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At the very start of everyone’s life, during pregnancy, the environment is vital 
for fetal development. Negative environmental influences during this critical 
period can disrupt normal development, with potential adverse consequences 
for later life health. For example, children of women with a depression during 
their pregnancy (antenatal depression) are at a higher risk of developing 
neurodevelopmental disorders compared to children born to mothers without 
antenatal depression. The biological mechanisms that underlie these associations 
are largely unknown. The effects of treatment of antenatal depression on the 
long-term child neurodevelopmental outcome have not been studied yet. This 
thesis focuses on the potential underlying biological mechanisms that may link 
antenatal depression to adverse neurodevelopmental outcomes in children, and 
addresses whether treatment of antenatal depression may affect behavioural 
and cognitive outcome in the children as well as the mechanisms by which 
treatment affects offspring development. This thesis consists of 2 parts. Part I 
describes the role of the stress system, with a main focus on the hypothalamic 
pituitary adrenal (HPA) axis, as a potential mediator linking antenatal depression 
to child neurodevelopmental outcome. Part II describes, for the first time, the 
effect of antenatal depression treatment with Cognitive Behavioural Therapy 
(CBT) on child neurodevelopmental outcomes and potential underlying 
biological mechanisms. 

Part I: The stress system - associations with maternal demographics and 
offspring stress reactivity

In chapter 2, we have identified sociodemographic factors and behavioural 
traits that are related to cortisol levels in pregnancy. In our study, self-perceived 
psychosocial stress did not contribute significantly to the variation in cortisol 
levels of the, overall, healthy pregnant women, whereas lifestyle and biological 
factors did. Higher cortisol levels were seen in pregnant women who were 
younger, were nulliparous, had a lower BMI, exhibited higher C-reactive protein 
(CRP) levels, carried a female fetus, did not smoke, perceived their sleep 
pattern as sufficient, or were unemployed. We suggest that the effects of 
psychosocial stress in pregnancy on cortisol are overshadowed by the effects of 
other maternal characteristics and traits on concurrent cortisol levels. Possibly, 
psychosocial stress only leads to a substantial increase in cortisol values in very 
severe cases, or alternatively, may increase the transfer of cortisol across the 
placenta, rather than directly increasing maternal cortisol production. Another 
suggestion is that programming of fetal neurodevelopment through maternal 
depression, anxiety or stress occurs through alternative/additional biochemical 
mechanisms than through cortisol alone. 
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In chapter 3, prospective studies that examined the association between 
antenatal depression and offspring stress reactivity are systematically reviewed. 
We included studies in which stress reactivity was assessed in any of the two 
branches that together form the stress system. The first branch concerns 
the hypothalamic pituitary adrenal (HPA) axis, which function is reflected 
by changes in cortisol levels in saliva, serum, or plasma after a (physical or 
psychological) stressor is induced. The second branch involves the autonomic 
nervous system (ANS), in which stress reactivity after exposure to a (physical 
or psychological) stressor is defined by a change in blood pressure, heart rate 
(variability), respiratory sinus arrhythmia or salivary alpha amylase, a proxy 
of sympathetic adrenal activation and catecholamine release. The majority 
of the included studies did not detect an independent positive or negative 
association between prenatal exposure to maternal depressive symptoms and 
stress reactivity in the child. However, there was large heterogeneity among 
studies, and a meta-analysis could not be performed. Also, the results imply 
that certain factors are likely to mediate and moderate associations between 
prenatal exposure to high maternal depressive symptoms and HPA axis and 
ANS reactivity in children, such as partner support during pregnancy, and 
postnatal factors such as depressive symptoms and caregiving behaviour. 

Part II: Antenatal depression treatment and effects on offspring 
neurodevelopmental outcomes

If antenatal depression increases the risk for adverse neurodevelopmental 
outcomes in the child, interventions that reduce antenatal depression can 
potentially improve neurodevelopmental child outcomes. We therefore 
hypothesized that CBT in women with antenatal depression would prevent 
neurobiological alterations and improve behavioural and cognitive outcomes 
in children. We performed a follow-up study of a Randomized Controlled Trial 
(RCT) comparing CBT to Treatment as Usual (TAU) in 54 pregnant women 
with a clinically diagnosed depressive disorder. Substantial positive effects 
of CBT were found on antenatal maternal mood symptoms. Approximately 5 
years later, all women and their children were invited for follow-up. In total, 24 
children participated, of which 16 children participated in an MRI-study. 

In Chapter 4, we describe the case of a pregnant woman who presented 
with major depression and a generalized anxiety disorder. She participated 
in the RCT, and was allocated to the treatment arm, to receive 7 sessions of 
pregnancy-adjusted CBT and one partner session. We describe her progress 
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throughout the program and afterwards, up to seven years’ post-partum. With 
this case report, we have illustrated the potential long-lasting beneficial effects 
of pregnancy-adjusted CBT in a woman with a major depressive disorder and 
generalized anxiety disorder during pregnancy. 

In chapter 5, we describe developmental, behavioural and cognitive outcomes 
in the children of women, approximately 2 and 5 years after participation in the 
RCT. At 2 years, significant positive effects of CBT were found on the Parenting 
Stress Index (PSI). No significant differences were observed in subscale scores 
on the Bayley Scales of Infant Development questionnaire and the Child 
Behaviour Checklist between both groups, although the vast majority of scales 
showed more beneficial scores for children from the CBT group. However, at 
5 years of age, no differences were found in cognition and behaviour between 
children from the CBT and the TAU groups. The difference in findings may 
be explained by the fact that the assessments measured at 2 and at 5 years 
were not necessarily reflective of similar underlying developmental trajectories. 
In addition, negative associations between maternal depression and anxiety 
severity in pregnancy and child neurodevelopmental outcomes were seen in the 
children at the age of 5 years, despite treatment. Possibly, the beneficial effects 
of CBT on neurodevelopmental outcomes in the children had been transient 
and did therefore not persist until the age of 5. Alternatively, beneficial effects 
of CBT may appear only later in life, and longer follow-up of the children from 
the trial would be required to establish whether a protective effect of CBT on 
psychopathology emerges later on.

To explore whether treatment had had an effect on neurobiological parameters 
despite the lack of a clear beneficial clinical effect, we collected buccal 
swabs from the children to measure DNA methylation profiles. The results 
are presented in chapter 6. Overall, children from the CBT group had overall 
lower DNA methylation levels compared to TAU, showing on average 2.8% less 
widespread methylation. In addition, we examined methylation differences in 
16 candidate genes that have previously been linked to neurodevelopment or 
have been associated with prenatal exposure to early life stress. We found that 
all 16 candidate genes had on average lower methylation in the CBT group 
compared to the TAU group. To zoom in further, we investigated the promoter 
region of the glucocorticoid (NR3C1) receptor, because of the particularly 
strong evidence on this region in association with exposure to prenatal stress, 
depression or anxiety. We found that, again, the majority of probes in this 
region showed lower methylation in the CBT group compared to the TAU 
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group, with cg26464411 as topmost differentially methylated probe, which has 
been associated with depression and hypercortisolism in earlier studies. This is 
the first suggestion from an experimental study in humans that treatment of 
antenatal depression in pregnancy may affect child neurobiological outcomes by 
decreasing DNA methylation in genes involved in neurodevelopment, including 
the glucocorticoid promoter. Nevertheless, further studies are required to draw 
robust conclusions. 

In chapter 7, we describe brain morphology and connectivity of children from 
the follow up study that were obtained by anatomical and diffusion weighted 
Magnetic Resonance Image (MRI)-scans. From the images, we derived estimates 
of grey matter morphometry, including grey matter concentration, cortical 
thickness and subcortical structure volumes, and white matter fibre tract 
microstructure, including fibre density and fibre cross-section, and compared 
measurements between children from the CBT and the TAU group. We found 
that children from the intervention group had a thicker cortex of the lateral 
occipital cortex and the lingual gyrus of the right hemisphere. Voxel Based 
Morphometry revealed one cluster with increased grey matter concentration in 
the right inferior temporal gyrus in the children from the CBT group compared 
to children from the TAU group, against zero clusters that showed the opposite. 
We did not find any differences in volume of subcortical structures including 
the amygdala and hippocampus. The morphometric results were in line with our 
expectations, but diffusion MRI based analyses showed lower cross-section of 
white matter fibre bundles of the Fornix, Stria Terminalis and the Optical Tract 
of children from the CBT group, which seemed opposite to our expectations. 
However, it is not yet clear whether a higher grade of maturation of certain 
white matter tracts is actually beneficial in terms of neurodevelopment and 
psychopathology in children. Accelerated maturation in an early stage of brain 
development may result in less cognitive flexibility in later life, with adverse 
consequences for neuropsychological resilience. Moreover, the fixel based 
analysis that we used in our study is a novel technique and has not been used in 
earlier studies from a developmental perspective. Therefore, more studies are 
needed in this specific field of brain imaging, which provides a very promising 
alley to examine connectivity of the brain and concurrently function in relation 
to early life adversity and later life psychopathology. The current study is the 
first to provide evidence for specific effects of antenatal depression treatment 
on brain morphology and connectivity, but further studies are needed to assess 
whether the effects we observed persist, also after correction for multiple 
testing, which was not the case in the current study. 
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Chapter 8 provides an overview of the findings from the follow-up study, and 
additionally discusses limitations and implications of the study design and 
results, as well as recommendations for future research. Our findings indicate 
that CBT for antenatal depression may ameliorate neurobiological outcomes 
in children, defined by decreased DNA methylation of genes involved in stress 
regulation and morphological brain changes in cortical areas associated with 
cognition and white matter tracts involved in the stress response. However, we 
could not establish any subsequent persistent beneficial effects on behaviour 
and cognition (yet). A small sample size and possible attrition bias may have 
contributed substantially to a lack of robust findings, and we acknowledge the 
contestability of our results in terms of statistical power, and the results may 
therefore be attributed (partly) to chance. Larger studies are therefore needed 
to make conclusive statements on whether CBT during pregnancy positively 
affects neurodevelopmental outcomes in the offspring. Nevertheless, the 
direction of the effects and trends that we observed largely supported our 
hypothesis, and points to a possible effect of antenatal depression treatment 
on decreased offspring DNA methylation and changes in brain morphometry 
and connectivity. Preferably, these studies include, in addition to objective 
measures of depression (and anxiety) in pregnancy before and after treatment, 
biological correlates such as cortisol or cytokines, to examine the role of various 
underlying biochemical processes in the pregnant woman that may be affected 
by (treatment of) depression. In conclusion, the current study is, to the best 
of our knowledge, the first to explore neurobiological outcomes in children 
in a Randomized Controlled Trial assessing CBT for maternal depression in 
pregnancy, and the results indicate that treatment of antenatal depression with 
CBT may well be beneficial for both long-term maternal mental well-being as 
well for child neurodevelopment.
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Aan de start van ieder leven, gedurende de zwangerschap, is de omgeving 
van vitaal belang voor de foetale ontwikkeling. Nadelige omgevingsfactoren 
kunnen gedurende deze cruciale periode een normale ontwikkeling verstoren, 
met mogelijke ongunstige gevolgen voor de gezondheid van het kind in het 
latere leven. Bijvoorbeeld, kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap 
een depressie doormaakten (antenatale depressie), hebben een hoger risico 
op het ontstaan van ontwikkelingsproblematiek vergeleken met kinderen 
van vrouwen die niet depressief waren in de zwangerschap. De biologische 
mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, zijn grotendeels onbekend. 
Het effect van behandeling van antenatale depressie op de neurocognitieve 
ontwikkeling van het kind op de lange termijn is nog niet onderzocht. Dit 
proefschrift beschrijft mogelijke onderliggende biologische mechanismen 
die de effecten van antenatale depressie op neurocognitieve ontwikkeling 
van kinderen bewerkstelligen, en beschrijft de effecten van behandeling van 
antenatale depressie op neurocognitieve uitkomsten, zowel biologisch als 
klinisch. Dit proefschrift bestaat uit 2 delen. Deel I beschrijft de rol van het 
stress systeem, met een nadruk op de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) 
as, als potentiële mediator tussen antenatale depressie en neurocognitieve 
ontwikkeling van het kind. Deel II beschrijft, voor het eerst, het effect van 
behandeling van antenatale depressie middels Cognitieve Gedrags Therapie 
(CGT) op cognitie en gedrag van het kind, alsmede op de veronderstelde 
neurocognitieve biologische parameters. 

Deel I: Het stress system – associaties met maternale demografische factoren 
en stress reactiviteit in de kinderen

In hoofdstuk 2 hebben we sociaal-demografische factoren en gedrags 
kenmerken van zwangere vrouwen geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan 
serum cortisolwaarden als maat voor stress. Wij vonden dat er geen relatie was 
tussen zelf-gerapporteerde psychosociale stress, in verscheidene vormen, en 
de cortisolspiegels in het bloed van de, over het algemeen, gezonde zwangere 
vrouwen. Daarentegen namen wij waar dat bepaalde gedragskenmerken en 
biologische factoren wel significant bijdroegen aan de variatie in cortisol 
gehaltes. Factoren die bijdroegen aan een hoger cortisol gehalte in maternaal 
plasma waren bijvoorbeeld een jongere leeftijd, nullipariteit, een lager BMI, een 
hoger CRP, draagster zijn van een vrouwelijke foetus, niet roken, voldoende 
slaap en werkloosheid. Onze bevindingen suggereren dan ook dat de effecten 
van psychosociale stress tijdens de zwangerschap op cortisol overschaduwd 
worden door de effecten van andere maternale kenmerken. Mogelijk leidt 
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psychosociale stress alleen tot een substantiële toename in cortisolspiegels in 
zeer ernstige gevallen van stress, of wordt met name het mechanisme dat het 
transport van cortisol over de placenta reguleert beïnvloedt door stress. Een 
alternatieve suggestie is dat het “programmeren” van foetale neurocognitie als 
gevolg van maternale stress, depressie of een angststoornis, plaatsvindt via 
alternatieve of additionele mechanismen naast cortisol.

In hoofdstuk 3 wordt systematisch de literatuur beschreven van prospectieve 
studies die de relatie tussen antenatale depressie en de stressreactie van de 
kinderen beschreven. Daarbij worden studies beschreven waarin de stressreactie 
gemeten werd op het niveau van één of beide fysiologische takken die samen 
het stress systeem vormen. De eerste tak betreft de HPA as, waarvan de functie 
wordt gemeten door veranderingen in de cortisol spiegels in speeksel, serum 
of plasma nadat een (fysieke of psychologische) stressor wordt geïnduceerd. 
De tweede tak betreft het autonome zenuwstelsel, waarin stressreactiviteit 
na blootstelling aan een stressor wordt gedefinieerd door een verandering 
in bloeddruk, hartslag (variabiliteit), respiratoire sinusaritmie of alfa-amylase 
in het speeksel, hetgeen een weergave is van sympathische bijnieractivatie 
en vrijmaking van catecholamines. De meerderheid van de geïncludeerde 
studies rapporteerde geen onafhankelijke positieve of negatieve associatie 
tussen prenatale blootstelling aan maternale depressieve symptomen en 
stress reactiviteit bij het kind. Er was echter sprake van grote heterogeniteit 
tussen de verschillende studies en een meta-analyse kon derhalve niet 
worden uitgevoerd. Ook suggereren de verscheidene studieresultaten dat 
bepaalde factoren waarschijnlijk een mediërende rol spelen tussen depressieve 
klachten in de zwangerschap en uiteindelijke stress reactiviteit van het kind. 
Voorbeelden hiervan zijn de mate van ervaren ondersteuning van de partner 
tijdens de zwangerschap en postnatale factoren zoals postnatale symptomen 
van depressie en de mate van fysiek contact tussen moeder en kind. 

Deel II: Behandeling van depressie – effecten op neurocognitieve parameters 
in de kinderen

Als antenatale depressie het risico op nadelige neurocognitieve uitkomsten bij 
het kind vergroot, kunnen interventies die de antenatale depressie effectief 
verminderen, mogelijk de neurocognitieve uitkomsten van het kind verbeteren. 
Onze hypothese was daarom dat CGT voor vrouwen met een antenatale 
depressie mogelijk de nadelige gevolgen op neurobiologische, cognitieve en 
gedrags-uitkomsten zou kunnen voorkomen. Om dit te testen, ondernamen wij 
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een vervolgonderzoek van een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT), 
waarin CGT werd vergeleken met een controlegroep, bij 54 zwangere vrouwen 
met een klinisch gediagnosticeerde depressieve stoornis. In deze studie werd 
aangetoond dat CGT in de zwangerschap de symptomen van depressie en angst 
substantieel verminderden ten aanzien van de controlegroep. Ongeveer 5 jaar 
na deelname aan de RCT werden alle vrouwen en hun kinderen uitgenodigd 
voor dit vervolgonderzoek. In totaal hebben 24 moeder-kind paren hieraan 
deelgenomen, waarvan 16 kinderen ook deelnamen aan een MRI-studie. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een casus van een zwangere vrouw met een 
ernstige depressie en een gegeneraliseerde angststoornis. Zij nam deel aan 
de RCT, waarin zij aan de CGT-groep werd toegewezen, om aan 8 sessies van 
CGT waarvan 1 partner sessie deel te nemen. We beschrijven haar ervaringen 
en ontwikkelingen vooraf en gedurende het programma en vervolgen haar 
stemming alsmede de ontwikkeling van haar kind tot 7 jaar na de bevalling. 
Door middel van deze casus worden de mogelijk langdurige positieve effecten 
van CGT in de zwangerschap geïllustreerd. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we motorische-, gedrags- en cognitieve uitkomsten 
in de kinderen van vrouwen die deelnamen aan de RCT, zowel 2 als 5 jaar na de 
geboorte. Op de leeftijd van 2 jaar, werden significant positieve effecten van 
CGT gevonden op meerdere domeinen van de Parenting Stress Index. Er werden 
echter geen significante verschillen waargenomen in scores op de Bayley 
Scales of Infant Development Questionnaire of de Child Behaviour Checklist 
tussen de CGT en de controlegroep, hoewel in de overgrote meerderheid van 
de verschillende domeinen van deze instrumenten een gunstiger score voor de 
kinderen van de CGT-groep werd waargenomen. Op 5-jarige leeftijd werden er 
echter geen verschillen meer gevonden in cognitie of gedrag tussen kinderen van 
de CGT en de controlegroep. Deze discrepantie kan mogelijk worden verklaard 
doordat de instrumenten die werden gebruikt om de verschillende domeinen 
van ontwikkeling te meten bij de verschillende leeftijden, mogelijkerwijs niet 
eenzelfde neurocognitief proces in de ontwikkeling weerspiegelden. Daarnaast 
werd bij de kinderen op 5-jarige leeftijd vastgesteld dat de ernst van de depressie 
en de angstklachten in de zwangerschap, voor de start van de behandeling, 
een slechtere uitkomst op zowel gedrag als cognitie voorspelde, ondanks de 
behandeling. Dit duidt erop dat enige positief effect van antenatale CGT op 
neurocognitie van het kind mogelijk van voorbijgaande aard is. 
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Het is echter ook mogelijk dat de voordelige effecten van CGT op 
neurocognitie zich op latere leeftijd zullen manifesteren, daar de prevalentie 
van psychopathologie ook toeneemt met de leeftijd. Om vast te stellen of er 
daadwerkelijk een beschermend effect van CGT op neurocognitie optreedt in 
het latere leven, is langer vervolgonderzoek van deze kinderen gewenst.

Om te onderzoeken of behandeling van antenatale depressie middels CGT 
mogelijk een positief effect heeft op neurobiologische parameters, ondanks 
het ontbreken van een duidelijk gunstig klinisch effect, doneerden de kinderen 
van de CGT en de controlegroep wangslijmvliescellen, voor de extractie 
van DNA, om DNA-methylatie van cytosine-guanine di-nucleotiden (CpG 
regio’s) van het epigenoom te meten. De resultaten van deze studie worden 
behandeld in hoofdstuk 6. Kinderen van de CGT-groep vertoonden een 2.8% 
lager gemiddelde van DNA-methylatie over het gehele epigenoom. Daarnaast 
onderzochten we het gemiddelde in DNA-methylatie in 16 kandidaat genen die 
uit eerder onderzoek zijn gedistilleerd als zijnde van belang in neurocognitieve 
ontwikkeling. Wij vonden dat ook in deze subset, DNA-methylatie gemiddeld 
lager was in de CGT-groep dan de controlegroep. Om nog wat verder in te 
zoomen, onderzochten we tevens DNA-methylatie van het gen dat codeert 
voor de glucocorticoïde receptor (NR3C1), vanwege het consistente bewijs 
uit eerdere onderzoeken dat de variatie in DNA-methylatie van deze regio 
gerelateerd is aan prenatale blootstelling aan maternale stress, depressie of 
angstklachten. We vonden dat de meerderheid van de CpG-regio’s op de 
promoter regio van dit gen minder gemethyleerd was in de kinderen van de CGT-
groep vergeleken met de kinderen van de controlegroep, waarvan cg26464411 
als significant verschillend werd bevonden, een CpG regio die al eerder in 
verband werd gebracht met hypercortisolisme en depressieve klachten. Dit is 
de eerste aanwijzing afkomstig van experimenteel onderzoek bij mensen die 
suggereert dat antenatale behandeling van depressie in de zwangerschap met 
CGT mogelijk kan leiden tot een wijdverspreide verlaging in DNA methylering 
in genen betrokken bij neurocognitieve ontwikkeling en stress reactiviteit van 
het kind. Echter, vervolgonderzoek is in grotere populaties nodig om deze 
bevindingen te bevestigen.
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In hoofdstuk 7 beschrijven we de (micro)structuur en morfologie van de grijze 
en witte stof van de hersenen van de kinderen in het vervolgonderzoek op basis 
van anatomische en diffusie-gewogen Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
beelden, en vergelijken de uitkomsten tussen de CGT en de controlegroep. We 
onderzochten de dichtheid van de grijze stof, de dikte van de hersenschors, 
het volume van subcorticale structuren en de micro-structurele eigenschappen 
(dichtheid en dwarsdoorsnede) van de van witte stof vezels die deel uitmaken 
van verschillende witte stof banen in het brein. We ontdekten dat kinderen 
uit de CGT-groep een dikkere hersenschors hadden met name in de occipitale 
kwab van de rechterhemisfeer. Voxel-Based Morphometry onthulde een cluster 
die een significant verhoogde dichtheid van grijze stof in de temporaalkwab 
van de rechter hemisfeer toonde in kinderen van de CGT-groep ten aanzien 
van de controlegroep, waarbij geen clusters werden geïdentificeerd die een 
verláágde concentratie van grijze stof lieten zien in deze groep. We vonden 
geen verschillen in het volume van subcorticale structuren zoals de amygdala 
en hippocampus tussen de CGT-groep en de controlegroep. De morfologische 
bevindingen waren grotendeels in lijn met onze verwachtingen, echter, de 
op diffusie-gebaseerde MRI-resultaten onthulden een onverwacht resultaat. 
Kinderen van de CGT-groep vertoonden een kleinere dwarsdoorsnede van 
witte stof vezels die onderdeel uitmaakten van de Fornix, de Stria Terminalis 
en de Opticus banen, wat in tegenstelling was met onze hypothese dat 
behandeling van antenatale depressie zou leiden tot een betere ontwikkeling 
van de witte stof banen in het brein van het ongeboren kind. Echter, wat nu 
precies wordt verstaan onder een ‘betere’ ontwikkeling in dit kader, is niet 
geheel duidelijk. Mogelijk is een versnelde rijping in een vroeg stadium van 
hersenontwikkeling ongunstig, en leidt tot een vermindering van cognitieve 
flexibiliteit en veerkracht, met mogelijk een vergrote kwetsbaarheid voor 
psychopathologie op latere leeftijd. Bovendien is de techniek die wij gebruikten 
voor de huidige analyse van de MRI-beelden pas recent ontwikkeld, en zijn er 
nog geen vergelijkbare (vroege ontwikkeling-georiënteerde) studies bekend, 
waarin dezelfde micro-structurele eigenschappen werden geanalyseerd 
op deze manier. Ook bleven de resultaten na correctie voor het toetsen van 
meerdere hypothesen niet significant. Derhalve is meer onderzoek geïndiceerd, 
waarbij deze veelbelovende techniek wordt gebruikt, om te verifiëren of de 
gevolgen van de behandeling van antenatale depressie op de micro-structurele 
eigenschappen van witte stof vezels overeenkomen met onze bevindingen, 
alsmede in hoeverre deze uitkomsten in het latere leven geassocieerd zijn met 
het optreden van psychopathologie. Desondanks levert de huidige studie een 
eerste aanwijzing voor een specifiek effect van behandeling van antenatale 
depressie op hersen-morfologische en micro-structurele eigenschappen. 
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Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de bevindingen uit het huidige 
vervolgonderzoek, en bespreekt daarnaast in meer detail de beperkingen 
en de implicaties van de onderzoeksbevindingen, evenals de aanbevelingen 
voor toekomstig onderzoek. Onze bevindingen suggereren dat CGT voor de 
behandeling van antenatale depressie de neurobiologische uitkomsten in het 
kind mogelijk kan verbeteren, gedefinieerd als een gemiddelde verlaging van 
DNA-methylatie van genen die betrokken zijn stress-regulatie, en morfologische 
en micro-structurele veranderingen in het brein die geassocieerd zijn met 
cognitie en onder andere, de stress-respons. We konden echter (nog) geen 
persisterende gunstige effecten van CGT op gedrag en cognitie van de 
kinderen vaststellen. Een kleine onderzoeksgroep met selectieve uitval heeft 
mogelijk aanzienlijk bijgedragen aan het gebrek aan robuuste bevindingen, en 
we erkennen dan ook de betwistbaarheid van onze resultaten in termen van 
statistische power, waardoor de resultaten mogelijk (deels) aan toeval kunnen 
worden toegeschreven. Grotere studies zijn derhalve geïndiceerd om met 
meer zekerheid aan te tonen of CGT voor antenatale depressie een positieve 
invloed heeft op de neurobiologische en klinische uitkomsten bij kinderen. 
De richtingen van de resultaten die wij waarnamen kwamen grotendeels 
overeen met onze hypothesen, en wijzen op een mogelijk positief effect van 
CGT-behandeling voor antenatale depressie op neurocognitieve ontwikkeling 
van het (ongeboren) kind, en geeft daarom in onze mening aanzet tot 
vervolgonderzoek. Bij voorkeur omvatten deze onderzoeken naast objectieve 
metingen van maternale depressie (en angstklachten) in de zwangerschap voor 
en na de behandeling, ook (veronderstelde) maternale biologische parameters 
van depressie, zoals cortisol of cytokinen, om de verschillende onderliggende 
biochemische processen bij de zwangere vrouw te onderzoeken die mogelijk 
geactiveerd worden ten gevolge van de depressie, en of deze effecten door de 
behandeling van de depressie te voorkomen zijn. Concluderend, deze eerste 
studie waarin neurobiologische uitkomsten in kinderen na CGT-behandeling 
voor antenatale depressie zijn onderzocht, laat zien dat deze behandeling 
mogelijk gunstige effecten heeft voor zowel het mentaal welzijn van de moeder 
als voor de neurocognitieve ontwikkeling van het (ongeboren) kind.
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