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Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch)

Vetzuren in depressie en angststoornissen:
vissen naar antwoorden 

De aanleiding voor dit proefschrift
Depressie is wereldwijd een veel voorkomende psychische aandoening. Momenteel lijden er meer dan 
300 miljoen mensen aan een depressie. Bijna hetzelfde aantal mensen heeft last van een angststoornis. 
Depressie en angst komen vaak samen voor. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
is depressie de grootste oorzaak van ziektelast wereldwijd en staan angststoornissen   op de zesde 
plaats. Om depressie en angststoornissen met succes te voorkomen en te behandelen, is een beter 
begrip van de onderliggende pathofysiologie van deze aandoeningen nodig. Het is bekend dat de 
nadelige gevolgen van depressie en angststoornissen gedeeltelijk te wijten zijn aan hun invloed op 
de lichamelijke gezondheid. Depressie en angst verhogen de kans op het ontstaan van verschillende 
chronische somatische ziekten, waaronder cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus, 
obesitas, ontstekingsziekten en neurologische/neuropsychiatrische aandoeningen. Hoewel niet alle 
onderzoeken dit ondersteunen, wordt er voor een aantal van deze chronische somatische ziekten 
een rol van vetzuurmetabolisme gesuggereerd. Dit heeft geleid tot een groot onderzoeksgebied 
dat zich heeft gericht op de specifieke rol van meervoudig onverzadigde vetzuren bij depressie en 
angststoornissen. Desalniettemin bestaat er nog behoorlijk wat discussie over de mate waarin deze 
meervoudig onverzadigde vetzuren relevant zijn voor de etiologie en prognose van depressie en 
angststoornissen. Het doel van dit proefschrift is het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar 
de relatie tussen meervoudig onverzadigde vetzuren met depressie en angststoornissen, waarbij de 
richting van de relatie en onderliggende mechanismen onderzocht zijn.

Wat is een depressie of angststoornis?
Dit proefschrift richt zich op depressie en angststoornissen. Een depressieve stoornis, ook wel 
een unipolaire depressie genoemd, kan opgedeeld worden in ernstige depressieve stoornis (Major 
Depressive Disorder, MDD) en dysthymie. Volgens het Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM, versie 5) van de American Psychiatric Association zijn de twee kernsymptomen van 
een depressie: 1) een sombere stemming, en 2) geen plezier of interesse kunnen beleven (anhedonie). 
Andere symptomen die aanwezig kunnen zijn bij een depressie, zijn: gewichtsverlies of –toename 
(of een af- of toegenomen eetlust), slapeloosheid of hypersomnie (te veel slapen), psychomotorische 
agitatie (lichamelijke onrust) of retardatie (lichamelijke vertraging of inactiviteit), vermoeidheid 
of verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid en een overmatig of ongepast schuldgevoel, 
concentratieverlies of besluiteloosheid, een passieve of actieve doodswens of zelfmoordpoging. Om 
aan een DSM-5 diagnose van MDD te voldoen, moeten er vijf of meer symptomen aanwezig zijn, 
waarvan ten minste één van de kernsymptomen, gedurende 2 weken, bijna elke dag en voor het 
grootste gedeelte van de dag, resulterend in duidelijke nood of beperkingen. De diagnose dysthymie 
wordt gesteld wanneer er een depressieve stemming aanwezig is voor het grootste gedeelte van de 
dag, meer dagen wel dan niet, voor een periode van ten minste 2 jaar. In 2015 werd het deel van de 
wereldbevolking met een huidige depressie (MDD of dysthymie) geschat op 4,4%.

De angststoornissen die in dit proefschrift zijn beschreven zijn sociale fobie, gegeneraliseerde 
angststoornis (GAS), paniekstoornis (met of zonder agorafobie) en pure agorafobie. Sociale fobie, ook 
bekend als sociale angststoornis, wordt gedefinieerd als de aanhoudende angst voor een of meer sociale 
situaties, waarin iemand wordt blootgesteld aan mogelijke afkeuring door anderen of waarin men 
angstsymptomen kan vertonen, die vernederend of gênant zijn. GAS wordt gedefinieerd als overmatige 
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angst en zorgen, die meer dagen dan niet gedurende ten minste zes opeenvolgende maanden optreden, 
over een aantal evenementen of activiteiten (d.w.z. werk of schoolprestaties). Een paniekstoornis 
wordt gedefinieerd als terugkerende onverwachte paniekaanvallen (bijv. korte perioden van intense 
angst en ongemak), waarbij ten minste vier van de volgende symptomen zich abrupt ontwikkelen 
en binnen tien minuten een piek vertonen: hartkloppingen, zweten, kortademigheid gevoelloosheid, 
koude rillingen of opvliegers, beven, pijn op de borst, verstikking, buikpijn, flauwvallen, derealisatie of 
depersonalisatie, angst om de controle te verliezen of angst om te sterven. Paniekstoornissen kunnen 
gepaard gaan met agorafobie: angst om op plaatsen te zijn waar ontsnappen moeilijk of gênant kan 
zijn, of waarin hulp mogelijk niet beschikbaar is in geval van panieksymptomen.

Wat zijn vetzuren?
Vetzuren zijn organische moleculen die uit een koolwaterstof keten bestaan van verschillende lengten, 
met geen (verzadigde vetzuren), één (enkelvoudig onverzadigde versturen) of meerdere dubbele 
bindingen (meervoudig onverzadigde vetzuren). Dit proefschrift richt zich alleen op meervoudig 
onverzadigde vetzuren. De belangrijkste meervoudig onverzadigde vetzuren behoren tot de omega (ω 
of n) -3, -6 en -9 serie. Zij zijn onderverdeeld op basis van de positie van de eerste dubbele binding in de 
koolwaterstof keten, geteld vanaf het methyleinde van de vetzuur keten (d.w.z. in omega-3 meervoudig 
onverzadigde vetzuren is de eerste dubbele binding gepositioneerd tussen het derde en vierde koolstof 
atoom). Omega-3 vetzuren bestaan uit onder andere alfa-linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur 
(EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Omega-6 vetzuren bestaan onder andere uit linolzuur (LA) en 
arachidonzuur (AA). 

Verschillende potentiële biochemische mechanismen kunnen het verband tussen meervoudig 
onverzadigde vetzuren en gezondheid verklaren. Voor een lange tijd werd aan omega-3 vetzuren 
ontstekingsremmende eigenschappen toegekend, terwijl omega-6 vetzuren over het algemeen werden 
gezien als ontstekingsbevorderend. Onlangs is echter ontdekt dat de biochemie en effecten van 
omega-3 en omega-6 veel genuanceerder zijn, waarbij zowel omega-3 als omega-6 pro-inflammatoire 
en anti-inflammatoire eigenschappen hebben, en geen van beide ‘helemaal goed’ of ‘helemaal slecht’ 
zijn voor de gezondheid. Daarnaast is een afname van DHA in de voeding gerelateerd aan een afname 
in serotonine en dopamine in de hersenen, de neurotransmitters die betrokken zijn bij de etiologie 
van verschillende psychiatrische aandoeningen. Bovendien zijn vetzuren betrokken bij gentranscriptie 
in het centrale zenuwstelsel en ze spelen een rol bij de vloeibaarheid van neurale membranen en 
receptorbinding. Met zijn meervoudige dubbele bindingen kan DHA hierdoor de neurologische 
functie van een cel beïnvloeden door neurotransmissie, neurogenese en myelinisatie te moduleren. 

ALA en LA worden ook wel essentiële vetzuren genoemd, omdat mensen ze binnen moeten krijgen 
via hun voeding of supplementen omdat hun lichaam ze nodig heeft voor een goede gezondheid, 
maar niet of beperkt zelf aanmaakt. Deze essentiële vetzuren uit onze voeding kunnen wel omgezet 
worden naar meervoudig onverzadigde vetzuren met een langere keten (AA, EPA of DHA) met 
behulp van de enzymen elongase (verlengt de koolstofketen met twee koolstofatomen) en desaturase  
(om een extra dubbele binding toe te voegen). Omdat er maar een beperkte hoeveelheid van deze 
enzymen beschikbaar is en omdat omega-3 en omega-6 vetzuren om dezelfde enzymen strijden, 
blijft voeding een belangrijke bron ook voor de langere keten omega-3 en omega-6 vetzuren. ALA is 
aanwezig in groene bladgroenten en in walnoot-, lijnzaad- en koolzaadolie. EPA en DHA kunnen met 
name gevonden worden in vette vis en andere zeevruchten, en in kleine hoeveelheden in noten en 
zaden. LA en AA kunnen in plantaardige zaden en oliën gevonden worden, die worden verwerkt in 
margarines en bewerkte voedingsmiddelen. De verhouding tussen omega-3 en omega-6 (het omega-
3:omega-6 ratio) is in het Westerse voedingspatroon gestegen naar 1:15, of zelfs 1:20, terwijl een ratio 
van ongeveer 1:1-4 vroeger als normaal werd  beschouwd. 
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Twee andere vetzuurmaten die vaak als informatief worden beschouwd, zijn vetzuurketenlengte en 
de geschatte mate van verzadiging. Vetzuren zijn de belangrijkste componenten van de fosfolipide 
dubbellaag die het membraan vormt van alle cellen en subcellulaire organellen (bijvoorbeeld 
mitochondriën). Zowel de ketenlengte als de mate van verzadiging beïnvloeden de permeabiliteit, 
stijfheid en vloeibaarheid van het fosfolipide membraan. Verzadiging wordt bepaald door het aantal 
dubbele bindingen, die starre krommingen in vetzuren veroorzaken, wat resulteert in een minder 
compacte opstelling van vetzuren in het membraan. Omdat de vloeibaarheid van het celmembraan 
de werking van membraangebonden receptoren beïnvloedt, beïnvloedt dit ook het ionentransport, 
de signaaltransductie, het membraanpotentiaal en de receptorgevoeligheid. Gedacht wordt dat dit 
de manier is waarop DHA, EPA en AA de regulatie van cognitieve processen, stemming en affect 
beïnvloeden.

Bestaand bewijs over het verband tussen vetzuren en depressie en angststoornissen
Reviews en meta-analyses van observationele onderzoeken laten zien dat in het bloed van  depressieve 
personen significant lagere omega-3 waarden gevonden worden dan bij personen die niet depressief 
zijn. Enkele kleinere observationele onderzoeken laten een negatief verband zien tussen omega-3 
plasma concentraties en de ernst van de depressie (hoe lager de omega-3 plasma waarde, hoe 
ernstiger de depressie), terwijl er geen verband gevonden wordt met de duur van de depressie. 
Hoewel de relatie tussen omega-6 plasma concentraties en depressie veel minder is onderzocht, 
relateren sommige onderzoeken hogere concentraties aan een hogere depressie-ernst. Omdat 
depressie vaak samen voorkomen met angststoornissen, lijkt een verband tussen omega-3 plasma 
concentraties en angststoornissen te verwachten, maar dit verband is veel minder vaak onderzocht. 
Een recent observationeel onderzoek toonde aan dat deelnemers met een depressie en angststoornis 
lagere omega-3 plasma concentraties hadden dan depressieve patiënten zonder angststoornis. Een 
ander onderzoek liet zien dat mensen met een sociale fobie lagere omega-3 plasma concentraties 
hadden dan mensen zonder angststoornis, maar onderzoeken naar omega-3 concentraties in andere 
angststoornissen ontbreken. Inname van omega-3 vetzuren via voeding lijkt negatief samen te hangen 
met de mate van angst. Bovenstaand onderzoek lijkt aan te tonen dat het hebben van een angststoornis 
naast een depressieve stoornis tot nog lagere omega-3 concentraties kan leiden dan wanneer er alleen 
een depressieve stoornis aanwezig is.  

Potentiele onderliggende mechanismen voor het verband tussen vetzuren en depressie
Er zijn meerdere mogelijke mechanismen die ten grondslag zouden kunnen liggen aan het verband 
tussen meervoudig onverzadigde vetzuren enerzijds en depressie en angststoornissen anderszijds. Twee 
voorbeelden hiervan zijn ontregelde biologische stresssystemen en psychologische kwetsbaarheden. 
Deze mechanismen kunnen op twee manieren werken: 1) als onderliggende risico’s die zowel 
meervoudig onverzadigde vetzuren als depressie en angststoornissen kunnen beïnvloeden, of 2) als 
tussenliggend mechanismen in de directe causale relatie van meervoudig onverzadigde vetzuren 
naar depressie en angststoornissen, of andersom. Een voorbeeld van de eerste manier is bijvoorbeeld 
dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken (zoals persoonlijkheid of cognitieve reactiviteit) tot zowel 
veranderingen in meervoudig onverzadigde vetzuren (via inname van voeding en daardoor omega-3 
inname) als tot de ontwikkeling van depressie of angststoornissen kunnen leiden. Een voorbeeld 
van de tweede manier is dat meervoudig onverzadigde vetzuren van invloed kunnen zijn op 
biologische stresssystemen (gedefinieerd als veranderingen in het immuun-inflammatoire systeem, 
de hypothalamus hypofyse bijnier-as (HPA-as), en het autonoom zenuwstelsel) die op hun beurt van 
invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van depressie en angststoornissen.

Causaliteit in de relatie tussen meervoudig onverzadigde vetzuren en depressie 
Omega-3 vetzuren lijken betrokken te zijn bij de psychopathologie van depressie en angststoornissen, 
omdat lage omega-3 plasma concentraties worden aangetroffen in het bloed van patiënten met een 
depressie of angststoornis. Bovendien worden vetzuur plasma concentraties geassocieerd met zowel 
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ontregeling van biologische stresssystemen als psychologische kwetsbaarheden, welke vervolgens 
weer geassocieerd zijn met depressie en angststoornissen. Er is echter nog steeds onduidelijkheid 
over de richting van het verband: 1) leiden lage omega-3 plasma concentraties tot depressie en 
angststoornissen, of omgekeerd, 2) hebben depressie en angststoornissen invloed op (verandering 
in) omega-3 plasma concentraties (over de tijd)? Depressie gaat samen met eetlust veranderingen, 
en mede door het gebrek aan initiatief en energie, zou dat kunnen leiden tot minder vismaaltijden, 
die veel omega-3 vetzuren bevatten. Causaliteit in de relatie tussen vetzuur plasma concentraties 
en depressie en angststoornissen is moeilijk vast te stellen op basis van cross-sectioneel onderzoek. 
Hoewel interventieonderzoeken bij uitstek geschikt zijn om vragen over causaliteit te beantwoorden, 
kunnen prospectieve observationele onderzoeken ook belangrijke indicaties geven voor de richting 
van verbanden.

Beperkingen en lacunes binnen dit onderzoeksveld volgens de huidige literatuur
Er is al veel onderzoek gedaan naar de associatie van meervoudig onverzadigde vetzuren en met 
depressie en angststoornissen. Er zijn echter verschillende beperkingen en lacunes in de huidige 
literatuur. Verschillende onderzoeken hebben bijvoorbeeld een kleine groep proefpersonen, hebben de 
aanwezigheid van een depressie or angststoornis niet optimaal gemeten, meten maar enkele vetzuren 
of maar enkele aspecten van een depressie of houden in hun analyses niet voldoende rekening met 
verstorende factoren. Wat betreft causaliteit (de richting van het verband) is er tot op heden geen 
prospectief observationeel onderzoek uitgevoerd dat beide temporele richtingen van het verband 
tussen omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren en depressie heeft onderzocht.

Doelen van dit proefschrift
De lacunes in bestaand onderzoek hebben tot de formulering van het volgende doel voor het huidige 
proefschrift geleid: 

Het algemene doel:
Onderzoeken of er een relatie is tussen bloedspiegels van omega-3 en 

omega-6 meervoudig onverzadigde vetzuren aan de ene kant en depressie en 
angststoornissen aan de andere kant.

Het algemene doel heeft tot de formulering van de volgende onderzoeksvragen voor het huidige 
proefschrift geleid: 

1. Zijn omega-3 en omega-6 vetzuur concentraties geassocieerd met depressie en 
angststoornissen en gerelateerde klinische kenmerken?

2. Zijn psychische kwetsbaarheden (die geassocieerd worden met veel psychiatrische 
stoornissen) en biologische stresssystemen (die vaak ontregeld zijn bij patiënten met 
depressie en angststoornissen) geassocieerd met omega-3 vetzuur concentraties?

3. Wat is de richting van het temporele verband tussen omega-3 vetzuren en depressie 
stoornissen? Leiden lage omega-3 concentraties tot depressieve stoornissen, of 
omgekeerd: hebben depressieve stoornissen invloed op (verandering in) omega-3 
concentraties? En in het verlengde hiervan: voorspellen vetzuur veranderingen 
in herstelde depressie patiënten voorspellend voor een recidief?

4. Zijn door suppletie veroorzaakte veranderingen in omega-3 en omega-6 
concentraties geassocieerd met veranderingen in depressieve symptomen?
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Onderzoekspopulaties van dit proefschrift
Voor de analyses in dit proefschrift worden gegevens uit drie onderzoeken gebruikt. 

Nederlandse Studie naar Depressie en Angst
Voor dit proefschrift zijn onderzoeksgegevens gebruikt van 2912 deelnemers van de Nederlandse 
Studie naar Depressie en Angst (NESDA), een prospectieve observationele cohortstudie gebruikt. 
Tussen 2004 en 2007 werden in totaal 2981 deelnemers tussen de 18 en 65 jaar gerekruteerd uit 
de Nederlandse algemene bevolking (19%), de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (54%) en 
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (27%). 
Proefpersonen waren patiënten met een huidige of herstelde depressie- of angststoornis of personen 
die nog nooit in hun leven een depressie of angststoornis hebben gehad. Exclusiecriteria waren 
een slecht begrip van de Nederlandse taal en een primaire klinische diagnose van een psychotische 
stoornis, een obsessief-compulsieve stoornis, een bipolaire stoornis of een ernstige verslavingsstoornis. 
Tijdens de eerste en de 6-jaars meting van het onderzoek werd bij alle deelnemers bloed afgenomen en 
ondergingen zij een psychiatrisch interview. 

Depression Evaluation Longitudinal Therapy Assessment study
Het Depression Evaluation Longitudinal Therapy Assessment onderzoek (DELTA) begon als 
een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (DELTA-RCT), dat de basis vormde voor twee 
cohortonderzoeken. De RCT vergeleek de effectiviteit van preventieve cognitieve therapie bij herhaling 
en terugval van MDD. De twee cohortonderzoeken onderzochten onderliggende mechanismen van 
terugval, onder andere met neuro-imaging. In het eerste DELTA cohortonderzoek, tussen februari 
2002 en september 2002, konden 88 deelnemers worden geworven via advertenties in online media 
en huis-aan-huisbladen, posters in openbare ruimtes en uit eerdere onderzoeken in het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam en gelieerde onderzoekscentra. In het tweede cohortonderzoek 
(2011-2017) werden nog eens 51 herstelde MDD patiënten opgenomen in het DELTA-neuroimaging 
onderzoek. Uitsluitingscriteria waren een huidige of herstelde psychiatrische stoornis anders dan 
een depressieve stoornis, organische hersenschade, recente elektroconvulsietherapie en standaard 
uitsluitingscriteria voor het maken van een magnetic resonance imaging (MRI) scan. Uiteindelijk 
waren 118 deelnemers geschikt voor de analyses in dit proefschrift. De duur van de follow-up tijd voor 
de eerste DELTA cohort onderzoek was 8 jaar en voor DELTA neuro-imaging onderzoek 28 maanden. 

Multi-country cOllaborative project on the rOle of Diet, FOod-related behaviour, and Obesity
in the prevention of Depression study
Het derde onderzoek in dit proefschrift is het Multi-country cOllaborative project on the rOle of Diet, 
FOod-related behaviour, and Obesity in the prevention of Depression onderzoek (het MooDFOOD 
onderzoek). Het MooDFOOD onderzoek is opgezet om de haalbaarheid en effectiviteit van twee 
verschillende voedingsstrategieën (d.w.z. een multi-vitamine supplement en een visolie capsule 
versus een voeding-gerelateerde gedragsactivatietherapie) te meten voor de preventie van een nieuwe 
MDD episode bij personen met overgewicht en subklinische depressieve klachten. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd tussen juli 2015 en oktober 2017 in 4 Europese landen (Duitsland, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk en Nederland). De belangrijkste criteria om mee te doen aan het onderzoek waren: een 
leeftijd tussen 18 en 75 jaar, een body mass index (BMI, berekend als gewicht in kilogram gedeeld 
door lengte in het kwadraat) tussen 25 en 40, en ten minste milde depressieve symptomen maar geen 
huidige MDD-episode in de afgelopen 6 maanden. De onderzoeksmetingen bestond uit een interview, 
lichamelijk onderzoek, bloedafname en zelfrapportage vragenlijsten. Follow-up metingen vonden 
plaats na 3, 6 en 12 maanden. In totaal kwamen 682 deelnemers in aanmerking voor de analyses in dit 
proefschrift.
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De bevindingen van dit proefschrift
Eerder onderzoek heeft al overtuigend aangetoond dat lage omega-3 plasma concentraties geassocieerd 
zijn met het hebben van een huidige depressie. Het is echter minder duidelijk of er ook een associatie 
bestaat tussen omega-3 plasma concentraties en het hebben van een herstelde depressie of een huidige 
angststoornis. In hoofdstuk 2 vonden wij in het NESDA onderzoek dat patiënten met een huidige 
depressieve stoornis (vooral de mensen met een grotere depressie-ernst, met daarnaast ook een 
huidige angststoornis) lagere omega-3 en DHA plasma concentraties hebben dan personen die nog 
nooit een depressie of angststoornis hebben gehad. Patiënten die hersteld zijn van een depressie of 
angststoornis en de mensen met een alleen een huidige angststoornis hebben vergelijkbare omega-3 
en DHA concentraties als personen die nog nooit een depressie of angststoornis hebben gehad. Binnen 
patiënten met een huidige depressie stoornis, zijn lagere omega-3 plasma concentraties geassocieerd 
met een hogere ernst van de depressie, maar niet met de ernst van angstklachten. Voor omega-6 
concentraties en voor andere klinische kenmerken zijn er geen duidelijke verbanden gevonden. Plasma 
concentraties van meervoudig onverzadigde vetzuren waren niet geassocieerd met angststoornissen 
alleen (d.w.z. zonder depressie). Onze bevindingen laten zien dat lage omega-3 plasma concentraties, en 
niet lage omega-6 plasma concentraties, geassocieerd zijn met depressieve symptomen en stoornissen, 
en niet met angst alleen.

In hoofdstuk 3 hebben wij in het NESDA onderzoek onderzocht of psychologische kwetsbaarheden 
(persoonlijkheid en cognitieve reactiviteit) geassocieerd zijn met omega-3 plasma concentraties. 
Wij vonden dat lage omega-3 en DHA plasma concentraties geassocieerd zijn met zowel 
persoonlijkheidskenmerken (hoge scores op neuroticisme en lage scores op extraversie en 
consciëntieusheid) als cognitieve reactiviteit (hoge scores op hopeloosheid/suïcidaliteit). Hoewel 
de groottes van de effecten klein waren, zijn ze wel vergelijkbaar met eerder onderzoek naar 
persoonlijkheid en chronische ziekten. Over het algemeen waren de gevonden associaties consistent 
aanwezig bij personen met versus zonder huidige depressie.

In hoofdstuk 4 onderzochten wij in het NESDA onderzoek de associaties tussen omega-3 plasma 
concentraties (inclusief DHA) en ontregeling van drie biologische stresssystemen: het immuun-
inflammatoire systeem, de HPA-as en het autonoom zenuwstelsel. We concludeerden dat er een positief 
verband bestaat tussen enerzijds een hoger aantal stressmaten die op ontsteking wijzen en een hoger 
aantal maten die op een hyperactieve HPA-as wijzen en anderzijds lage omega-3 plasma concentraties. 
Dit betekent dat omega-3 plasma concentraties negatief geassocieerd zijn met het aantal markers dat 
ontregeld is in deze twee stresssystemen. Voor DHA werd dit alleen gevonden voor het immuun-
inflammatoir systeem en niet voor de HPA-as. Voor het autonoom zenuwstelsel werden significant 
lagere omega-3 plasma concentraties alleen gevonden in de groep met de meest ontregelde stress 
maten, in vergelijking met de andere groepen met minder ontregelde stress maten. Hiernaast werd 
er een negatieve associatie gevonden tussen het aantal ontregelde stresssystemen en omega-3 plasma 
concentraties, maar niet DHA, wat betekent dat een hoger aantal ontregelde stresssystemen geassocieerd 
was met lagere omega-3 plasma concentraties. De resultaten voor DHA plasma concentraties waren 
over het algemeen vergelijkbaar met die voor omega-3 plasma concentraties. Tot slot werd er gevonden 
dat het onwaarschijnlijk is dat psychopathologie of antidepressiva gebruik de associaties zouden 
hebben beïnvloed. Al met al waren lagere omega-3 en DHA plasma concentraties geassocieerd met 
meer ontregeling in biologische stresssystemen, met name het immuun-inflammatoire systeem en de 
HPA-as.

De richting van het verband tussen lage omega-3 plasma concentraties en een depressieve stoornis is 
nog niet zeker: leiden lage omega-3 plasma concentraties tot een depressie of andersom? In hoofdstuk 
5 onderzochten wij in het NESDA onderzoek of er prospectieve verbanden waren tussen omega-3 
plasma concentraties en (de aanwezigheid, het ontstaan en het verloop van) depressieve stoornissen en 
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depressieve symptomen. Ondanks dat opnieuw, net zoals in hoofdstuk 2, significante cross-sectionele 
verbanden werden gevonden tussen omega-3 en DHA plasma concentraties en het hebben van een 
huidige depressieve stoornis, werd er geen uni- of bidirectioneel verband over een periode van 6 jaar 
gevonden. Dit is niet in lijn met de gedachte dat er een causaal verband is tussen depressie stoornissen 
en omega-3 plasma concentraties.

In hoofdstuk 6 onderzochten we of bepaalde vetzuurmaten voorspellend waren voor de tijd tot een 
recidief van depressie tot 8 jaar na de eerste meting bij personen met herstelde depressie. Hiervoor 
gebruikten wij onderzoeksgegevens van 356 NESDA deelnemers en 118 DELTA deelnemers. We 
vonden dat de tijd tot een depressie recidief niet geassocieerd was met omega-3, EPA, DHA of omega-6 
concentraties, of met het omega-3:omega-6 PUFA ratio, een maat voor vetzuur ketenlengte of de mate 
van verzadiging. Dit betekent dat een depressie recidief na herstel niet kan worden voorspeld met deze 
vetzuurmaten.

In hoofdstuk 7 toonden wij in het MooDFOOD onderzoek aan dat omega-3 en EPA plasma 
concentraties effectief kunnen worden verhoogd door het innemen van visoliesupplementen, maar dat 
veranderingen in omega-3, EPA, DHA en omega-6 plasma concentraties over de tijd niet geassocieerd 
waren met veranderingen in depressieve symptomen. Vetzuur concentraties aan het begin van het 
onderzoek waren geen effectmodificatoren voor het effect van visoliesupplementen op depressieve 
symptomen. Deze bevindingen zouden een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het afwezige effect 
van omega-3 supplementen op depressieve stoornissen in het MooDFOOD onderzoek. Geconcludeerd 
kan worden dat het verhogen van omega-3 plasma concentraties met visoliesupplementen geen 
geschikte optie is om depressieve symptomen te verminderen om de ontwikkeling van een klinische 
depressieve stoornis te voorkomen, bij personen met overgewicht en subklinische depressieve 
symptomen. 

Figuur 1. Overzicht van de onderzochte relaties per hoofdstuk
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Bespreking van de belangrijkste bevindingen
Het algemene doel, de vier onderzoeksvragen en bijbehorende conclusies zullen nu verder worden 
besproken.

Onderzoeksvraag 1: Zijn omega-3 en omega-6 plasma concentraties geassocieerd met depressieve en 
angststoornissen en gerelateerde klinische kenmerken?

Antwoord: Ja, gedeeltelijk. Patiënten met een huidige depressieve stoornis of 
een zowel een depressie als angststoornis hebben lagere omega-3 en DHA 
plasma concentraties in vergelijking met gezonde personen (die nooit een 
depressie of angststoornis hebben gehad). Patiënten die hersteld zijn van 
depressie en patiënten met alleen een huidige angststoornis hebben omega-3 en 
DHA plasma concentraties die vergelijkbaar zijn met de plasma concentraties 
van gezonde personen. Hoe hoger de ernst van de depressie (maar niet de 
ernst van de angst), hoe lager de omega-3 en DHA plasma concentraties bij 
patiënten met een huidige depressieve stoornis. Daarentegen waren omega-6 
plasma concentraties niet gerelateerd aan depressie of angst. 

Onderzoeksvraag 2: Zijn psychische kwetsbaarheden (die geassocieerd worden met veel psychiatrische 
stoornissen) en biologische stresssystemen (die vaak ontregeld zijn bij patiënten met depressie en 
angststoornissen) geassocieerd met omega-3 vetzuur concentraties?

Antwoord: Ja, hoge scores op neuroticisme en hoge scores op hopeloosheid 
hangen samen met lage omega-3 en DHA plasma concentraties. Bovendien 
zijn hoge scores op extraversie en consciëntieusheid gerelateerd aan hoge 
omega-3 en DHA plasma concentraties. Meer ontregeling in biologische 
stresssystemen, zoals het immuun-inflammatoir systeem, de HPA-as en 
het autonome zenuwstelsel, is gelinkt aan lagere omega-3 en DHA plasma 
concentraties.

Onderzoeksvraag 3: Wat is de richting van het verband tussen omega-3 vetzuren en depressie 
stoornissen? Leiden lage omega-3 concentraties tot depressieve stoornissen, of omgekeerd: hebben 
depressieve stoornissen invloed op (verandering in) omega-3 concentraties? En in het verlengde 
hiervan: voorspellen vetzuur veranderingen in herstelde depressie patiënten voorspellend voor een 
recidief?

Antwoord: We kunnen niet bevestigen dat depressie voorafgaat aan 
verslechtering van omega-3 en DHA plasma concentraties, noch kunnen we 
bevestigen dat lage  omega-3 en DHA plasma concentraties voorafgaan aan 
de ontwikkeling van depressie. Bij patiënten met een herstelde depressieve 
stoornis niet vetzuur concentraties niet prospectief gerelateerd aan het krijgen 
van een recidief. Al met al zijn deze bevindingen niet consistent met het idee 
dat het verband tussen omega-3 concentraties en depressieve stoornissen een 
causale aard heeft.
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Onderzoeksvraag 4: Zijn door suppletie veroorzaakte veranderingen in omega-3 en omega-6 
concentraties geassocieerd met veranderingen in depressieve symptomen?

Antwoord: Nee, door suppletie veroorzaakte veranderingen in omega-3 
en omega-6 plasma concentraties zijn niet gelinkt aan veranderingen in 
depressieve symptomen. Deze bevinding is ook niet consistent met het idee 
dat het verband tussen omega-3 concentraties en depressieve stoornissen een 
causale aard heeft.

Hoe kunnen we de gevonden cross-sectionele verbanden en de afwezigheid van prospectieve 
verbanden in dit proefschrift interpreteren?
Het lijkt erop dat veranderingen in omega-3 plasma concentraties gelijktijdig kunnen optreden met 
een depressieve stoornis, en zolang de depressieve stoornis er nog steeds is, kunnen deze vetzuur 
veranderingen nog steeds worden gevonden bij deze depressieve patiënten. Onze bevindingen zijn 
echter niet consistent met het idee dat het verband tussen omega-3 plasma concentraties en depressieve 
stoornissen een causale aard heeft. Vetzuur veranderingen kunnen dus een aanwijzing zijn voor de 
aanwezigheid of toestand van een depressieve stoornis, maar mogelijk niet zo zeer een indicator voor 
het risico op een depressieve stoornis of de prognose van de stoornis. Onze suggestie voor toekomstig 
onderzoek is om verder te kijken naar wat voor soort biomarker vetzuur veranderingen mogelijk zijn 
voor depressie. 

Mogelijke verklarende mechanismen voor de gevonden cross-sectionale  associatie tussen omega-3 
plasma concentraties en depressieve stoornissen
Er kunnen factoren zijn die zowel de depressie als de omega-3 plasma concentraties kunnen 
beïnvloeden, die de cross-sectionele associatie tussen depressie en omega-3 plasma concentraties die 
in dit proefschrift worden gevonden, kunnen verklaren. Door in onze analyses rekening te houden 
met factoren zoals roken, alcoholgebruik en verschillende chronische somatische ziekten, hebben we 
aangetoond dat de gevonden associaties niet volledig verklaard konden worden door deze factoren. 
Helaas hadden wij geen gegevens over factoren zoals voeding of het metabool syndroom. Overigens 
kunnen dit soort factoren ook gezien worden als mediatoren in het verband tussen vetzuren en 
depressie, en andersom. 

Methodologische beperkingen
Bij het lezen van dit proefschrift moet rekening worden gehouden met verschillende methodologische 
beperkingen, waaronder in de meetmethode van de vetzuren, in de meetmethode van depressieve 
stoornissen en angststoornissen en de mogelijkheid dat er in de analyses niet voldoende rekening 
gehouden is met factoren die de relatie tussen vetzuren en depressie kunnen verklaren. Ook de mate 
van generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten naar mensen buiten dit onderzoek moet in 
gedachten gehouden worden. Tot slot worden er in dit proefschrift verschillende onderzoeksdesigns 
gebruikt, die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. 

Klinische implicaties van dit proefschrift
Omdat wij in dit proefschrift geen duidelijk prospectief verband hebben gevonden tussen omega-3 
plasma concentraties en depressieve stoornissen, zijn wij er wat minder van overtuigd dat een impact 
op het ene echt op het andere van invloed is. Daarom bieden de bevindingen van dit proefschrift geen 
sterke ondersteuning voor het idee dat omega-3 supplementen een goede optie zijn om depressie te 
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behandelen of te voorkomen, hoewel het beste bewijs hiervoor uit interventiestudies moet komen. 
Persoonlijk geloof ik dat het focussen supplementen met dubieuze effecten de aandacht wegneemt van 
het doorvoeren van veranderingen in iemands levensstijl of andere bewezen psychotherapeutische 
interventies. Ik geloof ook dat een gezond voedingspatroon, dat een verscheidenheid aan gezonde 
producten bevat, waaronder bijvoorbeeld groenten, fruit en vis, belangrijk is voor de algemene 
gezondheid van de mens (lichamelijk én geestelijk), en dat dit niet kan worden vervangen door één 
supplement. 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
 
Gezien sommige interventie onderzoeken (buiten dit proefschrift) wel een behandeleffect 
hebben gevonden van omega-3 supplementen op depressie symptomen, zouden toekomstige 
interventieonderzoeken meer kunnen onderzoeken in welke subgroepen patiënten omega-3 
supplementen mogelijk effectief zijn. Ook is er meer onderzoek nodig waarin de biologische effecten 
van de verschillende typen omega-3 supplementen (EPA, DHA en anderen) worden onderzocht. 
In toekomstig onderzoek kan het meten van de ontstekingswaarden vóór, tijdens en na het gebruik 
van omega-3 supplementen ons informatie verschaffen over het werkingsmechanisme van EPA: als 
zowel de ontstekingswaarden als de depressieve symptomen verminderen tijdens EPA-suppletie, 
kan ontsteking een bemiddelaar zijn. Toekomstige onderzoeken moeten ervoor zorgen dat hun 
deelnemers worden voorzien van omega-3 supplementen die effectieve antioxidanten bevatten, omdat 
deze supplementen anders eerder schade aan kunnen brengen en de depressie kunnen verergeren 
in plaats van verminderen. De monitoring van metaalconcentraties in vis en visoliesupplementen 
is belangrijk om de voedselveiligheidsvoorschriften na te volgen en om de bescherming van 
consumenten te waarborgen. Naast het onderzoeken van omega-3 plasma concentraties in andere 
lichaamsweefsels dan bloedplasma of serum (zoals in de hersenen), kan het ook belangrijk zijn voor 
toekomstig onderzoek om omega-3 plasma concentraties in het voedingspatroon te onderzoeken, als 
een benadering van de totale omega-3 plasma concentratie in het hele lichaam. Tot slot ben ik van 
mening dat niet enkel één specifieke nutriënt, maar de samenhang tussen verschillende voedingsstoffen, 
voedingsproducten en voedingspatronen (het “totaalplaatje”), belangrijke implicaties zou moeten 
hebben voor de ontwikkeling van voedingsrichtlijnen om de algemeen gezondheid te verbeteren en 
ziekten te voorkomen, en daarom moeten toekomstige studies zich hier ook op richten. 

Conclusie
 
Het hoofddoel van dit proefschrift was om te onderzoeken of er een verband is tussen omega-3 en 
omega-6 vetzuur concentraties met depressie (en angst-) stoornissen. In dit proefschrift vonden 
we cross-sectionele verbanden maar geen prospectieve verbanden tussen omega-3 concentraties 
en depressieve stoornissen. Lage omega-3 concentraties werden geassocieerd met meer ontregeling 
in biologische stresssystemen (d.w.z. het immuun-inflammatoire systeem, de HPA-as en het 
autonome zenuwstelsel) en ongunstige scores op bepaalde psychologische kwetsbaarheden (d.w.z. 
neuroticisme, extraversie, consciëntieusheid en hopeloosheid/suïcidaliteit), die beide geassocieerd 
zijn met depressieve stoornissen, zoals aangetoond door eerdere studies die niet in dit proefschrift zijn 
opgenomen. Tussen omega-3 concentraties en angststoornissen of tussen omega-6 concentraties en 
depressie of angststoornissen werden er geen cross-sectionele of prospectieve associaties gevonden. 
Hoewel het beste bewijs voor causaliteit uit interventieonderzoeken moet komen, zijn de bevindingen 
in dit proefschrift niet consistent met het idee dat het verband tussen omega-3 concentraties en 
depressieve stoornissen een causale aard heeft.


