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Dit proefschrift beschrijft ons onderzoek naar biologische factoren die een rol zouden 
kunnen spelen in het ontstaan, het beloop en de behandeling van depressie. In het bijzonder 
hebben we ons daarbij gericht op veranderingen in de stofwisseling van vetzuren en hun 
relatie met andere biologische factoren. In deze samenvatting zullen we eerst beschrijven 
waarom we depressie en vetzuren hebben onderzocht. Vervolgens gaan we in op de belang-
rijkste resultaten van ons onderzoek.

WAAROM DEPRESSIE?

Van alle ziektes veroorzaken psychiatrische aandoeningen verreweg de meeste ziektelast. 
Dit komt voor het grootste deel door de psychiatrische aandoening depressie, die gedurende 
het leven bij ongeveer één op de acht mensen voorkomt. Bijna iedereen voelt zich wel 
eens somber of down, maar men spreekt alleen van een depressie als iemand vijf of meer 
symptomen als somberheid, interesseverlies, slaap- en eetstoornissen, energieverlies, 
schuldgevoelens en doodsgedachten heeft. Bovendien moeten deze symptomen minimaal 
twee weken bijna elke dag en het grootste gedeelte van de dag aanwezig zijn en resulteren 
in aanzienlijk lijden en/of disfunctioneren. Depressie is niet alleen een kwelling voor de 
patiënt en zijn/haar naasten. De aandoening kost de samenleving ook 1% van het bruto 
nationaal product aan behandelkosten en ziekteverzuim.

Belangrijke redenen voor deze enorme ziektelast zijn de beperkte behandelopties, de hoge 
terugvalpercentages en het verhoogde risico op hart- en vaatziekten. Qua behandelopties 
zijn er verschillende antidepressiva en psychotherapieën beschikbaar die bewezen 
effectief zijn tegen depressie. Alleen moet vaak enkele weken gewacht worden voordat de 
behandeling effect heeft en reageert 30-40% van de patiënten niet of onvoldoende. Wat 
betreft terugval is er na een eerste depressieve episode een grote kans (40-75%) dat de 
depressie terugkomt. Ten slotte hebben depressieve patiënten twee keer zo vaak hart- en 
vaatziekten, wat de belangrijkste reden is voor de verkorte levensverwachting voor mensen 
met een depressie.

In dit proefschrift hebben we gewerkt aan oplossingen voor deze drie belangrijke 
problemen. Ten eerste zijn we ingegaan op hoe depressie ontstaat. Als we de mechanismes 
die aan depressie ten grondslag liggen beter zouden begrijpen, dan zouden we in deze 
mechanismes kunnen ingrijpen om depressie succesvoller te behandelen. Ten tweede 
hebben we ons gericht op het personaliseren van de behandeling: het inzetten van de 
beste behandeling op het juiste moment voor iedere individuele patiënt. Daarvoor zijn 
we op zoek gegaan naar factoren die het beloop van de behandeling kunnen voorspellen. 
Nu is het bij de behandeling van depressie vaak een kwestie van afwachten of het werkt. 
Als we bijvoorbeeld factoren zouden hebben die kunnen voorspellen welke behandeling 
bij welke patiënt werkt, of welke patiënt risico heeft op een terugval of het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten, dan zouden we die factoren kunnen gebruiken om meteen de 
juiste behandeling op het juiste moment te geven. Ten slotte hebben we ons gericht op 
het vergroten van het effect van bestaande behandelingen. Als we beter zouden begrijpen 
welke mechanismes verklaren dat patiënten niet reageren op bestaande behandelingen, 
dan zouden we kunnen proberen in te grijpen in die mechanismes om daarmee het effect 
van de bestaande behandelingen te vergroten.
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WAAROM VETZUREN?

In deel twee van dit proefschrift introduceren we vetzuren als een potentiële factor die een 
rol zou kunnen spelen in het ontstaan van depressie, het personaliseren van de behandeling 
en het vergroten van het effect van bestaande behandelingen. We veronderstellen dat 
veranderingen in de hersenen een belangrijke rol spelen in depressie. Het drooggewicht 
van de hersenen bestaat voor meer dan de helft uit vet, waarvan een derde bestaat uit 
vetzuren. Deze vetzuren zijn belangrijke moleculen, zowel voor de bouw als functie van 
hersencellen. Vetzuren zijn er in allerlei soorten en maten, die elk hun eigen karakteristieke 
eigenschappen hebben en daarmee de bouw en functie van hersencellen beïnvloeden.

Qua bouw vormen vetzuren het belangrijkste bestandsdeel van de buitenkant van 
hersencellen: het celmembraan. Het celmembraan heeft een belangrijke functie in 
de communicatie tussen hersencellen. De eigenschappen van de vetzuren in het 
celmembraan bepalen belangrijke eigenschappen van het celmembraan. Onverzadigde 
vetzuren zijn vetzuren met een kromming in hun molecuulstructuur, door de aanwezigheid 
van zogenaamde onverzadigde bindingen tussen de koolstofatomen in het molecuul. Als 
deze onverzadigde vetzuren in het celmembraan worden ingebouwd zorgt hun kromming 
voor meer onderlinge ruimte tussen de vetzuurmoleculen, waardoor het celmembraan 
beweeglijker en soepeler wordt. Verzadigde vetzuren hebben geen onverzadigde 
bindingen, en daardoor geen kromming in hun molecuul. Zo kunnen ze dichter op 
elkaar worden gepakt, wat leidt tot een stijver celmembraan. Een soepel celmembraan 
is nodig voor effectieve communicatie tussen hersencellen. Dus doordat onverzadigde 
vetzuren leiden tot een soepeler celmembraan, beïnvloedt de vetzuursamenstelling de 
communicatie tussen hersencellen.

Qua functie worden vetzuren door hersencellen gebruikt als signaalstoffen, om bijvoorbeeld 
ontstekingsactiviteit te regelen. Omega-3 en -6 vetzuren zijn twee verschillende soorten 
onverzadigde vetzuren met een tegengesteld effect op ontsteking. Omega-3 vetzuren verlagen 
ontstekingsactiviteit, terwijl omega-6 vetzuren juist ontsteking lijken te bevorderen. Dit kan 
van belang zijn bij depressie, omdat daar een verhoogde ontstekingsactiviteit wordt gezien.

Wat deze structurele en functionele eigenschappen van onverzadigde vetzuren in 
de hersenen nog meer van belang maakt, is dat het menselijk lichaam ze zelf niet kan 
produceren. Dus hoewel het belangrijke stoffen zijn voor de bouw en functie van onze 
hersenen zijn we voor de aanwezigheid ervan volledig afhankelijk van onze voeding. 
Bovendien zitten omega-3 vetzuren vooral in vette vis, wat we door de evolutie heen steeds 
minder zijn gaan eten. Als extra bewijs voor een rol voor omega-3 vetzuren in depressie 
hebben we ook onderzoek gedaan dat laat zien dat mensen die minder vis eten, een grotere 
kans hebben om later depressief te worden

Kortom: verschillende soorten vetzuren hebben elk hun eigen invloed op de bouw en 
functie van de hersenen, wat het interessante stoffen maakt om te bestuderen in ziektes 
waarbij hersenenprocessen een rol spelen, zoals depressie. Helaas kan je vetzuren niet 
in de hersenen van levende mensen meten. Daarom meten onderzoekers vetzuren in het 
bloed, als afspiegeling van de vetzuursamenstelling van de hersenen. Gelukkig lijken de 
vetzuurmaten in het bloed nauw samen te hangen met die in de hersenen.
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VETZUREN EN HUN RELATIE MET ANDERE BIOLOGISCHE FACTOREN IN DEPRESSIE

Zowel ons onderzoek als dat van andere onderzoekers laat zien dat de vetzuursamenstelling 
in mensen met een depressie anders is dan bij mensen die niet depressief zijn. Patiënten 
met een depressie hebben een lagere concentratie van de onverzadigde omega-3 
vetzuren, en een relatief hogere concentratie van omega-6 vetzuren. Gezien de rol van 
deze vetzuren in de bouw en functie van de hersenen, zouden deze veranderingen kunnen 
bijdragen aan de verhoogde ontsteking en verstoorde communicatie tussen hersencellen 
bij depressie. Door deze bevindingen hebben wij een beter beeld van de mechanismes die 
aan depressie ten grondslag liggen. 

In deel twee van dit proefschrift zijn we verder ingegaan op deze veranderde vetzuur-
samenstelling bij depressieve patiënten. Zo hebben we gekeken in hoeverre methodologische 
statistische factoren de resultaten kunnen beïnvloeden en hebben we hier oplossingen voor 
aangedragen. Patronen van afwijkingen in verschillende vetzuren bleken we bijvoorbeeld 
samen te kunnen vatten door indexen te gebruiken die belangrijke eigenschappen 
van vetzuren (zoals het gemiddeld aantal dubbele bindingen of koolstofatomen) in één 
getal kunnen aangeven. Vervolgens hebben we gekeken in hoeverre de veranderde 
vetzuursamenstelling verklaard kan worden door een gen dat in de darm de opname van 
vetzuren afkomstig uit onze voeding regelt. Hoewel we zagen dat dit gen niet de gevonden 
veranderde vetzuursamenstelling in depressie kon verklaren, vonden we wel dat het gen 
samenhing met een vetzuursamenstelling die gerelateerd was aan een hoger risico op 
hart- en vaatziekten. Mogelijk komt dit doordat vetzuren ook in de rest van het lichaam 
ontstekingsprocessen beïnvloeden.

In deel drie en vier van dit proefschrift onderzochten we in hoeverre deze gevonden 
veranderingen in vetzuursamenstelling bij depressieve patiënten samenhingen met 
andere biologische factoren, zoals stresshormonen en de verwerking van emotionele 
informatie. In deel drie beschreven we eerst onze eigen onderzoeken naar stresshormonen 
en verwerking van emotionele informatie, vervolgens hebben we in deel vier de relaties van 
deze factoren met het vetzuurmetabolisme getest.

Uit eerder onderzoek is bekend dat mensen met een depressie meer stresshormonen zoals 
cortisol hebben dan mensen zonder depressie. Wij vonden dit ook in ons onderzoek, en lieten 
bovendien zien dat deze toegenomen stresshormonen aanwezig blijven nadat de depressie 
is hersteld. Ook vonden we dat cognitieve psychotherapie, wat een effectieve behandeling 
is om terugval van depressie tegen te gaan, leidde tot een afname van stresshormonen. Ook 
zagen we dat (veranderingen in) stresshormonen samenhingen met het effect van zowel 
psychotherapie als behandeling met antidepressiva. Zo zouden stresshormonen in de 
toekomst mogelijk gebruikt kunnen worden om klinisch beloop te voorspellen en daarmee 
de behandeling te personaliseren.

Er zijn verschillende aanwijzingen dat stresshormonen en vetzuren met elkaar in verband 
staan. Zo beïnvloedt het stresshormoon cortisol de vorming en afbraak van vetzuren. 
Andersom hebben omega-3 en -6 vetzuren invloed op de productie en effecten van cortisol. 
Dit was echter nog niet getest in depressieve patiënten, terwijl in beide factoren afzonderlijk 
dus wel afwijkingen blijken te bestaan ten opzichte van niet depressieve controlepersonen. 
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In ons onderzoek vonden we in verschillende onafhankelijke groepen depressieve patiënten 
dat de veranderingen in vetzuursamenstelling gerelateerd waren aan veranderingen in 
stresshormonen. Ook zagen we dat als we omega-3 vetzuren toedienden aan depressieve 
patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten hun stresshormonen verminderden. 
Ten slotte vonden we dat vetzuren en hun relatie met het stresshormoon cortisol konden 
voorspellen hoe goed patiënten reageerden op antidepressiva.

Vertekening in de verwerking van emotionele informatie lijkt een van de kernproblemen 
bij depressie. Depressieve patiënten hebben een negatieve kijk, zowel in het waarnemen, 
onthouden, verwerken en reguleren van emotionele informatie. Er wordt veel onderzoek 
gedaan naar de bouw en functie van hersengebieden die bij de verwerking van emotionele 
informatie betrokken zijn. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van magnetic resonance 
imaging (MRI). Met MRI kunnen afbeeldingen van hersenbouw en -activiteit worden 
gemaakt, om ze te vergelijken tussen mensen met en zonder depressie. Qua bouw lijken 
de hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van emotionele informatie van 
mensen met depressie ongeveer 1% kleiner te zijn. In activiteit lijken er grotere verschillen 
te bestaan. Zo vonden wij verschillen in activiteit van hersengebieden tussen mensen 
met en zonder depressie wanneer hen gevraagd werd om de emoties die opkwamen 
bij het kijken naar emotionele plaatjes te reguleren. Ook vonden we dat in mensen 
met een depressie de activiteit van hun hersencircuits gerelateerd was aan dagelijkse 
stemmingsschommelingen. Het is echter nog onvoldoende duidelijk in hoeverre deze 
veranderingen in hersenactiviteit specifiek zijn voor depressie, of dat ze ook in andere 
psychiatrische aandoeningen voorkomen. Ook zitten er nog methodologische haken en 
ogen aan de berekeningen die gedaan worden in MRI onderzoek, wat het lastig maakt om 
de bevindingen naar de klinische praktijk te vertalen.

Ondanks de hierboven beschreven invloed van vetzuren op de bouw en functie van 
hersencellen, is er nog verbazend weinig onderzoek is gedaan naar de relatie tussen 
vetzuren en hersenstructuur- en activiteit in depressie. Uit ons onderzoek bleek dat er 
in depressieve patiënten een relatie bestond tussen de hoeveelheid arachidonzuur, het 
belangrijkste omega-6 vetzuur, en de activiteit van een hersengebied dat belangrijk is in 
de verwerking van emotionele informatie, genaamd amygdala. Bovendien verschilde deze 
relatie in depressieve patiënten van die in niet depressieve controlepersonen.

VETZUREN IN DE BEHANDELING VAN DEPRESSIE

Op basis van de hierboven beschreven informatie over de rol van vetzuren in depressie 
onderzochten we in deel vijf van dit proefschrift of vetzuren gebruikt kunnen worden om 
de behandeling van depressie te verbeteren. Verschillende onderzoeksgroepen hebben 
geprobeerd of het hielp om de verlaagde concentraties omega-3 vetzuren in depressie aan 
te vullen met capsules die omega-3 vetzuren bevatten (supplementen).

Als de effectiviteit van een middel (zoals omega-3 vetzuren) onderzocht moet worden, 
kan dat het beste door het te vergelijken met een placebo. Bovendien kan de verdeling 
van deelnemers in de twee groepen (echte middel versus placebo) gebaseerd worden op 
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toeval (random), zodat er geen verschillen tussen de groepen ontstaan anders dan of ze het 
echte middel of placebo hebben gekregen. Als er dus een verschil in effect tussen de twee 
groepen wordt gevonden dan moet het wel liggen aan de effectiviteit van het echte middel. 
Onderzoeken die een dergelijke werkwijze hanteren noemen we gerandomiseerde placebo-
gecontroleerde studies. Er zijn verschillende gerandomiseerde placebo-gecontroleerde 
studies gedaan naar het effect van omega-3 vetzuren op depressie. Om de beste indruk 
te krijgen van het effect van vetzuren op depressie kunnen de beschikbare studies 
gecombineerd worden in een meta-analyse. Een meta-analyse is een statistische techniek 
waarmee resultaten van verschillende studies gecombineerd kunnen worden, rekening 
houdend met verschillen in uitkomsten tussen de studies. Bovendien kan een meta-
analyse gebruikt worden om te onderzoeken welke verschillen tussen studies (bijvoorbeeld 
dosering) er voor zorgen dat de ene studie een gunstiger effect laat zien dan de andere studie. 

Wij hebben twee verschillende meta-analyses van gerandomiseerde placebo-gecontroleerde 
studies naar het effect van omega-3 vetzuren op depressie uitgevoerd. De eerste betrof het 
effect op depressie in het algemeen, de tweede ging specifiek over depressieve klachten 
bij moeders rondom de zwangerschap en bevalling. In de meta-analyse waarin we studies 
naar het effect van omega-3 vetzuren op depressie in het algemeen combineerden, zagen 
we dat omega-3 vetzuren voor een grotere afname van depressieve klachten zorgden dan 
placebo. Het ging om een gemiddeld groot effect, vergelijkbaar met de grootte van het 
effect van antidepressiva. Echter, we vonden belangrijke verschillen tussen de beschikbare 
studies. Studies onderzochten twee verschillende soorten omega-3 vetzuren: EPA en DHA. 
Studies die een hogere concentratie van EPA toedienden lieten meer effect zien dan studies 
die geen of een lage concentratie EPA gebruikten. Deze dosisrespons relatie was er niet 
voor DHA. Ook zagen we dat het geven van vetzuren meer effect had bij patiënten die al 
antidepressiva gebruikten, onafhankelijk van de ernst van de depressie. Dit suggereert dat 
het omega-3 vetzuur EPA het effect van antidepressiva kan versterken, mogelijk door de 
bekende ontstekingsremmende effecten van EPA.

In onze meta-analyse over studies naar het effect van omega-3 vetzuren op depressieve 
klachten van moeders rondom de zwangerschap en bevalling, vonden we een klein 
gecombineerd effect. Ook hier waren er belangrijke verschillen tussen de studies, die 
samenhingen met wat voor patiënten onderzocht werden in de studies. In studies waarin 
moeders meededen die aan het begin van de studie al depressief waren vonden we een 
gemiddeld groot effect, terwijl we geen effect vonden in studies die vetzuren gaven ter 
voorkoming van depressie. Ook vonden we een groot effect voor studies die de vetzuren na 
de bevalling gaven, in tegenstelling tot geen effect voor studies die tijdens de zwangerschap 
plaatsvonden. Het lijkt er dus op dat omega-3 vetzuren effectief kunnen zijn tegen depressie 
na de bevalling, de zogenaamde postnatale depressie.

Concluderend lijken vetzuren een rol te spelen in het ontstaan, beloop en de behandeling van 
depressie. Dit zou verklaard kunnen worden door de relaties die we zagen tussen vetzuren 
en andere factoren zoals stresshormonen en verwerking van emotionele informatie. 
Bovendien bleken deze factoren samen te hangen met het succes van behandeling met 
antidepressiva en psychotherapie om terugval te voorkomen. Ook voorspelden vetzuren 
risico op hart- en vaatziekten. Van extra klinisch belang is dat het geven van omega-3 
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vetzuren effectief lijkt te kunnen zijn in de behandeling van depressie. Met name het 
omega-3 vetzuur EPA in depressieve patiënten die ook antidepressiva gebruiken en bij 
postnatale depressie. In het restant van deze samenvatting zullen we enkele punten uit de 
discussie van het proefschrift de revue laten passeren.

DISCUSSIE

Moet iedere depressieve patiënt die antidepressiva gebruikt nu het omega-3 vetzuur EPA 
voorgeschreven krijgen? Wat hiervóór pleit is dat onze en eerdere meta-analyses een 
gemiddeld groot gunstig effect laten zien, dat vergelijkbaar groot is met het effect van 
antidepressiva. Zo zou het omega-3 vetzuur EPA het effect van antidepressiva kunnen 
versterken. Ook is EPA relatief goedkoop en zijn er weinig bijwerkingen bekend. Wat er 
tegen pleit is dat mensen het als een excuus kunnen gebruiken om hun leefstijl niet aan 
te passen: “als ik een omega-3 capsule gebruik hoef ik niet meer gezond te eten”. Ook is er 
nog weinig onderzoek beschikbaar naar mogelijke nadelige effecten van omega-3 vetzuren 
op de lange termijn. Van belang om te noemen is dat er geen overtuigend bewijs is voor het 
wijdverbreide gebruik van omega-3 vetzuur pillen door mensen die niet depressief zijn.

Ook is het bijzonder dat het juist het omega-3 vetzuur EPA is dat lijkt te werken tegen 
depressie. Dit terwijl het voornamelijk het omega-3 vetzuur DHA is dat verlaagd is bij 
depressieve patiënten. In dit proefschrift bediscussiëren we verschillende verklaringen 
voor deze ogenschijnlijke tegenstelling. 

Het omega-3 vetzuur DHA komt veel voor in de hersenen, terwijl EPA juist snel 
wordt afgebroken als het in de hersenen komt. Hoe kan het dan alsnog dat vooral EPA 
antidepressief lijkt te werken, als het vrijwel meteen wordt afgebroken? Een mogelijkheid 
zou kunnen zijn dat de afbraakproducten van EPA een bepaald effect hebben, maar dit 
zijn afbraakproducten die ook ontstaan bij de afbraak van andere stoffen. Een alternatieve 
mogelijkheid die wij opperen is dat het komt omdat EPA ook buiten de hersenen optreedt 
als een remmer van ontsteking, zoals eerder genoemd. Omdat depressie gekenmerkt wordt 
door verhoogde (steriele) ontstekingsactiviteit, zou dit ontstekingsremmende effect van 
EPA een verklaring kunnen vormen voor het gunstige effect. Ondersteunend voor deze 
mogelijkheid is dat een recente studie laat zien dat EPA het best werkt bij patiënten met 
depressie die hoge ontstekingswaardes hebben.

Een vraag die dan nog rest is wat de betekenis is van het lage DHA. Depressieve patiënten 
hebben laag DHA, maar DHA geven lijkt niet te helpen. Een mogelijkheid die wij opperen is 
dat dit lage DHA een aanpassing is van het lichaam op een onderliggend ziektemechanisme 
genaamd oxidatieve stress. Het is een complex verhaal, maar in het kort komt het neer 
op het volgende. Oxidatieve stress ontstaat in het lichaam bij verstoring van de balans 
tussen restproducten van energieverbranding aan de ene kant en antioxidanten zoals 
vitamines aan de andere kant. DHA is erg gevoelig voor oxidatieve stress, het wordt dan 
snel afgebroken (geoxideerd). Dit is een vergelijkbaar proces als roestvorming, waarbij 
ijzer geoxideerd wordt. Bij depressie is er sprake van toegenomen oxidatieve stress. Omdat 
DHA zo kwetsbaar is voor deze oxidatieve stress, zou het lichaam als aanpassing minder 
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DHA in de celmembranen van de hersencellen kunnen inbouwen. Zo worden de hersenen 
weerbaarder tegen de oxidatieve stress. Nadelig bijeffect van deze verminderde inbouw 
van DHA is wel dat de hersencellen nu minder goed kunnen functioneren doordat hun 
celmembraan stijver wordt, wat kan leiden tot verstoring van de communicatie tussen 
hersencellen en tot uiting zou kunnen komen in de depressieve symptomen. Het geven 
van DHA heeft dan geen effect, omdat het lichaam dit toch niet inbouwt - als aanpassing 
omdat het hersencellen niet kwetsbaar wil maken voor de aanwezige oxidatieve stress.

Voor toekomstig onderzoek zou het mooi zijn als klinisch en neurobiologisch onderzoek 
verder geïntegreerd zou worden. Bijvoorbeeld door EPA te geven aan mensen die 
antidepressiva gebruiken, en dan te kijken welke patiënten het meeste profijt hebben 
door ontstekingsactiviteit en afbraakproducten van EPA aan het begin en tijdens de 
behandeling te meten. Deze kennis kan in een van te voren beschreven iteratief proces 
tijdens de studie gebruikt worden om de studie te verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld op 
basis van de eerste resultaten in het vervolg van de studie alleen patiënten geselecteerd 
kunnen worden voor deelname die waarschijnlijk gaan profiteren van de studie. Daarbij 
zou met het delen van datasets tussen (klinische) onderzoekers, wat gestimuleerd zou 
kunnen worden door specifieke subsidies, nieuwe geavanceerde statistische “big data” 
technieken gebruikt kunnen worden, om zo genuanceerd mogelijk te voorspellen welke 
patiënt bij welke behandeling baat zou hebben.

CONCLUSIE

Concluderend laat dit proefschrift zien dat vetzuren kunnen bijdragen aan (I) verder begrip 
van de mechanismes die ten grondslag liggen aan depressie, (II) betere voorspelling van 
het klinische beloop en (III) vergroting van de effectiviteit van bestaande behandelingen. 
Dit biedt mogelijkheden om de huidige beperkte behandelopties te verbeteren, de hoge 
terugvalpercentages te verlagen en het verhoogde risico op hart- en vaatziekten te 
verkleinen. Daarmee hopen we een steentje te hebben bijgedragen aan het verkleinen 
van de enorme en nog steeds groeiende ziektelast van depressie voor patiënten, hun 
naasten en de samenleving.
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LIST OF PEER REVIEWED PUBLICATIONS

Under review or revision
Effects of ω-3 Fatty Acid Supplementation on Oxidative Stress in Humans: A Meta-analysis 
of Randomized Placebo-controlled Trials. Mocking RJ, Keuning MW, Assies J, Koeter MWJ, 
Ruhé HG, Schene AH. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. Under Revision.

Plasma lipoproteins in posttraumatic stress disorder patients compared to healthy controls 
and their associations with the HPA- and HPT-axis. de Vries GJ, Mocking RJ, Assies J, 
Schene AH, Olff M. Psychoneuroendocrinology. Under Revision.

Aberrant default-mode network-hippocampus connectivity after sad memory-recall in 
remitted-depression. Figueroa CA, Mocking RJ, van Wingen G, Martens S, Ruhé HG, Schene 
AH. Social Cognitive and Affective Neuroscience. Under Revision.

The measurement of Cognitive Reactivity to sad mood in patients remitted from Major 
Depressive Disorder. Figueroa CA, Mocking RJ, Mahmoud G, Koeter MW, Bockting CL, Ruhé 
HG, Schene AH, van Der Does W. Under Revision.

Focus on fatty acids in the neurometabolic pathophysiology of psychiatric disorders. 
Mocking RJ, Assies J, Ruhé HG, Schene AH. J Inherit Metab Dis. Under Review.

Omega-3 fatty acid supplementation for peripartum depression: a meta-analysis. Mocking 
RJ, Roos C, Assies J, Bergink V, Ruhé HG, Schene AH. Under Review.

Accepted
Dietary pattern derived by reduced rank regression and depressive symptoms in a multi-
ethnic population: the HELIUS study. Vermeulen E, Stronks K, Visser M, Brouwer IA, Snijder 
MB, Mocking RJT, Derks EM, Schene AH, Nicolaou M. Eur J Clin Nutr. 2017 May 3. doi: 
10.1038/ejcn.2017.61. 

Associations Between Daily Affective Instability and Connectomics in Functional 
Subnetworks in Remitted Patients with Recurrent Major Depressive Disorder. Servaas MN, 
Riese H, Renken RJ, Wichers M, Bastiaansen JA, Figueroa CA, Geugies H, Mocking RJ, Geerligs 
L, Marsman JC, Aleman A, Schene AH, Schoevers RA, Ruhé HG. Neuropsychopharmacology. 
2017 May 10. doi: 10.1038/npp.2017.65. 

Biological profiling of prospective antidepressant response in major depressive disorder: 
Associations with (neuro)inflammation, fatty acid metabolism, and amygdala-reactivity. 
Mocking RJ, Nap TS, Westerink AM, Assies J, Vaz FM, Koeter MW, Ruhé HG, Schene AH. 
Psychoneuroendocrinology. 2017 May;79:84-92. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.02.019.

Neural response to alcohol taste cues in youth: effects of the OPRM1 gene. Korucuoglu O, 
Gladwin TE, Baas F, Mocking RJ, Ruhé HG, Groot PF, Wiers RW. Addict Biol. 2016 Sep 5. doi: 
10.1111/adb.12440. 
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Fatty acid concentrations in patients with posttraumatic stress disorder compared to 
healthy controls. de Vries GJ, Mocking RJ, Lok A, Assies J, Schene A, Olff M. J Affect Disord. 
2016 Nov 15;205:351-359. doi: 10.1016/j.jad.2016.08.021.

The association between dietary patterns derived by reduced rank regression and 
depressive symptoms over time: the Invecchiare in Chianti (InCHIANTI) study. Vermeulen 
E, Stronks K, Visser M, Brouwer IA, Schene AH, Mocking RJ, Colpo M, Bandinelli S, Ferrucci 
L, Nicolaou M. Br J Nutr. 2016 Jun;115(12):2145-53. doi: 10.1017/S0007114516001318.

Meta-analysis and meta-regression of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation 
for major depressive disorder. Mocking RJ, Harmsen I, Assies J, Koeter MW, Ruhé HG, 
Schene AH. Transl Psychiatry. 2016 Mar 15;6:e756. doi: 10.1038/tp.2016.29.

Vulnerability for new episodes in recurrent major depressive disorder: protocol for the 
longitudinal DELTA-neuroimaging cohort study. Mocking RJ, Figueroa CA, Rive MM, 
Geugies H, Servaas MN, Assies J, Koeter MW, Vaz FM, Wichers M, van Straalen JP, de Raedt 
R, Bockting CL, Harmer CJ, Schene AH, Ruhé HG. BMJ Open. 2016 Mar 1;6(3):e009510. doi: 
10.1136/bmjopen-2015-009510.

Levels of Red Blood Cell Fatty Acids in Patients With Psychosis, Their Unaffected Siblings, 
and Healthy Controls. Medema S, Mocking RJ, Koeter MW, Vaz FM, Meijer C, de Haan L, van 
Beveren NJ; GROUP;Genetic Risk and Outcome of Psychosis investigators., Kahn R, de Haan 
L, van Os J, Wiersma D, Bruggeman R, Cahn W, Meijer C, Myin-Germeys I. Schizophr Bull. 
2016 Mar;42(2):358-68. doi: 10.1093/schbul/sbv133.

Pharmacological treatment of the metabolic syndrome. Mocking RJ, Doedens P. Nurse 
Academy GGZ. 2016;(2):29-34.

Erythrocyte fatty acid profiles and plasma homocysteine, folate and vitamin B6 and B12 
in recurrent depression: Implications for co-morbidity with cardiovascular disease. Assies 
J, Mocking RJ, Lok A, Koeter MW, Bockting CL, Visser I, Pouwer F, Ruhé HG, Schene AH. 
Psychiatry Res. 2015 Oct 30;229(3):992-8. doi: 10.1016/j.psychres.2015.06.025.

Altered one-carbon metabolism in posttraumatic stress disorder. de Vries GJ, Lok A, 
Mocking RJ, Assies J, Schene A, Olff M. J Affect Disord. 2015 Sep 15;184:277-85. doi: 
10.1016/j.jad.2015.05.062.

DHEAS and cortisol/DHEAS-ratio in recurrent depression: State, or trait predicting 10-
year recurrence? Mocking RJ, Pellikaan CM, Lok A, Assies J, Ruhé HG, Koeter MW, Visser 
I, Bockting CL, Olff M, Schene AH. Psychoneuroendocrinology. 2015 Sep;59:91-101. doi: 
10.1016/j.psyneuen.2015.05.006.

Fatty acid metabolism and its longitudinal relationship with the hypothalamic-pituitary-
adrenal axis in major depression: Associations with prospective antidepressant response. 
Mocking RJ, Verburg HF, Westerink AM, Assies J, Vaz FM, Koeter MW, Ruhé HG, Schene AH. 
Psychoneuroendocrinology. 2015 Sep;59:1-13. doi: 10.1016/j.psyneuen.2015.04.027.
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State-Dependent Differences in Emotion Regulation Between Unmedicated Bipolar Disorder 
and Major Depressive Disorder. Rive MM, Mocking RJ, Koeter MW, van Wingen G, de Wit SJ, 
van den Heuvel OA, Veltman DJ, Ruhé HG, Schene AH. JAMA Psychiatry. 2015 Jul;72(7):687-
96. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.0161.

Dieffenbachia poisoning in an infant. Mocking RJ, Schene KM, Maingay-Visser DA. Ned 
Tijdschr Geneeskd. 2015;160:A9750.

Longitudinal effects of the SSRI paroxetine on salivary cortisol in Major Depressive 
Disorder. Ruhé HG, Khoenkhoen SJ, Ottenhof KW, Koeter MW, Mocking RJ, Schene AH. 
Psychoneuroendocrinology. 2015 Feb;52:261-71. doi: 10.1016/j.psyneuen.2014.10.024.

Metabolic syndrome in mental health care: diagnostics, causes, consequences and 
treatment. Mocking RJ. Nurse Academy GGZ. 2015 (1).

The one-carbon-cycle and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T 
polymorphism in recurrent major depressive disorder; influence of antidepressant use and 
depressive state? Lok A, Mocking RJ, Assies J, Koeter MW, Bockting CL, de Vries GJ, Visser 
I, Derks EM, Kayser M, Schene AH. J Affect Disord. 2014 Sep;166:115-23. doi: 10.1016/j.
jad.2014.04.048.

Effects of oxidative stress on fatty acid- and one-carbon-metabolism in psychiatric and 
cardiovascular disease comorbidity. Assies J, Mocking RJ, Lok A, Ruhé HG, Pouwer F, 
Schene AH. Acta Psychiatr Scand. 2014 Sep;130(3):163-80. doi: 10.1111/acps.12265.

Ala54Thr fatty acid-binding protein 2 (FABP2) polymorphism in recurrent depression: 
associations with fatty acid concentrations and waist circumference.Mocking RJ, Lok 
A, Assies J, Koeter MW, Visser I, Ruhé HG, Bockting CL, Schene AH. PLoS One. 2013 Dec 
10;8(12):e82980. doi: 10.1371/journal.pone.0082980.

Interaction between the MTHFR C677T polymorphism and traumatic childhood events 
predicts depression. Lok A, Bockting CL, Koeter MW, Snieder H, Assies J, Mocking RJ, 
Vinkers CH, Kahn RS, Boks MP, Schene AH. Transl Psychiatry. 2013 Jul 30;3:e288. doi: 
10.1038/tp.2013.60.

Effects of short-term varenicline administration on cortisol in healthy, non-smoking adults: 
a randomized, double-blind, study. Mocking RJ, Wever SA, Pflanz CP, Pringle A, Parsons 
E, McTavish SF, Cowen PJ, Harmer CJ, Schene AH. Psychopharmacology (Berl). 2014 
Jan;231(1):143-8. doi: 10.1007/s00213-013-3213-7.

Relationship between the hypothalamic-pituitary-adrenal-axis and fatty acid metabolism 
in recurrent depression. Mocking RJ, Ruhé HG, Assies J, Lok A, Koeter MW, Visser I, Bockting 
CL, Schene AH. Psychoneuroendocrinology. 2013 Sep;38(9):1607-17. doi: 10.1016/j.
psyneuen.2013.01.013.
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Biological effects of add-on eicosapentaenoic acid supplementation in diabetes mellitus and 
co-morbid depression: a randomized controlled trial. Mocking RJ, Assies J, Bot M, Jansen 
EH, Schene AH, Pouwer F. PLoS One. 2012;7(11):e49431. doi: 10.1371/journal.pone.0049431.

Effects of short-term varenicline administration on emotional and cognitive processing in 
healthy, non-smoking adults: a randomized, double-blind, study. Mocking RJ, Patrick Pflanz 
C, Pringle A, Parsons E, McTavish SF, Cowen PJ, Harmer CJ. Neuropsychopharmacology. 
2013 Feb;38(3):476-84. doi: 10.1038/npp.2012.205.

Therapygenetics: the 5HTTLPR as a biomarker for response to psychological therapy? 
Bockting CL, Mocking RJ, Lok A, Koeter MW, Schene AH. Mol Psychiatry. 2013 Jul;18(7):744-
5. doi: 10.1038/mp.2012.92.

Weight loss intervention effective in patients with severe psychiatric disorders. Mocking RJ, 
Schene AH. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6446.

Statistical methodological issues in handling of fatty acid data: percentage or concentration, 
imputation and indices. Mocking RJ, Assies J, Lok A, Ruhé HG, Koeter MW, Visser I, Bockting 
CL, Schene AH. Lipids. 2012 May;47(5):541-7. doi: 10.1007/s11745-012-3665-2.

Sustained medically unexplained physical symptoms in euthymic patients with recurrent 
depression: predictive value for recurrence and associations with omega 3- and 6 fatty 
acids and 5-HTTLPR? Lok A, Assies J, Koeter MW, Bockting CL, Wouters LF, Mocking RJ, 
Schene AH. J Affect Disord. 2012 Feb;136(3):604-11. doi: 10.1016/j.jad.2011.10.024.

Longitudinal hypothalamic-pituitary-adrenal axis trait and state effects in recurrent 
depression. Lok A, Mocking RJ, Ruhé HG, Visser I, Koeter MW, Assies J, Bockting CL, 
Olff M, Schene AH. Psychoneuroendocrinology. 2012 Jul;37(7):892-902. doi: 10.1016/j.
psyneuen.2011.10.005.

Bimodal distribution of fatty acids in recurrent major depressive disorder. Mocking RJ, 
Assies J, Koeter MW, Ruhé HG, Lok A, Schene AH. Biol Psychiatry. 2012 Jan 1;71(1):e3-5. doi: 
10.1016/j.biopsych.2011.09.004.

Association between the metabolic syndrome and psychiatric disorders: focus on fatty acids 
and oxidative metabolism. Assies J, Mocking RJ. Psyfar. 2012;7(1):16-23.

Maternal depression and child development after prenatal DHA supplementation. Assies J, 
Mocking RJ, Pouwer F. JAMA. 2011 Jan 26;305(4):360. doi: 10.1001/jama.2011.18.

Plasma and erythrocyte fatty acid patterns in patients with recurrent depression: a 
matched case-control study. Assies J, Pouwer F, Lok A, Mocking RJ, Bockting CL, Visser I, 
Abeling NG, Duran M, Schene AH. PLoS One. 2010 May 14;5(5):e10635. doi: 10.1371/journal.
pone.0010635.
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MEETING ABSTRACTS PUBLISHED

Emotion regulation differences between unmedicated MDD and BD. Rive M, Redlich R, 
Mocking RJT, Veltman DJ, Schene AH, Ruhé HG. Bipolar Disorders. 2017. 19(Supplement 
1):36:S-064.

Attenuated resting-state default mode network connectivity in remitted depression after 
sad autobiographical recall. Figueroa C, Mocking RJT, Wingen GA, Martens S, Ruhé HG, 
Schene AH. European Neuropsychopharmacology. 2016. 26( Supplement 2):S137-S137.

Persisting neuropsychological cognitive-affective deficits in emotional processing during 
remission in recurrent major depressive disorder: associations with cognitive reactivity 
and future recurrence? Mocking, RJT, Figueroa CA, Seeverens PWJ, Rive MM, Koeter 
MWJ, Hamer CJ, Schene AH, Ruhé HG. European Neuropsychopharmacology. 2016. 26( 
Supplement 2):S345-S345.

The association between dietary mismatch and vulnerability to psychopathology. Nederhof 
E, Mocking RJT, Nicolaou M, Vermeulen E, Derks E, Snijder M, Schene A. Bipolar Disorders. 
2016. 18(Supplement 1):21:S-018.  

Mapping daily affective instability to functional brain subnetworks in remitted MDD-patients. 
Servaas M, Riese H, Renken RJ, Wichers M, Bastiaansen JA, Figueroa CA, Mocking RJT, 
Marsman JBC, Schene AH, Schoevers RA, Ruhé HG. Bipolar Disorders. 2016. 18(Supplement 
1):112:P-137.

Associations of positive and negative affect with physical activity in drug-free patients 
in remission of recurrent major depressive disorder. Van der Lande HJ, Mocking RJT, 
Servaas MN, Figueroa CA, Maaskant JM, Schene AH, Ruhé HG. Bipolar Disorders. 2016. 
18(Supplement 1):160-161:P-291. 

Meta-analysis and meta-regression of Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation 
for major depressive disorder. Mocking R, Harmsen I, Assies J, Koeter MW, Ruhé HG, Schene 
AH. Bipolar Disorders. 2016. 18(Supplement 1):177:P-342. 

Attenuated resting-state default mode network connectivity in remitted depression after 
sad autobiographical recall. Figueroa C, Ruhe H, Van Wingen G, Martens S, Mocking R, 
Schene AH. European Neuropsychopharmacology 2016. 26(Supplement 1):S52-S53.

Omega-3 polyunsaturated fatty acids for major depressive disorder: an updated meta-
analysis of randomised clinical trials. Mocking RJT, Assies J, Ruhé HG, Koeter MW, Schene 
AH. European Neuropsychopharmacology. 2015. 25(Supplement 2):S442-S443.

Biological profiling of antidepressant response in depression: associations with 
neuroinflammation, fatty acid metabolism, and amygdala-reactivity. Mocking RJT, Nap TS, 
Verburg HF, Westerink AM, Assies J, Vaz FM, Koeter MWJ, Ruhé HG, Schene AH. European 
Neuropsychopharmacology. 2015. 25(Supplement 2):S262-S263.



336

Differences in emotion regulation between unmedicated bipolar and major depressive 
disorder interact with mood state. Ruhe HG, Rive M, Mocking R, Koeter MW, van Wingen G, 
de Wit S, van den Heuvel O, Veltman D, Schene A. Bipolar Disorders. 2015. 17(Supplement 
1):127-128.

Diet in Tuscan population associated with lower depressive symptoms over time. Vermeulen 
E, Stronks K, Visser M, Brouwer I, Schene A, Mocking RJ, Colpo M, Bandinelli S, Ferrucci L, 
Nicolaou M. Annals of Nutrition and Metabolism. 2015. 67(Supplement 1):315-316.

Longitudinal interplay between paroxetine response, cortisol and fatty acid metabolism in 
major depressive disorder. Mocking RJT, Verburg HF, Westerink AM, Assies J, Vaz FM, Koeter 
MW, Ruhé HG, Schene AH. European Neuropsychopharmacology. 2014. 24(Supplement 
2):S396-S397.

Longitudinal interplay between paroxetine and fatty acid metabolism in recovery from 
major depressive disorder. Mocking RJT, Ruhe HG, Westerink AM, Assies J, Vaz FM, Koeter 
MW, Schene AH. European Neuropsychopharmacology. 2014. 24(Supplement 1): S56-S57.

Experimental medicine model shows no depressogenic effects of varenicline. Pringle A, 
Mocking R, Pflanz C, Parsons L, McTavish S, Cowen P, Harmer C. International Journal of 
Neuropsychopharmacology. 2012. 15(Supplement 1):153-153.
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Name:  Roel J.T. Mocking  
PhD period:  2012-2014 (1 FTE) & 2015-2017 (0.3 FTE)   
Supervisors: Prof. Dr. Aart H. Schene, Dr. Henricus G. Ruhé, Dr. Johanna Assies

PHD TRAINING 

General courses 
- Educational Skills Training
- Unix course 
- Grant writing 
- Scientific Writing in English
- Oral Presentation in English
- Clinical Data Management
- Practical Biostatistics
- Genetic Epidemiology
- BROK (Basiscursus Regelgeving Klinisch Onderzoek)
- The AMC World of Science
- Systematic Reviews

Specific courses 
- Neurophilosophy 
- Search engine optimization 
- Functional neuroanatomy
- Experience sampling method course Maastricht
- ABC Winterschool on Pattern Analysis and classification
- SPM course
- Brain Imaging Center Summerschool 
- Matlab course
- Introductory course ONWAR
- Structured Clinical Interview for DSM Disorders training

Seminars, workshops and master classes
- Medical business master class
- Recalibrating excellence, Rathenau Institute
- Spinoza master class Prof. dr. Eriksson
- Spectroscopy workshop, Hahn-institute
- Focus group participant “Research into the perception of publication  
 culture among biomedical researchers”, Rathenau Institute
- Bessensap, science meets press meeting, NWO
- Yearly PhD meetings, ONWAR
- Monthly research meetings, Mood disorders group AMC
- Weekly research meetings, Brain Imaging Center AMC

Year
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012

2016
2015
2014
2014
2014
2013
2012
2012
2012
2012

2016
2016
2014
2014
2013

2012



340

Presentations
- Persisting neuropsychological cognitive-affective deficits in emotional  
 processing during remission in recurrent major depressive disorder:  
 associations with cognitive reactivity and future recurrence? Presented  
 at the 29th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience.
- Utilizing fatty acids and their relation with other pathophysiological  
 mechanisms to improve understanding and treatment of psychiatric  
 disorders. Orally presented at the Congress of the International Society  
 for the Study of Fatty Acids and Lipids. 
- Meta-analysis and meta-regression of omega-3 polyunsaturated  
 fatty acid supplementation for major depressive disorder. Presented  
 at the Congress of the International Society for the Study of  
 Fatty Acids and Lipids. 
- Meta-analysis and meta-regression of omega-3 polyunsaturated fatty acid 
 supplementation for major depressive disorder. Presented at the 8th  
 Biennial Conference of the International Society For Affective Disorders.
- Persistent cognitive alterations in remitted patients with recurrent  
 depression. Measure for hidden vulnerability and cognitive reactivity?  
 Orally presented at the 43rd Spring Conference,  
 Dutch Psychiatric Association. 
- Omega-3 fatty acids for peripartum mood disorders. Orally presented at  
 the Women’s mental health group meeting (invited).
- Fatty acids in context. Orally presented at the University of Oxford  
 Kringelbach group research seminar (invited). 
- Fatty Acids in context. Orally presented at the University of Groningen  
 Psychiatry, Clinical Chemistry research seminar (invited).
- Omega-3 polyunsaturated fatty acids for major depressive disorder: an  
 updated meta-analysis of randomised clinical trials. Presented at the  
 28th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience. 
- Biological profiling of antidepressant response in depression:  
 associations with neuroinflammation, fatty acid metabolism, and  
 amygdala-reactivity. Presented at the 28th ECNP Congress of Applied  
 and Translational Neuroscience. 
- Mood & Food workshop. Orally presented at the Rob Giel Research 
 center study day (invited).
- Can Changes in Cortisol, Neuroinflammation, Amygdala-Reactivity  
 and Fatty Acid Metabolism Predict Response of Depressive Patients to  
 the SSRI Paroxetine? Orally presented at the 42nd Spring Conference,  
 Dutch Psychiatric Association. 
- Longitudinal interplay between paroxetine response, cortisol and fatty  
 acid metabolism in major depressive disorder. Presented at the 27th  
 ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience. 
- Transdiagnostic Comparison of Fatty Acid Metabolism between  
 Depression, Schizophrenia, Post-Traumatic Stress Disorder and  
 Healthy Controls; Associations with Endocrinology, Neuroimaging,  
 and Inflammation. Presented at the 11th Congress of the International  
 Society for the Study of Fatty Acids and Lipids.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014
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2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2010

2010

- Longitudinal interplay between paroxetine and fatty acid metabolism  
 in recovery from major depressive disorder. Presented at the ECNP  
 Workshop on Neuropsychopharmacology for Junior Scientists in Nice. 
- Stress, Hypothalamic-pituitary-adrenal-axis Activity And Metabolic  
 Consequences In Major Depressive Disorder And Post-traumatic  
 Stress Disorder (PTSD). Orally presented at the 7th Biennial Congress  
 of The International Society for Affective Disorders. 
- Relations between hypothalamic-pituitary-adrenal-axis activity and  
 fatty acid and one-carbon metabolism in depression and post- 
 traumatic stress disorder. Orally presented and session organizer at  
 the 12th Endo-Neuro-Psycho Meeting. 
- Stress, Hypothalamic-Pituitary-Adrenal-Axis Activity and Metabolic  
 Consequences in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Major  
 Depressive Disorder (MDD). Orally presented at the 43rd Annual  
 Meeting, International Society of Psychoneuroendocrinology. 
- Relationship between fatty acid metabolism and Hypothalamic- 
 Pituitary-Adrenal axis abnormalities in recurrent depressive disorder.  
 Orally presented and session organizer at the 11th Endo-Neuro- 
 Psycho Meeting.
- Biological Vulnerability for Depression: Integrating Metabolic,  
 Neuroendocrine & Imaging Perspectives. Orally presented at the  
 Groningen University Center for Psychiatry research meeting (invited). 
- Hypothalamic-pituitary-adrenal axis abnormalities in recurrent  
 depressive disorder. Orally presented at the 6th Biennial Congress of  
 the International Society of Affective Disorders. 
- Relationship between fatty acid metabolism and Hypothalamic- 
 Pituitary-Adrenal axis abnormalities in recurrent depressive disorder.  
 Presented at the 10th Endo-Neuro-Psycho Meeting. 
- Hypothalamic-pituitary-adrenal axis abnormalities in recurrent  
 depressive disorder. Orally presented at the 39th Spring Conference,  
 Dutch Psychiatric Association. 
- Plasma and erythrocyte fatty acid patterns in patients with recurrent  
 depression: a matched case-control study. Orally co-presented at the  
 9th Conference of the International Society for the Study of Fatty Acids  
 and Lipids, ISSFAL. 
- Plasma and erythrocyte fatty acid patterns in patients with recurrent  
 depression: a matched case-control study. Co-presented at the 4th  
 International Symposium on Dietary Fatty Acids and Health. 
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2015 – 2016
2011

2015 – 2016

2014

2014
2013

2012

Other
- Member editorial board Neuroimmunology and Neuroinflammation 
- Visiting academic, Psychopharmacology and Emotional Research Lab  
 (PERL) based at the Department of Psychiatry of the University of Oxford
- Reviewer for various journals including American Journal of Psychiatry,  
 JAMA Psychiatry, Psychoneuroendocrinology, Journal of Affective Disorder
- Board member of the Fatty Acid in Diabetes Depression and  
 Schizophrenia Study group foundation
- Member of scientific committee of the “Vereniging voor Arts en Voeding”
- Book reviewer for Elsevier
- Reviewer for the French national science funding organization “Agence  
 nationale de la recherche”
- Member of the Young Health Council of the Netherlands, and e.g.  
 consulted to discuss the perspective of young scientists on  
 research evaluation
- Independent scientific clinical rater for an international study on intra- 
 nasal ketamine for treatment resistant depression

TEACHING

Lecturing
- Masterclasses Psychiatry, Honors program study medicine, “Prevention  
 is better than cure: Clinical application of HPA-axis measures for predic-  
 ting and preventing stress-related psychopathology (MDD and PTSD)”
- Grand Round “Fatty Acids in Psychiatry: Clinical and Pathophysiological  
 Implications in MDD, PTSD & Schizophrenia”, AMC Psychiatry
- Lecture “Pathophysiology of depression”, Korrelatie 
- Clinical course “The hypothalamic-pituitary-adrenal axis:  
 link with depression”
- Lecture “Imaging in depression”, Medical Natural Sciences, VU University

Supervising 
- D. ter Horst (Medicine), DELTA-Neuroimaging study (Thesis).
- E. Meijer (Applied Psychology), Further improving follow-up attendance in 
  longitudinal depression research (Research project).
- H. Alsafi (Medicine and biomedical sciences), Fatty acid alterations in unmedicated  
 recurrent Major Depressive Disorder patients and matched controls (Thesis).
- E. Meijer (Psychology), Neuroticism and recurrent MDD (Thesis).
- S. Mikulicz (Psychology), The influence of childhood adversity and negative life  
 events on recurrent major depressive episodes in adulthood (Thesis).
- C. Pellikaan (Brain and Cognitive Sciences), DHEAS and cortisol/DHEAS-ratio in  
 recurrent depression: State, or trait predicting 10-year recurrence? Co-authored  
 paper in Psychoneuroendocrinology (Thesis).
- M. Schreuder (Brain and Cognitive Sciences), Corticolimbic gray matter alterations in  
 unmedicated remitted recurrently depressed patients and their association with  
 clinical variables (Thesis).
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- F. Smits (Brain and Cognitive Sciences), White matter in recurrent major depressive  
 disorder (MDD-R): is altered structural connectivity in MDD-R a trait related to  
 depression vulnerability? (Thesis).
- D. Kooi (Medicine), In vivo reproducibility of GABA and Glutamate/Glutamine  
 Magnetic Resonance Spectroscopy (Honors project).
- T. Nap (Brain and Cognitive Sciences), Validity of blood fatty acid concentrations as  
 markers of brain fatty acid status: a meta-analysis (Literature thesis).
- T. Nap (Brain and Cognitive Sciences), Polyunsaturated fatty acid composition,  
 inflammation and reactivity of the amygdala in MDD: longitudinal association  
 with prospective SSRI paroxetine response (Thesis). Co-authored paper in  
 Psychoneuroendocrinology.
- D. Kooi (Medicine), Reproducibility of GABA and Glutamate/Glutamine Magnetic  
 Resonance Spectroscopy in Patients with Recurrent Major Depressive Disorder  
 (Bachelor thesis).
- P. Seeverens (Psychology), Negative emotional bias in remitted major depressive  
 disorder; a trait effect? (Thesis).
- J. Leijssen (Medicine), DELTA-Neuroimaging (Research project).
- A. Westerink (Brain and Cognitive Sciences), Longitudinal interplay between  
 paroxetine and fatty acid metabolism in recovery from major depressive disorder  
 (Thesis). Co-authored two papers in Psychoneuroendocrinology.
- N. Bouwmans (Psychobiology), The role of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS)  
 and cortisol/DHEAS ratio in Major Depressive Disorder: a cross-sectional study (Thesis).
- I. Harmsen (Medicine), Meta-analysis and meta-regression of omega-3  
 polyunsaturated fatty acid supplementation for major depressive disorder (Thesis).  
 Co-authored paper in Translational Psychiatry.
- N. Rutte (Psychology), Cortisol and DHEAS in chronic solvent-induced encephalopathy  
 (CSE): differences from healthy controls (Research project).
- E. Werkman (Psychology), Cortisol and DHEAS in chronic solvent-induced  
 encephalopathy (CSE): changes during psychotherapy (Research project).
- C. Koch (Medicine), Relationship between fatty acids and amygdala (re)activity in  
 Major Depressive Disorder; a baseline conditions study comparing patients and  
 healthy controls (Thesis).
- E. Duijvelaar (Medicine), Therapygenetics in psychotherapy for recurrent depression  
 (Research project).
- M. Tran (Master Health Sciences), A transdiagnostic comparison of fatty acid  
 metabolism in psychiatry: differences between depression, psychosis, post-traumatic  
 stress disorder and healthy controls (Thesis).
- H. Verburg (Experimental Internal Medicine Master), Fatty acid metabolism and  
 its longitudinal relationship with the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in major  
 depression: Associations with prospective antidepressant response (Thesis). Co- 
 authored paper in Psychoneuroendocrinology.
- M. Keuning (Medicine), Effects of omega-3 Fatty Acid Supplementation on Oxidative  
 Stress in Humans: A Meta-analysis of Randomized Placebo-controlled Trials  
 (Thesis). Co-authored study under review by Nutrition, Metabolism and  
 Cardiovascular Disease.
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2016

2015

2014

2014

2013

2011

2011

- E. Eenhuis (Health Sciences), Fatty acids in recurrent depression  
 (Research project).
- T. Jonker (Master Psychology), In Vivo Magnetic Resonance  
 Spectroscopy of Pregenual Cingulate Cortex Glutamate and Cognitive  
 Reactivity in Recurrent Major Depressive Disorder (Thesis).
- C. van Westing (Master Psychology), Neuropsychological Functioning  
 in Recurrent Depression: Relationship with Hypothalamic-Pituitary- 
 Adrenal Axis Activity, Childhood Trauma and Cognitive Therapy (Thesis).
- F. Nelson (pre-PhD program), White matter (DTI) & fatty acids  
 (Research project).
- S. Wever (Medicine), Effects of short-term varenicline administration  
 on cortisol in healthy, non-smoking adults: a randomized, double-blind,  
 study (Thesis). Co-authored paper in Psychopharmacology.

PARAMETERS OF ESTEEM

Grants
- Dutch brain foundation (Hersenstichting) unrestricted grant,  
 co-applicant. Project title: Smartphone based Monitoring and cognition  
 modification Against Recurrence of Depression (SMARD) (€300.000).
- Spinoza Center unrestricted grant, Main applicant. Project title:  
 Reliability and reproducibility of in-vivo Magnetic Resonance  
 Spectroscopy GABA and glutamate measurement (~€8.000). 
- European Union 7th Framework Program, co-applicant. Project title:  
 Multi-country cOllaborative project on the rOle of Diet, FOod-related  
 behaviour, and Obesity in the prevention of Depression (MoodFood)  
 (€8.930.530).
- Fatty Acid in Diabetes Depression and Schizophrenia Study group  
 (FADDS) unrestricted research grant, leading applicant. Project title:  
 Clinical Psychiatric Transdiagnostic Fatty Acid Biobank (€~10.000). 
- AMC MD/PhD scholarship for Ms. Caroline Figueroa, co-applicant.  
 Project title: CR2EATIVE: Cognitive Reactivity, Rumination, and  
 ATtention: Investigating vulnerability factors of depressive recurrence  
 (~€175.000). 
- Dutch brain foundation (Hersenstichting) unrestricted grant, co- 
 applicant. Project title: Prognostic value of (functional) MRI (Magnetic  
 Resonance Imaging) to predict recurrence in unipolar depression  
 (~€35.000). 
- AMC PhD Scholarship, leading applicant. Amsterdam Academic  
 Medical Center (AMC) PhD scholarship for outstanding students  
 with strong marks, a track record full of scientific promise, and ideas  
 for innovative research. Project title: Fatty Acids in Context: Integrating  
 Neuroendocrinology, Neuroimaging and Neuropsychology to Explain  
 Recurrent Depression Vulnerability (FASCINATED) (~€250.000).
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2016
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014

2013
2012

193.20
6.44
90%

488
322

16
12

13
10

8

Awards and Prizes
- DSM Bright Science & Technology Award
- ISSFAL Travel Award
- ISSFAL New Investigator Award
- Hippocrates Foundation Research Prize
- AMC Outstanding Poster Award Certificate
- Best grant proposal award in grant writing course ONWAR
- ECNP Poster Award
- Royal Academy of Sciences van Walree Travel Award
- Travel Award to attend ECNP workshop
- Society for the Promotion of Physics,  
 Medicine and Surgery Travel Award
- ONWAR Oral Presentation Award
- UvA Thesis Prize

Press coverage
- Covered in several press releases, leading to international media  
 attention in e.g. de Volkskrant, Fox News, Nature World News,  
 Vice magazine, Allure magazine, Medscape.

BIBLIOMETRICS

- Overall impact factor
 •  Cumulative actual
 •  Average actual
- Percentage Q1 publications
- Number of citations
 •  Google Scholar
 •  Web of Science
- i10-index
 •  Google Scholar
 •  Web of Science
- H-index
 •  Google Scholar
 •  Web of Science
- Average grade interns
 •  External assessors



346

OTHER (INTERNATIONAL) COLLABORATIONS

- Metabolomics in depression, Prof. dr. R.K. Naviaux, University of California, San Diego
- Emotional processing: clinical applications, Prof. dr. C.J. Harmer, University of Oxford
- Reward prediction in addiction, Dr. Ö. Korucuoglu, University of Missouri, Prof. dr. R.W.  
 Wiers, University of Amsterdam
- Novel approaches to emotional processing, Prof. dr. R. de Raedt, Ghent University
- Fatty acids in diabetes, depression and schizophrenia, Prof. Dr. F. Pouwer,  
 University of Southern Denmark
- Working memory effects on taste perception, Dr. L.F. van Dillen, Leiden University
- The Netherlands Brain Bank for Psychiatry: contributing site with several cohort  
 studies, interuniversity collaboration
- DHEAS in rape victims, Dr. I. Bicanic, University Medical Center Utrecht
- HPA-axis in Chronic Toxic Encephalopathy, Drs. I. Visser, University of Amsterdam
- Biopsychosocial network organization of depression, Dr. E. Fried,  
 University of Amsterdam
- Fatty acids in an autism mouse model, Drs. K. van Elst,  
 University Medical Center Utrecht
- Role of metabolic and nutritional factors in early-life stress, Drs. K. Yam,  
 University of Amsterdam
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Dan is het nu tijd voor het minst wetenschappelijke, maar niet minder belangrijke en 
traditioneel gezien best gelezen onderdeel van dit proefschrift: het dankwoord. Hier zou ik 
graag verschillende mensen willen bedanken zonder wie dit proefschrift er niet was geweest, 
maar ook de mensen die de totstandkoming van dit proefschrift zo leuk hebben gemaakt.

Allereerst ongelofelijk veel dank aan alle deelnemers van de verschillende studies. Jullie 
inzet om niet die verdomde Psymate uit het raam te gooien als hij voor de 10de keer op een dag 
begon te piepen, urenlang saaie computertaken af te maken en voor sommigen claustrofobie 
in de scanner of prikangst bij bloedafname te overwinnen is bewonderenswaardig. Jullie 
toewijding geeft denk ik aan hoe ernstig depressie is, en hoe zeer jullie met mij hopen op 
de wetenschap om tot beter begrip en daarmee betere behandeling te komen. Naast alle 
waardevolle wetenschappelijke data - verwerkt in onder andere dit proefschrift - ben ik 
jullie ook dankbaar voor alle levenslessen en persoonlijke inzichten die jullie tijdens de 
onderzoekssessies met me gedeeld hebben. Ik hoop deze samen met de wetenschappelijke 
kennis te kunnen blijven toepassen in de klinische praktijk.

Dan mijn promotieteam. Promotor Prof. dr. Schene, beste Aart, heel erg bedankt voor 
het vertrouwen om samen dit traject aan te gaan. Doordat je me al vroeg in mijn studie 
de mogelijkheid hebt gegeven om me wetenschappelijk te ontplooien is het proefschrift 
geworden zoals het nu is. Je ruimtebiedende begeleidingsstijl past denk ik goed bij mijn 
relatief autonome manier van werken. Ook na je vertrek naar Nijmegen bleef je een 
betrokken en behulpzame promotor. De onderzoeksbijeenkomsten bij je thuis verlaat ik 
altijd met hernieuwd enthousiasme. 

Copromotor Dr. Ruhé, beste Eric, wat heb ik veel van je geleerd, zowel wetenschappelijk, 
klinisch als persoonlijk. Je ontzagwekkende drive, niet-voor-een-gat-te-vangen pragma-
tisme en wetenschappelijk netwerk zijn een inspiratie. De winter-/werkweken zijn denk ik 
een goed voorbeeld van hoe we het nuttige met het aangename kunnen combineren. Veel 
dank daarvoor! 

Copromotor Dr. Assies, beste Hanneke, ook al dacht je bij onze eerste ontmoeting het 
tegendeel, ik ben direct volledig aangestoken door jouw fascinatie voor de wondere wereld 
van de vetzuren. Je durf om groots te denken en je theoretische creativiteit zijn denk ik een 
goede match met mijn meer analytische en kritische inslag. Mede dankzij je persoonlijke 
betrokkenheid ben je nog steeds enorm gedreven, waar ik veel bewondering voor heb. 
Ook je brede kennis met bijvoorbeeld een scala aan treffende citaten hebben me gevormd. 
Daarnaast veel dank voor de gezelligheid, bijvoorbeeld tijdens het op z’n tijd zondigen met 
een kroket van de Febo.

Prof. dr. van den Brink, beste Wim, veel dank dat ik na het vertrek van Aart tot je onder-
zoeksgroep mocht toetreden. Naast dat ik het gevoel heb dat ik altijd bij je kon aankloppen 
mocht dat nodig zijn, heb ik ook veel geleerd van je kennis, wijsheid en wetenschappelijk 
moreel kompas.
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Ook zou ik de overige leden van de promotiecommissie willen bedanken voor het kritisch 
beoordelen van dit proefschrift. Prof. dr. Fliers, Prof. dr. de Haan, Prof. dr. Kas, Prof. 
dr. Olff en Prof. dr. Penninx, ik uit er naar uit om van gedachten te wisselen tijdens de 
verdediging. Beste Miranda en Lieuwe, dank voor de mogelijkheid om met jullie te werken 
aan vetzuuronderzoek bij posttraumatische stressstoornis en psychotische stoornissen, het 
heeft mijn promotie verrijkt.

Bovendien veel dank aan alle andere medeauteurs. Anja, het biologische deel van DELTA 
onderzoek was een perfecte snelkookpan om binnen korte tijd veel onderzoekservaring op 
te doen. Door onze deels overlappende trajecten heb ik veel van je kunnen leren. Met name 
je organisatietalent om mensen bij elkaar te brengen waardeer ik zeer. Leuk om nu op een 
andere manier met je te kunnen samenwerken in de klinische setting. Prof. dr. Bockting, 
beste Claudi, dank voor het opzetten van de DELTA studie, een wetenschappelijke goudmijn. 
Je deskundige en tactvolle input voor de verschillende artikelen zijn zeer waardevol voor me 
geweest. Ik ben benieuwd wat je terugkomst naar het AMC gaat brengen. Caroline, wat fijn 
dat jij het DELTA-Neuroimaging onderzoek verder vervolgt, ik kijk met spanning uit naar 
wat we er allemaal nog meer mee gaan ontdekken. Maaike, bedankt voor alle momenten 
om van gedachten te wisselen en het samen schrijven aan artikelen. Bewonderenswaardig 
wat je ondanks tegenslagen en een druk gezinsleven wetenschappelijk hebt gepresteerd. 
Maarten, ook al lees je het niet, jij kan in dit dankwoord niet ontbreken. Elk artikel in dit 
proefschrift is gebaseerd op de statistische kennis die je me met zo veel humor hebt 
bijgebracht. Je wordt enorm gemist, ik zal mijn best doen de kennis die je me hebt 
bijgebracht zo goed mogelijk te blijven inzetten. 

Prof. dr. Pouwer, beste Frans, dit proefschrift draagt een FADDS stempel, mede dankzij 
jouw zeer gewaardeerde kundige bijdrages. De EPA-studie is een rijke dataset gebleken, 
dank dat ik daar gebruik van mocht maken. Fred, dank voor je klinisch chemische kennis 
en inzichten, ik hoop dat dit interdisciplinaire perspectief nog meer voor de psychiatrie 
kan gaan betekenen. Jan, dank voor het vaak instantaan regelen van de afname, opslag 
en bepaling van het verschillende biologische materiaal. Giel-Jan en Suzanne, dank voor 
de transdiagnostische samenwerking. Guido, bedankt voor het verspreiden van al je 
neuroimaging kennis en je benaderbare instelling. Mary en Esther, leuk om samen met 
jullie bij de Helius studie betrokken te zijn. Hanneke, Michelle en Prof. dr. Wichers, dank voor 
jullie Groningse inbreng en analytische capaciteiten. Ieke, ik hoop dat jouw proefschrift ook 
afkomt, veel dank voor de HPA-as inzichten. Veerle, dank voor je enthousiasme en kennis 
over de perinatale psychiatrie. Coauthors from the University of Oxford, thank you for a very 
inspiring and productive time in the city of dreaming spires. A special thanks to our other 
international collaborators: Prof. dr. de Raedt from Ghent University and Prof. dr. Naviaux 
from the University of San Diego, California. Dear Bob, I hope your advanced metabolomics 
insights will further help our patients.

Veel dank aan alle stagiaires die ik heb mogen begeleiden. Stephany, Fraser, Caresse, Tycho, 
Emely, Maya, Hanka, Mai, Erik, Charlotte, Edgar, Nikki, Iris, Nadinja, Anne, Juul, Paulien, 
Derk, Tanja, Fenne, Marieke, Ceyrine, Stephany, Eline, Hediel, Saartje en Doris, dank voor 
jullie vertrouwen in het onderzoek en mijn begeleiding, ik heb er veel van geleerd. Zonder 
jullie inzet was het nooit mogelijk geweest om dit proefschrift te schrijven. 
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Collega-onderzoekers van de derde en daarbuiten, bedankt voor alle gezelligheid en het 
samenwerken aan de wetenschap. BONDS girls Jessie, Laura en Saskia, wat leuk om 
samen met jullie het PhD-traject te hebben mogen doorlopen. Een kopje koffie op jullie 
oxytocinerge kamer verrijkte het soms wat solitaire stemmingsonderzoeksbestaan. 
Jochem, naast medeonderzoeker inmiddels ook voetbalteamgenoot, gelukkig preste-
ren we wetenschappelijk op een hoger niveau, maar daarover later meer. Collega 
stemmingsonderzoekers Isidoor, Bart, Roos, Hiske, Geeske, Carlijn, Jasper, Jurriaan en 
Dominique veel dank voor het meedenken, sparren bij de koffieautomaat en even binnen 
kunnen lopen. DELTA-onderzoeksteam, bedankt voor al jullie bijdrages gedurende het 
onderzoek. Heleen, dank voor de 10-jaars follow-up metingen; Ilke en Annelijn, dank voor 
jullie hulp in het begin van het DELTA-Neuroimaging vervolg; Ritsaert, dank voor het 
eerdere vetzuurwerk. Dr. Scholte, beste Steven, dank voor de mogelijkheid om de MRS 
data te valideren. Prof. dr. Ormel, beste Hans, dank voor je gastvrijheid en wijze lessen. 
Joeri en Christaan, bedankt voor de adviezen en discussies, de Jonge Psychiater is een 
mooi initiatief. Pieter, dank voor je kennis en netwerk vanuit de Industry Alliance Office. 
Jentien, wat leuk dat we nu allebei op de psych rondlopen, als ik je zo bezig zie ben ik 
benieuwd waar je dat allemaal nog gaat brengen. Rosa, onze hersenen kraken over onze 
hersenen is een mooie gezamenlijke fascinatie. Collega-onderzoekers van onder andere 
de neuro, verslaving, psychose, angst, trauma, sociale geneeskunde, gynaecologie, NESDA 
en BIC dank voor het uitwisselen van ideeën en de gezelligheid. Mede ONWAR en ECNP 
congresgangers, het was een feest, zowel wetenschappelijk als daarbuiten. Medeleden van 
de research drinks commissie, wat een goed initiatief, ik hoop dat er nog vele geslaagde 
borrels mogen volgen. 

Marianne, heel veel dank voor al je hulp en meedenken. Je bent een spin in het web, 
waar in het AMC heb je niet een contact die wel even het een en ander kan regelen tussen 
de soms Kafkaëske regels door? Je tactische vermogens, financiële inzicht, humor en 
vasthoudendheid hebben mijn promotietraject enorm geholpen. Mathilda, dank voor je 
hulp bij de dataverzameling en -verwerking. Leuk om komende periode vanuit een andere 
rol met je te kunnen blijven samenwerken. Dennis, bedankt voor de technische faciliteiten. 
Tinka, dank voor de logistiek rondom de MRI scanner. Paul, dank voor de technische hulp 
met de appelsappompinstallatie. Marlies en Els, dank voor de support vanuit respectievelijk 
de Graduate School en ONWAR. 

Prof. dr. Denys, beste Damiaan, dank dat de vetzuren opgenomen konden worden in de 
Biobank studie, ik ben benieuwd naar de resultaten. Psychiaters van het AMC, ik kijk er 
naar uit om mijn wetenschappelijke kennis onder jullie supervisie verder te leren vertalen 
naar de klinische praktijk. Pim, dank voor de klinische ervaring bij Equator voor het begin 
van mijn PhD, zo wist ik zeker dat ik het juiste pad insloeg. Mede-AIOS, wat leuk om me 
samen met jullie verder in de psychiatrie te mogen bekwamen. Verpleegkundigen van de 
stemming, bedankt voor jullie hulp bij de dataverzameling. Interessant om nu van jullie 
klinische expertise te kunnen leren. 

Ondersteunende collega’s van de schoonmaak en beveiliging, ik voelde me gesteund door 
jullie gezelschap als ik na kantoortijd nog verzonken was in een analyse. Receptionisten, 
bedankt voor het te woord staan van de deelnemers. 



352

Anne-Marijn, wat ben ik blij dat je mijn idee voor een ontwerp voor dit proefschrift zo mooi 
hebt kunnen verwezenlijken. Van geoxideerde vetzuren in vernis op oude schilderijen en 
een wasachtige beschermende laag op een appel van Darwin tot een Keith Haring-achtig 
patroon van vetzuren in gyri met craquelures, een passende metafoor voor de gevonden 
biologische afwijkingen.

Dan de mensen die ik zou willen bedanken dat ze het voor me mogelijk hebben gemaakt 
om me altijd vol energie op het onderzoek te storten. Mede-medici, ik heb genoten van alle 
geneeskundehumor, gedeelde smart en gelijkgestemdheid. HP’s Arthur, Astrid, Jeanette, 
Jeroen en Jessie, wat een voorrecht om zulke slimme, lieve en grappige mensen te hebben 
leren kennen tijdens geneeskunde. Berlijn is altijd weer een Totalerlebnis, ik kijk nu al uit 
naar/op tegen mijn promotie 2.0. Cogroep 60, heel stimulerend om met zulke gedreven 
mensen de coschappen te mogen doorlopen na een promotietraject. Ik ben benieuwd waar 
we allemaal terecht gaan komen.

Overamstel 5, zeer ontnuchterend om samen ergens slecht in te zijn, des te minder 
ontnuchterend om samen veel feest te vieren tijdens de derde helft en daarbuiten. Mede 
dankzij jullie zal ik in ieder geval niet snel naast m’n schoenen gaan lopen, als ik Pinka 
volgend jaar al overleef. Yassassin (hoewel onze vriendschappen de afgelopen 10 jaar tot 
veel meer dan dat zijn uitgegroeid), aan jullie dank ik de work hard; play hard mentaliteit. 
Hoewel het schijnbaar eeuwigdurende studentenleven met het afzwaaien als PhD student 
nu toch dichtbij komt, ga ik nog veel plezier met jullie beleven. Alle avonden, festivals, 
weekenden, nachten, wintersporten en andere vakanties zijn altijd weer een groot feest. 
Zutphense vrienden, heel waardevol en fijn dat we elkaar al zo lang en goed kennen.

Paranimfen Jessie en Michiel. Dat ik jullie hierboven in verschillende hoedanigheden al 
meerdere keren heb bedankt zegt wel hoe veel jullie voor me betekenen. Mickey, wat mag ik 
je graag. Trouw, inlevend, grappig en slim, wat wil je nog meer van een vriend en paranimf. 
Nachtenlange gesprekken op Jordanese bruggen, 3+1, kooiduiken tussen de witte haaien 
tijdens congres in Zuid-Afrika, ik kijk uit naar de vele mooie herinneringen die nog volgen. 
Jessie, ik had met niemand liever samen geneeskunde, promotie en specialisatie willen 
doorlopen. Feestelijk, oprecht, genuanceerd en enthousiast; ik vind je fantastisch. Allebei 
een posterprijs na de Berghain, feestje in de lift, zonsopkomst in Ferropolis, ik hoop dat 
onze paden nog lang parallel mogen lopen. 

Familie, dank voor jullie support, belangstelling en interesse. Met jullie over het onderzoek 
praten is leerzaam om de bevindingen op een heldere manier te verwoorden. Suus, dank 
voor je steun en enthousiasme. Luuk, bedankt dat je mijn lieve broertje bent en voor je 
geduld als het iets te lang over psychiatrie gaat. Theo, de appel is niet ver van de boom 
gevallen, op meerdere vlakken. Mijn nieuwsgierigheid en interesse in de psychiatrie zijn 
waarschijnlijk door jouw verhalen aan de keukentafel aangewakkerd. Bedankt dat je me 
altijd hebt gesteund en gestimuleerd zonder me te sturen.
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Lieve Lauwie, ondanks dat je eigenlijk niet bedankt wilde worden omdat je toch niets aan 
het proefschrift zou hebben bijgedragen, kan ik niet anders dan het dankwoord met jou 
afsluiten. Met je frisse en onbevangen slimheid heb je me vaak op nieuwe ideeën gebracht. 
Maar belangrijker nog, dat wij zo goed bij elkaar passen maakt ons vanzelfsprekend. Dat 
is een heerlijke basis voor niet alleen het schrijven van dit proefschrift, maar alles in het 
leven. Bedankt dat ik zo veel van je mag houden, je bent m’n favoriet.
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Roel Jan Theodoor Mocking was born on February 13th 1988 in Arnhem, the Netherlands. 
In 2006, he finished pre-university secondary education at the Stedelijk Dalton Lyceum in 
Zutphen. In order to follow his fascination with the link between brain and behavior, he 
briefly considered a study psychobiology. However, with the idea to employ his fascination 
to help people by working in psychiatry, he instead decided to start his medical studies 
at the Academic Medical Center (AMC) of the University of Amsterdam (UvA). Based on 
his results during the first year, he was selected for the honors program. As part of this 
program, he went to the University of Oxford in 2010, to do research in prof. dr. Catherine 
Harmer’s Psychopharmacology and Emotional Research Lab at the Psychiatry Department. 
There, he investigated depressogenic effects of the anti-smoking drug varenicline and 
neuroimaging differences between bipolar and unipolar depression. Back in Amsterdam, 
he wrote his Master thesis titled “Biological Vulnerability for Depression Recurrence” for 
which he received a thesis prize from the University of Amsterdam. With this thesis he 
finished his “doctoraal” (a Master of Science degree after finishing the theoretical part of 
medical school) “cum laude”. 

This doctoraal enabled Roel to apply for a personal PhD-Scholarship from the AMC. 
Parallel to the application process he worked as a research assistant at the Universities of 
Groningen, Tilburg and Amsterdam and did voluntary work at Equator foundation, where he 
participated in the mental care for traumatized refugees and victims of human trafficking. 
After successfully obtaining the PhD-scholarship, Roel started his PhD-project in January 
2012 at the Psychiatry Department of the AMC of the UvA, under supervision of prof. dr. Aart 
Schene, dr. Eric Ruhé, and dr. Hanneke Assies. While their supervision continued after they 
left the AMC, Roel was additionally supervised by prof. dr. Wim van den Brink since 2014. 
Roel’s PhD project built forth upon his earlier research activities by further focusing on 
fatty acids and their relationships with other pathophysiological mechanisms in depression 
and related disorders, as described in this thesis. During his PhD, Roel (co-)authored >30 
papers, supervised >20 students, and received several (inter)national prizes and awards. 
In addition, he built diverse (inter)national collaborations and obtained funding for new 
research projects. 

After 3 years full-time research work, from January 2015 onwards Roel combined his PhD-
research with his clinical rotation program, after which he obtained his medical doctor 
degree in January 2017. This clinical rotation program included rotations at the psychiatry 
department of the OLVG West, Mentrum/Jellinek, consultative psychiatry at the VUmc and 
the Medical Psychiatric Unit of the AMC. 

In April 2017 Roel started as a resident in psychiatry at the AMC. Thereby he will continue 
to follow his fascination by translating neuroscientific research to the psychiatric clinic and 
vice versa.


