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Achtergrond 

Affectieve stoornissen komen zeer vaak voor in de wereldwijde populatie met een prevalentie 

van 10,8% voor depressieve stoornissen en tot 33,7% voor angststoornissen. Naar schatting 

lijden in totaal 322 miljoen mensen wereldwijd aan depressies en 264 miljoen mensen aan 

angststoornissen. De ziektelast is enorm. Depressieve stoornissen zijn wereldwijd de 

belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen en handicaps. Hoewel depressieve 

stoornissen en angststoornissen worden geconceptualiseerd als afzonderlijke entiteiten, 

lijken ze genetisch sterk op elkaar en delen ze veel risicofactoren. Het is daarom niet 

verrassend dat co-morbiditeit heel gebruikelijk is, dat zowel depressieve stoornissen als 

angststoornissen reageren op dezelfde therapieën en vergelijkbare prognoses hebben. 

Om een deel van de last die affectieve stoornissen veroorzaken weg te kunnen nemen, 

is het noodzakelijk om ze eerst beter te begrijpen. Een van de manieren om dit te doen, is 

door de risicofactoren te bestuderen die geassocieerd zijn met affectieve stoornissen in 

verschillende subpopulaties. Er kunnen bijvoorbeeld mogelijke doelen voor preventieve 

gezondheidszorg worden geïdentificeerd door een beter begrip van welke risicofactoren 

worden geassocieerd met het optreden van affectieve stoornissen in een voorheen gezonde 

populatie (d.w.z. het begin van stoornissen). Terwijl het identificeren van mogelijke 

risicofactoren voor de persistentie van affectieve stoornissen in personen die 

gediagnosticeerd zijn met een affectieve stoornis (d.w.z. de chroniciteit van stoornissen) ons 

zou kunnen informeren over mogelijke doelen voor interventies in de geestelijke 

gezondheidszorg. Met andere woorden: de risicofactoren voor een slechter verloop van 

affectieve stoornissen zijn niet noodzakelijk hetzelfde als risicofactoren voor het optreden van 

affectieve stoornissen. Een verfijnd inzicht in de risicofactoren die geassocieerd zijn met zowel 

het ontstaan als de chroniciteit van depressieve stoornissen en angststoornissen kan als 

leidraad dienen voor toekomstig onderzoek naar meer fundamentele en klinische aspecten 

van deze stoornissen. 

Goede kandidaten voor de studie naar risicofactoren voor affectieve stoornissen zijn 

zogenaamde psychologische kwetsbaarheden voor psychopathologie. Deze psychologische 

kwetsbaarheden omvatten verschillende concepten die geassocieerd zijn met depressieve 

stoornissen en angststoornissen. Het wordt verwacht dat ze daarnaast fungeren als 

belangrijke risicofactoren voor het ontstaan en mogelijk ook de chroniciteit van depressieve 

stoornissen en angststoornissen. Bovendien lijken meerdere van deze psychologische 



kwetsbaarheden vatbaar voor verandering door therapie. Daarom richt dit proefschrift zich 

op epidemiologisch onderzoek, waarbij risicofactoren binnen het domein van psychologische 

kwetsbaarheden worden geassocieerd met het ontstaan van en de chroniciteit van 

depressieve en angststoornissen. Verschillende brede concepten werden geïncludeerd 

zoals: toenaderings- en vermijdingsgedrag, cognitieve kwetsbaarheden en persoonlijkheid. 

  

Doel van dit proefschrift 

Tot nu toe ontbreken uitvoerige studies over toenaderings- en vermijdingsgedrag als 

risicofactoren voor het ontstaan en voortbestaan van depressieve stoornissen en 

angststoornissen. Bovendien worden cognitieve kwetsbaarheden voor depressie en angst en 

andere psychologische kwetsbaarheden zoals persoonlijkheid te vaak los van elkaar 

onderzocht als risicofactoren. Deze tekortkomingen worden aangepakt door verschillende 

risicofactoren gezamenlijk te bestuderen, gebruik makend van van meerdere uitkomstmaten 

in een grote selectie aan proefpersonen. Het hoofddoel van dit proefschrift is daarom meer 

inzicht te krijgen in de rol van psychologische kwetsbaarheden bij het ontstaan en 

voortbestaan van depressieve stoornissen en angststoornissen.  

Er zijn twee subdoelen. Ten eerste: onderzoek naar de rol van psychologische 

kwetsbaarheden bij het ontstaan van depressieve stoornissen en angststoornissen. Ten 

tweede: onderzoek naar de rol van psychologische kwetsbaarheden in het voortbestaan van 

depressieve stoornissen en angststoornissen. 

Om dit te doen, werden vijf studies worden gepresenteerd die gebruik maken van data 

van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). Vanaf 2004 zijn 2981 

deelnemers geïncludeerd met een angststoornis, een depressieve stoornis, een combinatie 

van die twee of juist geen diagnose. Iedere paar jaar zijn er vervolgmetingen uitgevoerd 

waardoor het effect van verschillende kenmerken over de tijd gemeten kan worden in de 

verschillende groepen. In de onderzoeken van dit proefschrift was met name aandacht voor 

verschillende soorten psychologische kwetsbaarheden, zoals: toenaderings- en 

vermijdingsgedrag, cognitieve kwetsbaarheid en persoonlijkheid.6

 

                                                             
6 Het beschrijven van alle psychologische kwetsbaarheden die werden gebruikt in deze studies rijkt te ver voor 
de Nederlandse samenvatting. Een uitgebreide beschrijving van alle concepten in het Engels kan gevonden 
worden op pagina’s 11 t/m 14 van dit proefschrift.  



Discussie van resultaten 

Risicofactoren voor het ontstaan depressieve en angststoornissen 

In het algemeen vonden we dat psychische kwetsbaarheden gerelateerd zijn aan het ontstaan 

van depressieve en angststoornissen. Er zijn echter verschillen tussen de associaties van 

verschillende soorten psychologische kwetsbaarheden met het ontstaan van depressieve en 

angststoornissen. Een verhoogde neiging tot vermijding is bijvoorbeeld gerelateerd aan het 

ontstaan van stoornissen, terwijl een verminderde neiging tot toenadering dat niet 

is. Cognitieve reactiviteit, ruminatie en ervaren controle zijn geassocieerd met zowel het 

ontstaan van depressie als het ontstaan van angst, terwijl hopeloosheid en expliciete zelf-

depressieve associaties alleen zijn geassocieerd met het ontstaan van depressie. Impliciete 

psychologische kwetsbaarheden zijn daarentegen niet gerelateerd aan zowel het ontstaan van 

depressieve stoornissen als het ontstaan van angststoornissen. 

  

Risicofactoren voor het voortbestaan van depressieve en angststoornissen 

Eenzelfde soort patroon bestaat voor de associaties van psychologische kwetsbaarheden met 

de chroniciteit van depressieve stoornissen en angststoornissen. Deze zijn in de gehele 

breedte te vinden, echter, er zijn echter verschillen in de associaties tussen de verschillende 

soorten psychologische kwetsbaarheden met de chroniciteit van depressieve en 

angststoornissen. Van al het toenaderings- en vermijdingsgedrag dat we bestudeerden, is 

alleen een algehele neiging tot het vermijden van negatieve uitkomsten van belang in de 

chroniciteit van angststoornissen. Specifieke cognitieve kwetsbaarheden zijn gerelateerd aan 

de chroniciteit van specifieke aandoeningen terwijl meer algemene 

persoonlijkheidsvariabelen gerelateerd zijn aan zowel de chroniciteit van depressieve 

stoornissen als angststoornissen. Tot slot, alle maten die we bestudeerden vertonen een 

sterke temporele stabiliteit wat in de loop van de tijd maar weinig afneemt.  

  

Klinische implicaties 

Onze bevindingen onderstrepen het belang van het includeren van psychologische 

kwetsbaarheid bij de beoordeling, behandeling en nazorg van zowel depressieve stoornissen 

als angststoornissen. Een beoordeling van verscheidene vormen van psychologische 

kwetsbaarheid kan nuttig zijn om de focus van de behandeling te bepalen, aangezien deze 

kwetsbaarheden waarschijnlijk oorzakelijke factoren zijn bij het ontstaan en voortbestaan van 



klachten. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om meer specifiek de voortgang of 

prognose van een patiënt in kaart te brengen en waar nodig de behandeling aan te passen. 

Therapieën zouden zich expliciet kunnen richten op het veranderen van 

psychologische kwetsbaarheden naast het verminderen van de klachten die de patiënt ertoe 

brachten om in de eerste plaats hulp te zoeken. Het zal bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk 

gunstig zijn voor patiënten om strategieën in te zetten die hun algemene neiging om mogelijke 

negatieve uitkomsten te vermijden tegen te gaan. Als zodanig kunnen therapeuten niet alleen 

specifieke uitingen van vermijdingsgedrag aanpakken bij de behandeling van affectieve 

stoornissen, maar ook de algemene tendens om negatieve gevolgen te voorkomen. Stabiele 

kwetsbaarheden zoals persoonlijkheidskenmerken lijken daarbij vatbaar voor psychologische 

interventie. Dit is al mogelijk door het toepassen van bestaande therapieën en kan zelfs 

effectiever zijn wanneer behandelingen worden toegepast die specifiek op dit doel zijn 

afgestemd.  

Tenslotte kan vanuit het perspectief van de volksgezondheid een extra inspanning 

worden geleverd om het ontstaan van (chronische) klachten te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld 

mogelijk door ondersteuning te bieden aan personen die vallen binnen risicopopulaties 

gebaseerd op een verhoogde psychologische kwetsbaarheid. Een focus op de preventie van 

psychische klachten lijkt met name relevant in het licht van onze bevinding dat symptomen 

van depressie en angst relatief stabiel zijn over de tijd heen. 

  

Conclusie 

Onze bevindingen ondersteunen het idee dat er zowel specifieke 

als transdiagnostische voorspellers zijn voor het ontstaan en voortbestaan van affectieve 

stoornissen. Ze onderstrepen het belang om psychologische kwetsbaarheid te includeren bij 

de preventie, behandeling en terugvalpreventie van zowel depressie als angst. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


