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Op 13 mei 2000 ontplofte een vuurwerkopslag in de woonwijk Roombeek in 

Enschede. Deze onverwachte en massale traumatische gebeurtenis trof en schokte 

veel mensen. De ontploffingen en de daaropvolgende brand veroorzaakten het verlies 

van levens. Ook raakten veel mensen in de gemeenschap gewond en vernietigde hun 

woonwijk. De Nederlandse regering verklaarde deze gebeurtenis tot nationale ramp. 

Na een ramp kunnen getroffenen last krijgen van klachten in de mentale 

gezondheid. Zij kunnen zich gespannen, angstig, geïrriteerd en verdrietig voelen. Daarbij 

kunnen zich herinneringen opdringen aan de traumatische gebeurtenis en kunnen 

getroffenen lijden aan slaapproblemen die tot uitputting leiden. Men heeft wellicht 

concentratieproblemen die het werk of de studie bemoeilijken en het gevoel dat 

ieder moment opnieuw zich een ramp kan voordoen. Normaal gesproken verdwijnen 

deze klachten binnen een paar weken. Bij sommige getroffenen van traumatische 

gebeurtenissen blijven deze klachten langer aanhouden. De klachten veroorzaken een 

hoge lijdensdruk en belemmeren het functioneren op sociaal gebied, werk of bij andere 

dagelijkse bezigheden. De klachten kunnen zich ontwikkelen tot een psychische stoornis 

zoals de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of een depressieve stoornis. Om die 

redenen werden na de vuurwerkramp door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 

en Sport een omvattend nazorg programma en een studie gelanceerd waarbij de 

gezondheid van betrokkenen voor meerdere jaren werd gemonitord. Dit proefschrift 

maakt deel uit van de gezondheidsmonitoring studie.

De doelen van dit proefschrift waren als volgt: het eerste doel was om 

longitudinaal de prevalentie te beschrijven van psychische stoornissen in de getroffen 

gemeenschap na de vuurwerkramp. Daarnaast was het doel om prediktoren te 

onderscheiden voor het beloop van stoornissen om bij toekomstige rampen en andere 

traumatische gebeurtenissen op de gevolgen te kunnen anticiperen. Een ander doel was 

om in de bestaande wetenschappelijke literatuur de relatie te onderzoeken tussen PTSS 

en het stress-hormoon cortisol. Daarnaast werden de associaties onderzocht tussen 

cortisol en trauma-gerelateerde psychopathologie in het cohort van getroffenen van 

de vuurwerkramp. Omdat problemen met aandacht en concentratie veelvoorkomende 

klachten zijn bij mensen met PTSS en depressie, wilden we ten slotte de gevolgen van de 

ernst van deze klachten op het aandachtig functioneren vaststellen.
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Prevalentie en beloop van psychische stoornissen na de ramp. In de meeste 

studies na rampen werden enkel de prevalentie van PTSS onderzocht, terwijl het alom 

bekend is dat andere psychische stoornissen eveneens vaak voorkomen na traumatische 

gebeurtenissen. Daarbij komt comorbiditeit tussen stoornissen veel voor, in bijzonder 

bij PTSS. Om inzicht te krijgen in de prevalentie en het beloop van psychopathologie na 

de vuurwerkramp werd een steekproef van getroffenen uit de gemeenschap gevolgd 

van 2-3 weken tot 4 jaar na de ramp. Diagnostische interviews voor het vaststellen 

van psychische stoornissen volgens de DSM-IV (Composite International Diagnostic 

Interview; CIDI) en interviews voor stressoren in de kindertijd werden 2 jaar na de ramp 

afgenomen (n=260). De CIDI werd 4 jaar na de ramp herhaald (n=201, respons 77.3%). 

Twee jaar na de ramp voldeed ongeveer de helft van de getroffenen aan de criteria 

van een psychische stoornis. De meest voorkomende stoornissen waren PTSS (21.8%), 

depressie (16.1%) en specifieke fobie (21.5%). De comorbiditeit tussen deze stoornissen 

was hoog. Vier jaar na de ramp bleek de meerderheid van de getroffenen hersteld te 

zijn van hun psychische stoornis, hoewel prevalentiecijfers voor depressie en specifieke 

fobie nog steeds waren verhoogd bij getroffenen ten opzichte van de Nederlandse 

bevolking. PTSS bleek echter voorbijgaand te zijn, hoewel regelmatig een verschuiving 

in diagnostische classificatie optrad van PTSS naar een andere stoornis zoals depressie 

of specifieke fobie. Een depressie zonder bijkomende angststoornis bleek in remissie te 

gaan over de tijd.

Het beloop van de drie stoornissen die onderling zo verweven bleken - PTSS, 

depressie en specifieke fobie - werd verder onderzocht door vier groepen te construeren, 

gebaseerd op de diagnostische status op twee en vier jaar na de ramp: gezond, hersteld, 

chronische stoornis en verlaat begin van stoornis. Op basis van de volgende factoren 

konden deze vier groepen worden onderscheiden: initiële depressieve symptomen, de 

afwezigheid van zorg door de moeder in de kindertijd, mishandeling in de kindertijd en 

de ernst van blootstelling aan de ramp. De combinatie van deze factoren voorspelden 

chronische psychische problemen.

Wij concludeerden dat clinici grondige diagnostische assessments moeten 

uitvoeren, inclusief de trauma geschiedenis, omdat patiënten zich kunnen presenteren 

met depressieve klachten terwijl dit een verandering in het symptoom-profiel over de 

tijd is en er een PTSS aan ten grondslag ligt. Dit is nodig omdat het implicaties heeft 

voor de keuze van behandeling. Daarnaast moeten clinici alert zijn op het signaleren 
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van comorbiditeit bij patiënten met trauma-gerelateerde stoornissen. Bevindingen 

wijzen uit dat verwaarlozing en mishandeling in de kindertijd risicofactoren zijn 

voor psychopathologie na een traumatische gebeurtenis in de volwassenheid. De 

voorspellende waarde van depressieve klachten kort na de ramp, biedt mogelijkheden 

voor vroegtijdige risico-screening op chronische mentale gezondheidsklachten voor 

getroffenen van toekomstige rampen. Resultaten benadrukken dat PTSS geen exclusieve 

uitkomst is na trauma; depressie en specifieke fobie zijn ook veelvoorkomend na een 

ramp en hebben een prominentere rol op de lange termijn (hoofdstuk 2).

De relatie tussen het stress-hormoon cortisol en PTSS. Gevolgen van trauma 

manifesteren zich ook in biologische fenomenen. De hypothalamus-hypofyse-bijnier 

(HHB) as speelt een belangrijke rol in de adaptieve respons op stress. Dit systeem is 

verantwoordelijk voor het vrijkomen van hormonen, zoals cortisol, in reactie op zowel 

psychische als fysieke stressoren. Het systeem wordt veelal onderzocht voor zijn rol 

in de etiologie en het persisteren van psychopathologie na traumatische stress. PTSS 

wordt in de wetenschappelijke literatuur geassocieerd met lage basale cortisol niveaus 

(basaal: d.w.z. niet onder stress). Resultaten in studies zijn echter inconsistent. Om deze 

inconsistenties te verhelderen, hebben wij een systematische review en meta-analyse 

uitgevoerd waarin basale cortisol niveaus werden vergeleken tussen volwassenen 

met een huidige PTSS en een controle groep van gezonde volwassenen. De resultaten 

over 37 geïncludeerde studies wezen uit dat mensen met PTSS (n=828) en de controle 

groep (n=800) niet verschilden in cortisol niveaus. Daaropvolgende subgroep-analyses 

onthulden dat in studies waarbij cortisol in bloedplasma of serum werd beoordeeld 

significante lagere cortisol waarden werden gevonden voor mensen met PTSS in 

vergelijking met mensen die nooit blootgesteld zijn aan traumatische gebeurtenissen. 

Lagere waarden werden ook gevonden bij PTSS wanneer enkel vrouwen werden 

geïncludeerd, in specifieke studies naar slachtoffers van lichamelijke mishandeling of 

seksueel misbruik, of wanneer specifiek werd gekeken naar cortisolmonsters afgenomen 

in de middag. Kortom lage cortisol waarden werden alleen gevonden in sub-analyses 

onder bepaalde condities. Toekomstige studies moeten uitwijzen of cortisol gerelateerd 

is aan geslacht of misbruik en of het afhangt van de methode van de metingen (hoofdstuk 

3).
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Cortisol, roken en psychopathologie na de ramp. Cortisol niveaus worden 

beïnvloed door roken, terwijl PTSS en depressie worden geassocieerd met toegenomen 

gebruik en afhankelijkheid van tabak. Tegelijkertijd beïnvloedt roken de HHB-as. Om 

die reden bestudeerden wij de relatie tussen PTSS/depressie na de ramp, roken en 

circadiane cortisol niveaus in getroffenen van de vuurwerkramp. De steekproef bestond 

uit 38 gezonde volwassenen, 40 mensen met PTSS en 17 mensen met een depressieve 

stoornis na de ramp. Speeksel cortisol monsters werden door de getroffenen thuis 

verzameld op meerdere momenten: bij het ontwaken, 30 minuten na ontwaken, om 

12.00 uur en om 22.00 uur. Deelnemers noteerden de hoeveelheid die zij rookten. Bij 

rokers werden hogere cortisol concentraties gevonden. Bij zowel getroffenen met PTSS 

als gezonde getroffenen werden de gebruikelijke dynamische patronen gevonden van 

een verhoging in cortisol bij een half uur na ontwaken. Deze piek in cortisol werd niet 

gezien bij getroffenen met een depressieve stoornis. Deze getroffenen met depressie 

neigden naar een hogere tabak consumptie per dag en deze groepsverschillen in cortisol 

werden slechts zichtbaar nadat werd gecorrigeerd voor de hoeveelheid die men rookte. 

Wij concludeerden dat roken de relatie tussen traumatische stress-symptomen en de 

HPA-as beïnvloedt. Roken lijkt een belangrijke palliatieve coping strategie in het omgaan 

met posttraumatische arousal symptomen op de korte termijn, in de zin dat het de 

spanning moduleert en de situatie draagbaarder maakt zonder direct het onderliggende 

probleem aan te pakken (hoofdstuk 4).

Verstoringen in aandacht en de ernst van PTSS symptomen. Subtiele problemen 

in geheugen en concentratie kunnen een belangrijke rol spelen in het disfunctioneren 

in werk, studie en het dagelijks leven en zijn veel gehoorde klachten bij mensen met 

PTSS en depressie. Helaas hebben trauma-studies op gebied van neurocognitief 

functioneren exclusief gefocust op PTSS. PTSS werd veelal geassocieerd met beperkingen 

in volgehouden aandacht dat moeilijkheden teweeg brengt bij het uitvoeren van 

langer durende taken. Omdat PTSS en depressie een hoge comorbiditeit en overlap 

in symptomen hebben, werd echter gesuggereerd dat de geobserveerde problemen 

in aandacht bij PTSS kunnen worden toegewezen aan de depressieve symptomen. 

Om dit te onderzoeken, bestudeerden wij of PTSS symptomen nog steeds een relatie 

vertoonden met problemen in aandacht als we de invloed van depressieve symptomen 

en andere potentiele factoren van invloed controleerden. Het functioneren op gebied 
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van aandacht werd gemeten met de Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT) bij 

getroffenen van de vuurwerkramp. Het doel van de taak is om 60 paren van willekeurige 

getallen van 1 tot 6 op te tellen in vijf verschillende subtaken. De subtaken verschillen 

in de snelheid waarin twee opeenvolgende getallen worden aangeboden. De analyses 

onthulden lage maar significante correlaties tussen PTSS symptomen en de subtaken 

met een lagere snelheid terwijl het effect van depressieve symptomen, slaapproblemen, 

leeftijd en opleiding werd uitgesloten. 

Wij concludeerden dat PTSS symptomen gerelateerd zijn aan het disfunctioneren 

in aandacht in de nasleep van de ramp (hoofdstuk 5).

Lange termijn effecten van PTSS en depressieve symptomen op het functioneren in 

aandacht. Na verloop van tijd kunnen PTSS en depressieve symptomen op een natuurlijke 

manier of door psychologische of farmacologische interventies verminderen. Er wordt 

aangenomen dat verbeteringen in gezondheid en functioneren worden weerspiegeld 

in herstel van functioneren in aandacht, hoewel dit nauwelijks is bestudeerd. Om die 

reden onderzochten wij de longitudinale effecten van PTSS en depressieve symptomen 

op het functioneren in aandacht. De ernst van PTSS en depressieve symptomen werd 

herhaaldelijk gemeten in de steekproef van getroffenen van de vuurwerkramp tussen 

2-3 weken en 4 jaar na de ramp. Functioneren in aandacht werd 2 en 4 jaar na de 

ramp gemeten met de PASAT in 135 getroffenen. De ernst van PTSS en depressieve 

symptomen verminderde significant in de loop der tijd en prestaties op gebied van 

aandacht verbeterden. PTSS symptomen zo vroeg als 2-3 weken na de ramp, waren al 

voorspellend voor functioneren in aandacht 2 jaar na de ramp. Er werd geen verschil 

gevonden in de voorspellende waarde van PTSS symptomen of deze nu gemeten waren 

op 2-3 weken of 18 maanden na de ramp. Gebrek aan vooruitgang in functioneren van 

aandacht 4 jaar na de ramp werd voorspeld door depressieve symptomen gemeten 2 

jaar na de ramp. Tegen de verwachting was verandering in functioneren in aandacht niet 

gerelateerd aan verandering in de ernst van PTSS of depressieve symptomen.

Wij concludeerden dat PTSS symptomen vroege tekenen en stabiele prediktoren 

zijn voor lange termijn problemen op gebied van functioneren in aandacht. Bevindingen 

belichten de last van comorbiditeit tussen PTSS en depressieve symptomen voor 

chronische problemen in functioneren van aandacht. Richten op vermindering van PTSS 
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en depressieve symptomen is onvoldoende om verbeteringen in aandacht teweeg te 

brengen (hoofdstuk 6).

In de algemene conclusies en discussie (hoofdstuk 7) worden de belangrijkste 

resultaten uit de voorgaande hoofdstukken genoemd en bediscussieerd. Daarnaast 

worden de beperkingen van de studies, de klinische implicaties en suggesties voor 

toekomstig onderzoek besproken. Samenvattend worden de volgende conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan. Ten eerste, PTSS en depressie blijken zeer 

nauw gerelateerd, waardoor het noodzakelijk lijkt de huidige classificatie van PTSS te 

heroverwegen voor het aankomende diagnostische handboek de DSM-5. Onze resultaten 

bevestigen de eerder gemaakte aanbevelingen om de noodzaak te her-evalueren om 

een depressieve stoornis te diagnosticeren naast PTSS. Bij aanpassingen in de DSM 

zou een prominentere rol moeten komen voor gevoelloosheid/afstomping en dysforie 

bij PTSS. Toekomstige studies kunnen zich focussen op mogelijke clusters in angst en 

depressieve symptomen voor een uitgebreide beschrijving van het hele spectrum aan 

trauma geïnduceerde psychopathologie.

Ten tweede blijkt het ontrafelen van de relatie tussen PTSS en cortisol complex 

te zijn. Vele factoren, die vaak over het hoofd worden gezien, hebben een verstorende 

invloed op cortisol. Om de validiteit van bevindingen te vergroten, zijn grote studies en 

consensus in data verzameling en protocollen voor afname van basale circadiane cortisol 

niveaus nodig.

Vervolgens willen we op het belang wijzen van negatieve ervaringen in het 

vroege leven zoals mishandeling en het ontbreken van moederlijke zorg als risico factoren 

voor chronische psychische stoornissen en voor fysiologische veranderingen in cortisol. 

Afwezigheid van moederlijke zorg tijdens kritieke periodes in de ontwikkeling lijkt de 

schakel te zijn tussen trauma’s in de kindertijd en pathofysiologische veranderingen in 

HHB-as en de daaropvolgende psychopathologie in volwassenheid. 

Ten vierde, gezien roken medieert in de relatie tussen traumatische stress 

symptomen en de HHB-as, lijkt het zinvol om getroffenen te ondersteunen bij het 

stoppen met roken voor verlichting van psychische problemen. Om de kans van slagen te 

vergroten is het raadzaam interventieprogramma’s te ontwikkelen die zich tegelijkertijd 

richten op depressieve klachten en stoppen met roken. 
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Tenslotte, bedrijfsartsen moeten geïnformeerd worden over problemen in 

aandacht bij getroffenen met PTSS en depressie. Zelfs als getroffenen hersteld zijn van 

deze mentale stoornissen kunnen deze problemen voortbestaan en de werkprestaties 

negatief beïnvloeden. Hoewel er verbeteringen in aandacht optreden over de tijd, kunnen 

milde disfuncties over een lange periode blijven bestaan die aanpassingen kunnen 

vereisen in de werkdruk of in banen die gevaarlijke taken behelzen. Toekomstige studies 

naar interventies om aandacht bij getroffenen met psychische problemen te verbeteren 

zijn nodig, omdat een verbetering in neurocognitief functioneren een positieve invloed 

heeft de verwerking van (emotionele) informatie en het dagelijkse functioneren.
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