen
–– bebeïïnvloedt blootstelling aan stressorennvloedt blootstelling aan stressoren
–– bepaalt via bepaalt via copingcoping omgang met stressoren omgang met stressoren 



KwetsbaarheidKwetsbaarheid: : maarmaar waarvoorwaarvoor??



Workplaces and mental healthWorkplaces and mental health
Organizational function and culture:Organizational function and culture:
–– Poor problem solving culturePoor problem solving culture
–– Poor communicationPoor communication
–– Non supportive cultureNon supportive culture

Role in the organization:Role in the organization:
–– Role ambiguityRole ambiguity
–– Role conflictRole conflict
–– High responsibility for peopleHigh responsibility for people

Career development:Career development:
–– Career uncertaintyCareer uncertainty
–– Career plateauCareer plateau
–– Poor payPoor pay

(Miller, 1998)



Workplaces and mental healthWorkplaces and mental health
Decision latitude/control:Decision latitude/control:
–– Lack of decision makingLack of decision making
–– Lack of control over workLack of control over work

Interpersonal relationships at work:Interpersonal relationships at work:
–– Social or physical isolationSocial or physical isolation
–– Poor relationship with superiorsPoor relationship with superiors
–– Interpersonal conflict or violenceInterpersonal conflict or violence
–– Lack of social supportLack of social support

Home/work interface:Home/work interface:
–– Dual career problemsDual career problems
–– Conflicting demands of work and homeConflicting demands of work and home
–– Low social and practical support at homeLow social and practical support at home

(Miller, 1998)



Workplaces and mental healthWorkplaces and mental health
Task design:Task design:
–– Ill defined workIll defined work
–– Uncertainty of workUncertainty of work
–– Lack of varietyLack of variety
–– Continual exposure to people, clients, customersContinual exposure to people, clients, customers

Workload:Workload:
–– WorkoverloadWorkoverload or or underloadunderload
–– Lack of control over pace at workLack of control over pace at work
–– Time pressure/tight deadlinesTime pressure/tight deadlines

Work schedule:Work schedule:
–– Shift workShift work
–– Long unsociable work hoursLong unsociable work hours

(Miller, 1998)



ModelModel uitlokkenduitlokkend beschermendbeschermend
Job Demand Control Job Demand Control 
SupportSupport

PsychologischePsychologische arbeidseisenarbeidseisen: : 
werkdrukwerkdruk, , werktempowerktempo, , 
mentaalmentaal inspannendinspannend werkwerk

SturingsmogelijkhedenSturingsmogelijkheden: : 
controlecontrole over over hethet werkwerk, , variatievariatie in in 
werkwerk, , variatievariatie in in vaardighedenvaardigheden, , 
socialesociale steunsteun

Job Demand Job Demand 
RecourcesRecources

WerkstressorenWerkstressoren: : 
werkdrukwerkdruk, , taakinterruptiestaakinterrupties, , 
rolproblemenrolproblemen, , emotioneleemotionele
belastingbelasting

EnergiebronnenEnergiebronnen: : 
salarissalaris, , loopbaanloopbaan, , steunsteun van van 
collegacollega’’ss, , leiderschapleiderschap, , 
zelfstandigheidzelfstandigheid, feedback, feedback

Effort Reward Effort Reward 
ImbalanceImbalance

InspanningInspanning: : 
tijdsdruktijdsdruk, , fysiekefysieke inspanninginspanning, , 
taakinterruptiestaakinterrupties

BeloningBeloning::
salarissalaris, , toeslagentoeslagen, , waarderingwaardering, , 
ontwikkelingsmogelijkhedenontwikkelingsmogelijkheden,,
zekerheidzekerheid

Demand Induced Demand Induced 
Strain CompensationStrain Compensation

TaakeisenTaakeisen::
-- FysiekeFysieke inspanninginspanning
-- CognitieveCognitieve inspanninginspanning
-- EmotioneleEmotionele inspanninginspanning

WerkgerelateerdeWerkgerelateerde hulpbronnenhulpbronnen::
-- FysiekeFysieke bronnenbronnen
-- CognitieveCognitieve bronnenbronnen
-- EmotioneleEmotionele bronnenbronnen

Arbeidskenmerken en psychische stoornissen



UitlokkendUitlokkend BeschermendBeschermend
HogeHoge werkdrukwerkdruk
BeperkteBeperkte autonomieautonomie
StressvolleStressvolle gebeurtenissengebeurtenissen op op werkwerk
ConflictenConflicten met met collegacollega’’ss / / pestenpesten
OnrechtvaardighedenOnrechtvaardigheden / / onbeleefdhedenonbeleefdheden
HoogHoog werktempowerktempo
TaakinterruptiesTaakinterrupties
MentaalMentaal inspannendinspannend werkwerk
EmotioneelEmotioneel inspannendinspannend werkwerk
FysiekFysiek inspannendinspannend werkwerk
ConflictenConflicten met met leidinggevendeleidinggevende
SaaiSaai en en geestdodendgeestdodend werkwerk
NietNiet passendepassende functiefunctie
LageLage werktevredenheidwerktevredenheid
RolconflictenRolconflicten

AfwisselingenAfwisselingen en en pauzespauzes in in hethet werkwerk
ControleControle en en sturingsturing over over werkwerk
VeiligheidVeiligheid en en zekerheidzekerheid
SocialeSociale steunsteun ((gevengeven en en krijgenkrijgen))
HeldereHeldere en en correctecorrecte besluitvormingbesluitvorming
ProbleemProbleem oplossendeoplossende capaciteitencapaciteiten
OntwikkelenOntwikkelen van van capaciteitencapaciteiten
SalarisSalaris en en bonussenbonussen
Loopbaanmogelijkheden/promotieLoopbaanmogelijkheden/promotie
InspirerendInspirerend leiderschapleiderschap
InspraakInspraak
VoldoendeVoldoende informatieinformatie
Feedback over Feedback over prestatiesprestaties
WaarderingWaardering, , betrokkenheidbetrokkenheid
CommunicatievaardighedenCommunicatievaardigheden
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SignaleringSignalering van van kwetsbaarheidkwetsbaarheid
HetHet kwetsbarekwetsbare individuindividu::
–– functioneringsgesprekkenfunctioneringsgesprekken
–– biografischebiografische anamneseanamnese
–– arbeidsanamnesearbeidsanamnese
–– persoonlijkheidsonderzoekpersoonlijkheidsonderzoek

anamnestischanamnestisch
testpsychologietestpsychologie

De De kwetsendekwetsende omgevingomgeving::
–– observatieobservatie op op werkplekwerkplek
–– analyseanalyse van de van de werkplekwerkplek
–– normaalnormaal menselijkmenselijk contactcontact
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PreventiemogelijkhedenPreventiemogelijkheden op op hethet werkwerk

IndividugerichtIndividugericht::
–– Risk management Risk management modellenmodellen::

ReducerenReduceren persoonlijkepersoonlijke kwetsbaarheidkwetsbaarheid::
–– relaxatietechniekenrelaxatietechnieken
–– cognitiefcognitief gedragsmatigegedragsmatige interventiesinterventies

–– Good lives Good lives modellenmodellen::
Mental health promotionMental health promotion
GerichtGericht op op capaciteitencapaciteiten en en sterkesterke kantenkanten
EvenwichtEvenwicht tussentussen persoonlijkpersoonlijk levenleven en en werkwerk

OmgevingsOmgevings of of organisatiegerichtorganisatiegericht::
–– reducerenreduceren beschadigendebeschadigende arbeidsomstandighedenarbeidsomstandigheden
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InterventiemogelijkhedenInterventiemogelijkheden op op hethet werkwerk

OmgevingsOmgevings of of organisatiegerichtorganisatiegericht ::
–– veranderingenveranderingen in in productieprocessenproductieprocessen
–– veranderingenveranderingen in in werkorganisatiewerkorganisatie

personelepersonele bezettingbezetting en en organisatieorganisatie
werktijdenwerktijden en en rusttijdenrusttijden
overlegoverleg en en besluitvormingbesluitvorming

–– rereïïntegratiebevorderendntegratiebevorderend klimaatklimaat



InterventiemogelijkhedenInterventiemogelijkheden op op hethet werkwerk

IndividugerichtIndividugericht::
–– vroegsignaleringvroegsignalering
–– positive mental healthpositive mental health
–– curatiefcuratief::

overspanningoverspanning: : interventieinterventie van van derder Klink (Klink (bedrijfsartsbedrijfsarts))
depressiedepressie: : interventieinterventie Schene/de Schene/de VriesVries ((ergotherapeutergotherapeut))



Depression & Depression & OccupationOccupation: : 
InterventionIntervention trial (de Do It studie)trial (de Do It studie)

DoelDoel: : 
–– effectiviteiteffectiviteit toevoegingtoevoeging ergotherapie ergotherapie aanaan psychiatrischepsychiatrische

poliklinischepoliklinische behandelingbehandeling verderverder onderzoekenonderzoeken
StudiepopulatieStudiepopulatie::
–– depressiedepressie en dysthymieen dysthymie
–– > 25% van > 25% van werkurenwerkuren absentabsent
–– mogelijkheidmogelijkheid terugterug tete kerenkeren naarnaar eigeneigen baanbaan

DrieDrie conditiescondities::
–– PolikliniekPolikliniek
–– PolikliniekPolikliniek + Ergotherapie 4 mnd (place and train)+ Ergotherapie 4 mnd (place and train)
–– PolikliniekPolikliniek + Ergotherapie 7 mnd (train and place)+ Ergotherapie 7 mnd (train and place)



ConclusiesConclusies

KwetsbaarheidKwetsbaarheid is complex conceptis complex concept
KennisKennis over over kwestbaarheidkwestbaarheid::
–– epidemiologischepidemiologisch
–– nietniet eenvoudigeenvoudig tete individualiserenindividualiseren

KwetsbaarheidKwetsbaarheid is is dynamischdynamisch
BijBij vastgesteldevastgestelde kwetsbaarheidkwetsbaarheid::
–– individueleindividuele kwetsbaarheidkwetsbaarheid verminderenverminderen
–– individueleindividuele sterkesterke kantenkanten versterkenversterken
–– kwetsendekwetsende omgevingenomgevingen aanpakkenaanpakken



Arbeid & Depressie studieArbeid & Depressie studie
-- determinanten van depressie determinanten van depressie --

beoordeeld bij 27 patibeoordeeld bij 27 patiëënten:nten:
–– arbeidssituatiearbeidssituatie 57.8 %57.8 %
–– persoonlijkheidpersoonlijkheid 18.5 %18.5 %
–– andere psychosociale belastingandere psychosociale belasting 12.2 %12.2 %
–– relatieproblemenrelatieproblemen 7.4 %7.4 %
–– andere psychische klachtenandere psychische klachten 4.1 %4.1 %

100 %100 %



Arbeid & Depressie studieArbeid & Depressie studie
-- arbeidsaspecten als determinant  arbeidsaspecten als determinant  --

arbeid als determinant aanwezig bij 26 arbeid als determinant aanwezig bij 26 
patipatiëënten:nten:
–– arbeidsverhoudingen: sfeer, collegaarbeidsverhoudingen: sfeer, collega’’ss 69.2 %69.2 %
–– kenmerken van werk: werkdrukkenmerken van werk: werkdruk 65.4 %65.4 %
–– reorganisatie, driegend ontslagreorganisatie, driegend ontslag 38.5 %38.5 %
–– werkinhoudwerkinhoud 38.5 %38.5 %



Genotype, Genotype, endophenotypeendophenotype and and 
phenotypephenotype in in psychiatrypsychiatry

Genotype: the Genotype: the particularparticular set of genes set of genes havinghaving
relevancerelevance for a for a particularparticular phenotypephenotype
PhenotypePhenotype: : diseasedisease processprocess or the or the syndromicsyndromic
behaviorsbehaviors
EndophenotypeEndophenotype::
–– ‘‘Not the Not the obviousobvious and and externalexternal butbut the the microscopicmicroscopic anan

internalinternal’’ (John & (John & LewisLewis, 1966), 1966)
–– The The internalinternal phenotypephenotype ((GottesmanGottesman, 1972), 1972)
–– The upstream The upstream consequencesconsequences of genes or the downstream of genes or the downstream 

facetsfacets of of clinicalclinical phenotypesphenotypes ((GottesmanGottesman, 2003), 2003)



EndophenotypesEndophenotypes
OtherOther terms:terms:
–– IntermediateIntermediate phenotypephenotype
–– BiologicalBiological markermarker
–– SubclinicalSubclinical traittrait
–– VulnerabilityVulnerability markermarker

ExamplesExamples::
–– NeuroanatomicalNeuroanatomical
–– NeurophysiologicalNeurophysiological
–– NeuroendocrinologicalNeuroendocrinological
–– NeurobiochemicalNeurobiochemical
–– neuropsychologicalneuropsychological



Cognitive reactivityCognitive reactivity

Dysfunctional Attitude ScaleDysfunctional Attitude Scale
–– Dysfunctional beliefs that guide a persons self Dysfunctional beliefs that guide a persons self 

evaluationevaluation
–– 40 items40 items

Mood ProvocationMood Provocation
–– Trying to recall a sad period in lifeTrying to recall a sad period in life
–– CD: Prokofiev; Russia under the Mongolian YokeCD: Prokofiev; Russia under the Mongolian Yoke

Dysfunctional Attitude ScaleDysfunctional Attitude Scale



Cognitive reactivity and Cognitive reactivity and 
depressive relapsedepressive relapse

301 patients with MDD treated by AD or CBT301 patients with MDD treated by AD or CBT
99 reached 12 weeks of remission and underwent 99 reached 12 weeks of remission and underwent 
Mood ProvocationMood Provocation
Cox proportional regression hazard:Cox proportional regression hazard:
–– Number previous episodes: hazard 2.54Number previous episodes: hazard 2.54
–– Cognitive reactivity: hazard 1.42Cognitive reactivity: hazard 1.42

Explanations for predictive power mood provocation:Explanations for predictive power mood provocation:
–– Sad mood activates elaborate cognitive structure with Sad mood activates elaborate cognitive structure with 

embedded dysfunctional attitudes formed through previous embedded dysfunctional attitudes formed through previous 
depressiondepression

–– Sad mood results in degraded mental control or reduced Sad mood results in degraded mental control or reduced 
though suppression of this cognitive structurethough suppression of this cognitive structure

Segal et al, Arch Gen Psychiatry 2006;63:749



Het neurobiologisch breinHet neurobiologisch brein
Genotype: Genotype: 
–– DNA sequentieDNA sequentie
–– genengenen
–– genetische netwerken: vele genen en hun productengenetische netwerken: vele genen en hun producten

EpigenetischeEpigenetische systemen:systemen:
–– doorgegeven patronen van gen activiteitdoorgegeven patronen van gen activiteit
–– doorgegeven celstructurendoorgegeven celstructuren
–– doorgegeven of verworven doorgegeven of verworven chromotinestruktuurchromotinestruktuur
–– RNA interferentieRNA interferentie

Fenotype: interactie van:Fenotype: interactie van:
–– genetische netwerkengenetische netwerken
–– epigenetischeepigenetische systemensystemen
–– omgevingsinvloedenomgevingsinvloeden



SeksespecifiekeSeksespecifieke kwetsbaarheidkwetsbaarheid
HormonaleHormonale verschillenverschillen
VrouwenVrouwen vakervaker sexueelsexueel misbruikmisbruik
VrouwenVrouwen lijkenlijken gevoeligergevoeliger voor voor narenare jeugdervaringenjeugdervaringen
SexespecifiekeSexespecifieke socialisatiesocialisatie
–– OnderwijsOnderwijs
–– WerkWerk en en inkomeninkomen
–– MaatschappelijkeMaatschappelijke positiepositie

VerschillendeVerschillende emotieregulatieemotieregulatie
MannenMannen grenzengrenzen zichzich afaf, , bindenbinden zichzich emotioneeremotioneer minder minder dandan vrouwenvrouwen
VrouwenVrouwen minder minder antonomieantonomie, , mannenmannen meermeer assertiviteitassertiviteit
VrouwenVrouwen vakervaker driedrie dubbeledubbele zorgplichtzorgplicht: partner, : partner, kinderenkinderen, (, (schoon)oudersschoon)ouders
..



GenGen--omgevingcorrelatieomgevingcorrelatie

GenetischGenetisch factorenfactoren bebeïïnvloedennvloeden de de 
blootstelling aan omgevingsfactorenblootstelling aan omgevingsfactoren

behandeld behandeld 



Heritability of major depressionHeritability of major depression

samplesample referencereference menmen womenwomen

VirginiaVirginia KendlerKendler (2001)(2001) 31%31% 40%40%

AustraliaAustralia BierutBierut (1999)(1999) 24%24% 44%44%

SwedenSweden JanssonJansson (2004(2004 21%21% 42%42%

SwedenSweden KendlerKendler (2006)(2006) 29%29% 42%42%



GenenGenen en en depressiedepressie
GenenGenen hebbenhebben eeneen invloedinvloed op:op:
––KwetsbaarheidKwetsbaarheid voor voor depressiedepressie (stress (stress reactiviteitreactiviteit))
––LeeftijdLeeftijd eersteeerste depressiedepressie
––Ernst van de Ernst van de depressiedepressie
––RecidiverendeRecidiverende karakterkarakter van van depressiedepressie
––ChroniciteitChroniciteit van van depressiedepressie
––CognitieveCognitieve stoornissenstoornissen bijbij depressiedepressie
––ComorbiditeitComorbiditeit: angst: angst--, alcohol, alcohol--, , dwangstoornisdwangstoornis
––Mate van Mate van susuïïcidaliteitcidaliteit
––EffectiviteitEffectiviteit van van antidepressivaantidepressiva



Life stress and depressionLife stress and depression

Polymorphism (s vs. l Polymorphism (s vs. l allesalles) related to:) related to:
–– More depression symptoms at 26 yearsMore depression symptoms at 26 years
–– More increase in depression symptoms if life More increase in depression symptoms if life 

events between 21 and 26 yearsevents between 21 and 26 years
–– Life events predicted only for those with s Life events predicted only for those with s allelallel::

depression at 26 years depression at 26 years 
first onset depression at 26 yearsfirst onset depression at 26 years
suicide ideation at 26 yearssuicide ideation at 26 years

Caspi et al, Science 2003;301:386



Components of resilience to depressionComponents of resilience to depression

Positive selfPositive self--imageimage
High self High self esteeemesteeem
Self confidenceSelf confidence
Sense of selfSense of self--efficacyefficacy
Effective problemEffective problem--resolution skillsresolution skills
ArousalArousal--modulation skillsmodulation skills

(Parker & (Parker & ManicavasagarManicavasagar, 2005), 2005)



Increasing resilience to depressionIncreasing resilience to depression
Establishing connections with people around usEstablishing connections with people around us
Developing a sense of purpose in lifeDeveloping a sense of purpose in life
Strong religious beliefs or sense of spiritualityStrong religious beliefs or sense of spirituality
Changing coping with life eventsChanging coping with life events
Isolating stressors so that they are separate to the sense of seIsolating stressors so that they are separate to the sense of selflf
Deconstructing stressors and handling smaller stress separatelyDeconstructing stressors and handling smaller stress separately
Developing a sense of community or working for the common Developing a sense of community or working for the common 
goodgood
Having a sense of connection with a previous time in lifeHaving a sense of connection with a previous time in life
Developing a framework for mastery over the environmentDeveloping a framework for mastery over the environment
Making sense of eventsMaking sense of events and making sense of the stressors we and making sense of the stressors we 
encounterencounter

(Parker & (Parker & ManicavasagarManicavasagar, 2005), 2005)



Risicofactoren voor depressie bij Risicofactoren voor depressie bij 
ouderenouderen

Systematische Systematische reviewreview en metaen meta--analyseanalyse
Inclusie van studies:Inclusie van studies:
–– > 50 jaar> 50 jaar
–– Community Community residentsresidents
–– Prospectieve studieProspectieve studie

Resultaat:5 risicofactoren voor depressie:Resultaat:5 risicofactoren voor depressie:
–– SlaapstoornissenSlaapstoornissen
–– Reactie op verliesReactie op verlies
–– Lichamelijke beperkingLichamelijke beperking
–– Eerdere depressieEerdere depressie
–– VrouwelijkVrouwelijk

((ColeCole MG, Am J MG, Am J PsychiatryPsychiatry 2003;160:1147)2003;160:1147)





Voorbeeld 1: ontwikkelingsperspectiefVoorbeeld 1: ontwikkelingsperspectief

Functionele kwetsbaarheid bepaald door:Functionele kwetsbaarheid bepaald door:
–– Genetische kwetsbaarheid: Genetische kwetsbaarheid: 

Constitutioneel bepaald Constitutioneel bepaald neuroticismeneuroticisme

–– Structurele kwetsbaarheid: Structurele kwetsbaarheid: 
PsychobiologischePsychobiologische toestand voortkomend uit wisselwerking tussen toestand voortkomend uit wisselwerking tussen 
constitutie en jeugdervaringen: bv jeugdervaringen die tot gerinconstitutie en jeugdervaringen: bv jeugdervaringen die tot geringe ge 
eigenwaarde hebben geleideigenwaarde hebben geleid

Uitlokkende factoren:Uitlokkende factoren:
–– Chronisch: chronische onderwaardering op het werkChronisch: chronische onderwaardering op het werk
–– Acuut: verlating door partnerAcuut: verlating door partner



BeloopBeloop van van eeneen ziekteziekte

gezond ziek

preklinisch stadium klinisch stadium

preklinische manifestaties klinische manifestaties

detecteerbaarniet
detecteerbaar

geen manifestaties

gediagnosticeerde
ziekte



KwetsbaarheidKwetsbaarheid voor voor psychischepsychische
aandoeningenaandoeningen

WieWie is is erer eigenlijkeigenlijk kwetsbaarkwetsbaar ??
–– de de werkendewerkende
–– diensdiens werkeenheidwerkeenheid
–– hethet gehelegehele bedrijfbedrijf
–– combinatiescombinaties



KwetsbaarheidsmodellenKwetsbaarheidsmodellen

AdditiefAdditief kwestbaarheidsmodelkwestbaarheidsmodel: : 
–– stress en stress en kwestbaarheidkwestbaarheid additiefadditief

InteractiefInteractief kwetsbaarheidsmodelkwetsbaarheidsmodel::
–– kwetsbaarheidkwetsbaarheid versterktversterkt effect effect stressorenstressoren

DeterminerendeDeterminerende kwestbaarheidsmodelkwestbaarheidsmodel::
–– kwestbaarheidkwestbaarheid bepaaltbepaalt tevenstevens blootstellingblootstelling aanaan

stressorenstressoren



Hoe wordt het brein gebouwd ?Hoe wordt het brein gebouwd ?

GenenGenen
EpigenetischeEpigenetische beinvloedingbeinvloeding
Cellen en netwerkenCellen en netwerken
Neurotransmitter systemenNeurotransmitter systemen
GliaweefselGliaweefsel
ApoptosisApoptosis and and neurogenesisneurogenesis



SerotonineSerotonine transporter (SERT)transporter (SERT)
PolymorfismePolymorfisme in in promotorpromotor regioregio (s(s-- en en ll--allelallel))
PromotorPromotor regioregio reguleertreguleert productieproductie transportertransporter
PolymorfismePolymorfisme gerelateerdgerelateerd aanaan::
–– reactiereactie op life events in de op life events in de jeugdjeugd
–– reactiesreacties op life events in op life events in volwassenheidvolwassenheid
–– neuroticismeneuroticisme
–– trait anxietytrait anxiety
–– amygdalaamygdala activatieactivatie
–– encoding van encoding van angstigeangstige herinneringenherinneringen
–– vulnerabiliteivulnerabilitei voor voor depressiedepressie
–– ernsternst van de van de depressiedepressie
–– reactiereactie op op antidepressivaantidepressiva



HetHet breinbrein en de en de geestgeest

SterkSterk uiteenlopendeuiteenlopende
functiesfuncties::
–– bewustbewust--zijnzijn
–– waarnemenwaarnemen
–– voorstellenvoorstellen
–– orioriëënterennteren
–– bewegenbewegen
–– voelenvoelen

–– herinnerenherinneren
–– denkendenken
–– oordelenoordelen
–– willenwillen
–– doendoen: : gedragingengedragingen
–– contactencontacten aangaanaangaan
–– bewegenbewegen
–– verliefdverliefd zijnzijn



Arbeid & Depressie studieArbeid & Depressie studie
--VBBA: scores > 50 VBBA: scores > 50 --

emotionele belastingemotionele belasting 53  (26)53  (26)
afwisseling in het werkafwisseling in het werk 54  (36)54  (36)
zelfstandigheid in werkzelfstandigheid in werk 54  (40)54  (40)
leermogelijkhedenleermogelijkheden 57  (48)57  (48)
werktempo/werkhoeveelheidwerktempo/werkhoeveelheid 62  (46)62  (46)
inspraakinspraak 68  (45)68  (45)

(tussen haakjes: referentiegroep)(tussen haakjes: referentiegroep)
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