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Nederlandse Samenvatting

Wat is een psychische stoornis? Als we de populaire media en sommige stromingen in de
gedragswetenschappen moeten geloven, dan is het antwoord op deze vraag vrij simpel.
Psychische stoornissen zijn het beste te vergelijken met medische ziekten. Neem longkan-
ker, een pathologische toestand in iemands lichaam die een set waarneembare symptomen
- in het geval van longkanker bijvoorbeeld gewichtsverlies en een hardnekkige hoestprikkel
- veroorzaakt. Zo wordt soms ook wel gedacht over bijvoorbeeld depressie: een patholo-
gische toestand in iemands brein die een set waarneembare symptomen veroorzaakt zoals
een sombere stemming, niet in slaap kunnen vallen ’s nachts en vermoeid zijn. Dit klinkt
aannemelijk, of toch niet?

Aan dit proefschrift ligt de opvatting ten grondslag dat het niet aannemelijk is dat
de symptomen van een psychische stoornis als depressie op ongeveer dezelfde manier
ontstaan als de symptomen van longkanker; of van het syndroom van Down. Voor deze
stelling zijn twee hoofdredenen aan te voeren. De eerste betreft het feit dat in het geval
van de longtumor en het syndroom van Down het volstrekt helder is wat de pathologische
toestand is die de symptomen van deze ziekten veroorzaakt: in het geval van longkanker
is dat een kwaadaardige tumor in de longen, in het geval van het syndroom van Down
is dat een extra (gedeeltelijke) kopie van chromosoom 21. Voor psychische stoornissen
is dit niet het geval: er is geen enkele pathologische toestand waarvan we, bijvoorbeeld,
met zekerheid kunnen stellen dat dat de oorzaak is van depressieve symptomen. Zeker,
er zijn diverse pathologische toestanden in het brein van (sommige) depressieve men-
sen aangetroffen, bijvoorbeeld een tekort aan serotonine (antidepressiva vullen dit tekort
aan); echter, deze pathologie wordt bijvoorbeeld ook regelmatig aangetroffen bij patiënten
met andere psychische stoornissen zoals verslaving en angststoornissen. In het geval van
medische ziekten zou dit betekenen dat bijvoorbeeld een extra (gedeeltelijke) kopie van
chromosoom 21 zowel het syndroom van Down zou kunnen veroorzaken als chronische
verkoudheid. Juist het feit dat die extra chromosomale kopie een uniek effect sorteert -
namelijk: het syndroom van Down - maakt dat we dat een afgebakende ziekte kunnen
noemen, met een unieke ontstaansgeschiedenis en een unieke set symptomen. Dit is voor
psychische stoornissen zeker niet het geval. Een tweede belangrijke reden om te twijfe-
len aan de aannemelijkheid van het medische model voor psychische stoornissen is dat
in het geval van veel medische ziekten zoals longkanker geen directe verbanden bestaan
tussen de symptomen zelf: gewichtsverlies (symptoom 1) veroorzaakt geen hardnekkige
hoestprikkel (symptoom 2), of andersom. Het is de kwaadaardige tumor in de longen
waardoor een patiënt gewicht verliest en last heeft van een hardnekkige hoestprikkel. In
dit proefschrift betoog ik het tegenovergestelde: symptomen van psychische stoornissen
hebben juist wel directe interacties met elkaar. Sterker nog, het zijn juist deze interac-
ties die maken dat iemand een stoornis kan krijgen. Neem bijvoorbeeld niet slapen en
vermoeid zijn, twee symptomen van depressie. Hoe zou het komen dat niet slapen en
vermoeid zijn vaak samen ervaren worden door mensen? Doordat, zoals het medische
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model voorschrijft, de stoornis ‘depressie’ deze klachten veroorzaakt? Of, omdat, wat in
dit proefschrift betoogd wordt, moe zijn de consequentie is van niet slapen?

In de hoofdstukken 2 en 3 zet ik deze nieuwe netwerkbenadering van psychische stoor-
nissen uiteen. Ieder persoon heeft zijn/haar eigen netwerk van symptomen en het is
aannemelijk dat deze persoonsnetwerken van elkaar verschillen. Zo kan het bijvoorbeeld
zijn dat bij de ene persoon een depressieve stemming sterk verbonden is met slecht in
slaap kunnen komen ’s nachts (depressieve stemming → slaapproblemen) maar dat dat
voor een andere persoon helemaal niet geldt. Een depressieve stoornis ontwikkelen in een
netwerkbenadering is dan geen kwestie van, zoals in het medische model, een abnorma-
liteit in het brein die bij iedereen op dezelfde manier symptomen veroorzaakt; maar een
kwestie van symptomen die elkaar blijven ‘aansteken’ door directe interacties en er zo
voor zorgen dat de persoon in kwestie in een vicieuze cirkel terecht kan komen die niet
zonder hulp te doorbreken valt: bijvoorbeeld een persoon die eerst slecht slaapt waardoor
vermoeidheid en concentratieproblemen op het werk ontstaan; als gevolg waarvan deze
persoon zich schuldig voelt over het onderpresteren op het werk en daardoor een sombere
stemming ontwikkelt waardoor die persoon vervolgens ’s nachts wakker ligt van het pie-
keren. Zo ontstaat een kettingreactie of vicieuze cirkel, slaapproblemen → vermoeidheid
en concentratieproblemen → schuldgevoelens → depressieve stemming → slaapproble-
men, die zichzelf in stand houdt doordat aan het einde van de ketting de slaapproblemen
weer het begin van een nieuwe kettingreactie vormen. Op verschillende plekken in het
proefschrift wordt betoogd dat het aanhangen van een netwerkbenadering van psychische
stoornissen mogelijk omvangrijke implicaties kan hebben voor hoe mensen in de klinische
praktijk gediagnosticeerd en behandeld worden. Bijvoorbeeld, als er geen pathologische
toestand, een gemeenschappelijke oorzaak, van depressiesymptomen is, dan heeft het ook
weinig zin om deze te behandelen. Vanuit een netwerkbenadering zou het vooral zinnig
zijn om individuele symptomen en de relaties tussen deze symptomen te behandelen.

Evidentie die consistent is met een netwerkbenadering van psychische stoornissen
wordt behandeld in de hoofdstukken 4 en 5. In Hoofdstuk 4 laat ik zien dat verschillende
stressvolle gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een beëindigde liefdesrelatie, een verschil-
lende invloed hebben op de individuele symptomen van depressie. Zo leiden gezondheids-
problemen tot meer süıcidale gedachten en een somberdere stemming in vergelijking met
bijvoorbeeld een beëindigde liefdesrelatie. Dit is in overeenstemming met de netwerkbe-
nadering maar strijdig met het medische model: immers, als de symptomen van depressie
een gemeenschappelijke oorzaak zouden hebben (bijvoorbeeld een serotoninetekort) dan
zouden stressvolle gebeurtenissen invloed moeten hebben op die gemeenschappelijke oor-
zaak, die dan vervolgens weer een set symptomen veroorzaakt. Andere evidentie in lijn
met een netwerkbenadering van psychische stoornissen bespreek ik in Hoofdstuk 5 waarin
ik laat zien dat depressiedata, gesimuleerd onder een netwerkmodel, allerlei kenmerken
vertonen die karakteristiek zijn voor depressie. Het is bijvoorbeeld een bekend fenomeen
dat een substantieel deel van de mensen met een depressie spontaan weer van deze de-
pressie herstelt, dat wil zeggen zonder interventie van een therapeut of het gebruik van
medicatie. Dit is precies wat ook gevonden wordt in de gesimuleerde data.

In de hoofdstukken 6 en 7 pleit ik ook voor een netwerkbenadering van persoonlijk-
heid. De Big Five is een welbekende karakterisering van de normale persoonlijkheid aan
de hand van vijf trekken; extraversie, goedaardigheid, zorgvuldigheid, emotionele stabi-
liteit en openheid voor ervaringen. De theorie stelt dat iemand bijvoorbeeld extravert is
en dat deze trek vervolgens allerlei waarneembaar gedrag veroorzaakt dat wij allemaal
herkennen als zijnde extravert; bijvoorbeeld graag naar feestjes gaan en belangstelling
hebben voor het ontmoeten van nieuwe mensen. Ik betoog dat ook deze trekken, net als
psychische stoornissen, geen entiteiten zijn die ergens in iemands hoofd zitten, maar dat
het hebben van een bepaalde trek, extravert, het gevolg is van directe interacties tussen
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cognities, emoties en gedrag: iemand heeft belangstelling voor het ontmoeten van nieuwe
mensen en gaat daardoor graag naar feestjes (nieuwe mensen ontmoeten → graag naar
feestjes gaan).

Hoofdstuk 8 is een vrij praktisch hoofdstuk waarin diverse methoden worden uitgelegd
en gedemonstreerd waarmee netwerken geconstrueerd en geanalyseerd kunnen worden.
Een van deze methodes behelst het detecteren van causale relaties tussen symptomen;
en ik laat met deze methode zien dat de comorbiditeit tussen depressie en gegenerali-
seerde angst, dat wil zeggen het gelijktijdig te lijden hebben van deze twee stoornissen,
voornamelijk verklaard kan worden door de symptomen die deze stoornissen met elkaar
gemeenschappelijk hebben; zoals bijvoorbeeld slaapproblemen en vermoeidheid.

In dit proefschrift is een nieuwe benadering, de netwerkbenadering, voorgesteld die,
zo wordt betoogd, meer recht doet aan de complexe realiteit van psychische stoornissen
en persoonlijkheidstrekken. De mens is in zijn gedrag en gevoelens een complex wezen,
en het is de opdracht van de gedragswetenschappen om deze complexiteit in kaart te
brengen en, waar mogelijk, te begrijpen.


