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This thesis describes our research on two of the most important types 
of mood disorders: major depressive disorder and bipolar disorder. 
We investigated whether it is possible to improve the diagnostic 
process of these mood disorders. Specifically, we explored whether 
brain scans may be used to distinguish between the two. Below, we 
first explain the concepts of unipolar major depressive and bipolar 
disorder and why it is important to differentiate between them, 
before summarizing our most important findings.

Unipolar major depressive disorder features one or more major 
depressive episodes. A major depressive episode is characterized 
by depressed mood and/or decreased interest or pleasure in daily 
activities. Other symptoms are sleep disturbances (sleeping too 
much or too little), changes in appetite and/or weight (decreases 
or increases), psychomotor slowing or agitation, fatigue or loss of 
energy, feelings of worthlessness or excessive guilt, diminished ability 
to think or concentrate, or indecisiveness, and recurrent thoughts 
of death. To fulfil the criteria of a diagnosis of depression, these 
symptoms should be present for at least two weeks, almost every day 
and most of the day; moreover, there should be significant distress 
or impairment.
 Bipolar disorder comprises two main categories: bipolar I and 
bipolar II disorder. Bipolar I disorder features at least one manic 
episode, which is characterized by elated (euphoric) and/or irritable 
mood, increased self-esteem, decreased need for sleep, pressure to keep 
talking, increased distractibility, increased goal-directed behaviour 
and reckless behaviour. These symptoms are either severe enough to 
require hospitalization, or they last at least one week. Again, they 
should cause significant distress or impairment. A bipolar II disorder 
is characterized by both major depressive and hypomanic episodes, 
the latter being a milder form of the manic episode. Therefore, 
bipolar II disorder may be considered intermediate between major 
depressive and bipolar I disorder: in major depressive disorder, there 
are no manic symptoms, in bipolar II disorder, there are relatively 
mild manic symptoms (hypomanic episodes), and in bipolar I 
disorder, there are full blown manic episodes. 
 Although the presence of a depressive episode in the course of 
illness is not required for a bipolar I diagnosis, in practice most 
patients suffering from bipolar disorder do experience those. In 
fact, both bipolar I and bipolar II patients spent much more time 
depressed than manic or hypomanic. Moreover, bipolar disorders 
often present themselves with a depressive episode and it may take 
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years before the first hypomanic or manic episode occurs. In these 
cases, a depressed individual actually suffering from bipolar disorder 
will be falsely diagnosed with unipolar depressive disorder: after all, 
there hasn’t been any hypomanic or manic episode during the course 
of illness yet. Moreover, sometimes an individual did experience a 
hypomanic or manic episode, but he or she did not recognize this as 
such. Particularly hypomanic episodes may be considered pleasant: 
one feels good and gets a lot of things done, without the symptoms 
being severe enough to cause any functional impairment. Also in 
this case the depressed individual will be unjustly diagnosed with 
unipolar depressive disorder. Furthermore, the symptoms of bipolar 
depression are similar to those of unipolar depression. Thus, it is not 
possible to distinguish unipolar and bipolar disorder based on the 
features of the depressive episode.
 Why is it important to assess whether a patient suffers from 
unipolar or bipolar depression? Well, both types of mood disorder 
require specific treatment, particularly with respect to medication. 
Unipolar depressive episodes can be treated with antidepressants. 
These may also be used for bipolar depression, but in most cases, 
they will be ineffective. To treat bipolar disorder, a specific type of 
medication is needed: a mood stabilizer. Mood stabilizers prevent the 
switch to a manic or hypomanic episode, the occurrence of future 
depressive and (hypo)manic episodes and rapid cycling between 
different mood states. When appropriate treatment is delayed, this 
may have serious adverse consequences: treatment may not work 
at all, episodes may be prolonged, and relapses may occur more 
frequently. This results in potential further functional impairment 
and a higher chance of premature death, for example by suicide. On 
average, it takes ten years to accurately diagnose a bipolar patient, 
with all its consequences.
 Researchers are therefore busy looking for biological markers 
(“biomarkers”) to diagnose bipolar disorder in an early stage, like 
diabetes can be assessed by blood sugar levels or pneumonia by an 
X-ray of the lungs. Putative biomarkers for psychiatric disorders, and 
thus also for mood disorders, relate to the structure and function 
of the brain. Previous research using magnetic resonance imaging 
(MRI) of the brain has already demonstrated that there are differences 
between patients with unipolar versus bipolar depression. 
 MRI may be used to assess brain structure (structural MRI 
or sMRI), i.e. brain morphology. Roughly, the brain comprises 
the cortex, neural pathways and subcortical structures. The cortex, 
or “grey matter”, forms the outer shell of the brain. Subcortical 
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structures also consist of grey matter and are buried deep into the 
brain. The neural pathways, or “white matter”, connect cortical 
regions with each other, with subcortical structures and, through the 
spinal cord, with other parts of the body. MRI allows one to examine, 
for example, the volume of grey matter and the integrity of white 
matter. Previous research demonstrated that grey matter volumes of 
various regions are smaller in depressed than in healthy individuals, 
and that these volume reductions are more pronounced in unipolar 
than in bipolar depressed individuals. Another finding is decreased 
integrity of white matter in depressed individuals, particularly in 
bipolar depression. 
 Using functional MRI (fMRI), further differences between 
unipolar and bipolar patients have been discovered. Functional MRI 
is used to assess blood flow in various brain regions. Presumably, 
increased blood flow in a certain region is related to increased 
activity of this region. In unipolar and bipolar depression, many 
studies focused on brain regions involved in emotion processing. 
Unipolar individuals appear to demonstrate decreased activity in 
certain cortical regions (sensorimotor cortex) when attending to 
faces with positive and negative emotional expressions. It is proposed 
that this finding relates to the emotional blunting often present in 
unipolar depression, patients being too depressed to feel anything at 
all. Bipolar individuals, on the other hand, appear to demonstrate 
increased activity in several subcortical regions. These regions are 
involved in recognition of the emotional salience of stimuli and 
the subsequent generation of an emotional response. In contrast, 
activity of the prefrontal cortex appears to be decreased. This part of 
the cortex is involved in the regulation of emotions, i.e. adjustment 
of one’s response to an emotional stimulus. The disturbed balance 
between subcortical and cortical activity is associated with the mood 
switches characterizing bipolar individuals.
 In summary, previous research demonstrated both structural 
and functional brain differences between unipolar and bipolar 
depression. Why, then, did we further investigate this? The reason 
for this is that previous research had several limitations, which we 
wished to address. One important issue is that most participants 
in previous research used medication at the time of MRI scanning. 
As explained above, unipolar and bipolar disorders are treated 
with different kinds of medication. This medication has proved 
to affect brain structure and function, and the specific effects are 
likely dependent on the type of medication. For example, lithium, 
one of the most widely used mood stabilizers, has been shown to 
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increase grey matter volume. Volume differences between unipolar 
and bipolar depressed individuals, i.e. smaller volumes in unipolar 
compared to bipolar depression, may thus be explained by the fact 
that bipolar individuals use lithium, whereas unipolar individuals 
do not. In that case, these volume differences do not represent a 
biomarker for the type of depression. 
 A second issue is the possibility that the unipolar groups 
under investigation may have included bipolar individuals. As 
explained, bipolar disorder often presents with (several) depressive 
episodes before the first manic or hypomanic episode occurs, and 
there is always a chance that someone with an apparent unipolar 
depression will eventually develop a (hypo)manic episode (and thus 
actually suffers from bipolar disorder). However, this chance may be 
reduced by taking into account certain characteristics that relate to 
bipolar disorder. For example, it is important whether or not bipolar 
disorder runs in the family: if so, there is an increased probability 
that a depressed individual suffers from bipolar disorder. Another 
example is a hypomanic or manic response to an antidepressant. 
According to the official criteria, such episode does not count to 
diagnose someone with bipolar disorder: this is only allowed if 
spontaneous (hypo)manic episodes (also) occur. However, a (hypo)
manic episode in response to an antidepressant may indicate an 
underlying bipolarity, i.e., a risk for spontaneous hypomanic or 
manic episodes. 
 Third, previous research did not account for present mood 
state. The unipolar groups often included only depressed individuals, 
whereas the bipolar groups often included both remitted and 
hypomanic or manic individuals. Nevertheless, it is important to 
know in which circumstances the differences in brain structure and 
function between unipolar and bipolar individuals exist. Otherwise, 
it is unclear in which cases brain scans are useful for differentiation.
 Fourth, differences between groups of patients cannot be 
directly translated to clinical practice: a group difference cannot be 
used to predict whether an individual has either of the two disorders. 
There are, however, analysis methods that allow for such individual 
prediction. One of those methods is multivariate pattern analysis 
(MVPA). In MVPA, a computer programme is being trained to 
recognize patterns in data (e.g. brain scans) of different groups of 
individuals (e.g. individuals with a unipolar or bipolar disorder). 
If subsequently a brain scan of a random patient is inputted, the 
computer calculates, based on these patterns, the probability that 
this individual belongs to the one group (unipolar) or the other 
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(bipolar). In other words, the computer predicts, with a certain 
accuracy, to which group an individual belongs. This has already 
successfully been applied to predict whether an individual has a 
unipolar or bipolar disorder, based on several types of brain scans. 
However, again, only medicated depressed individuals have been 
investigated. Thus, we do not know to what extend this method 
is applicable to individuals without medication and in a different 
mood state than depression.
 In current studies, we attempted to address these limitations. 
We only investigated individuals that did not use antidepressants 
and/or mood stabilizers for at least one month before scanning. 
Furthermore, we used stringent criteria for individuals with a 
unipolar depression to participate: a positive family history for bipolar 
disorder nor a hypomanic or manic response to antidepressants was 
allowed. Moreover, only subjects with an illness duration of at least 
five years were included, because longer illness duration decreases the 
risk of future (hypo)manic episodes. Finally, we included individuals 
without mood symptoms (remitted) as well as depressed individuals, 
to assess whether mood would affect results. In addition to individuals 
with a unipolar or bipolar disorder, we investigated individuals who 
never suffered from any psychiatric disorder (healthy controls). Our 
research focused on several aspects of the brain important in mood 
disorders. We investigated brain activity during voluntary (effortful) 
emotion regulation, during a non-emotional cognitive task, and 
during rest. We also examined different aspects of brain structure. 
We applied both classic analysis methods to find group differences, 
and multivariate pattern analysis for individual prediction.
 In chapter two and three, we discuss emotion regulation. In 
chapter two, we apply an important model for emotion regulation 
to findings of previous studies concerning unipolar depression. 
This model was already used to increase understanding of disturbed 
emotion regulation in bipolar disorder, reviewing existing literature 
in the context of this model. It assumes there are several strategies to 
regulate emotions. For example, one may suppress crying or laughing, 
which is an example of behavioural regulation. Another strategy 
comprises attempts to think differently about a certain situation in 
order to control any emotions this situation may evoke. For example, 
thinking that a crying person is sad may result in sad feelings; 
thinking that he or she cries of joy may result in happy feelings. 
This is an example of cognitive reappraisal. Such strategies may be 
applied more or less automatically, but also voluntary (deliberately 
or effortful). According to the model, specific brain regions are 
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involved in each emotion regulation strategy. When a strategy is 
applied automatically, predominantly the medial prefrontal cortex 
is active. In contrast, if more deliberate effort is needed to regulate 
emotions, predominantly the lateral prefrontal cortex is active. In 
bipolar individuals, however, these lateral prefrontal regions are also 
active during automatic emotion regulation. Possibly, individuals 
with a bipolar disorder require greater brain capacity to apply 
strategies that normally happen more or less automatically. 
 This emotion regulation model had not yet been applied 
to individuals with unipolar depression. As discussed in chapter 
two, previous research indicates that also individuals with unipolar 
depressive disorder require additional brain capacity (i.e. lateral 
prefrontal activity) to apply automatic emotion regulation. In 
contrast, while applying voluntary strategies, which normally rely 
on lateral prefrontal regions, activity is abnormally low. Tentatively, 
this is explained by greater difficulty to regulate an emotion that has 
already captured attention, than an emotion someone is not (yet) 
fully aware of. 
 In chapter three, we directly compare emotion regulation 
between the included unipolar and bipolar groups. While being 
scanned, participants watched pictures supposed to elicit sadness, 
fear and happiness. They were asked to distance themselves from 
these pictures, for example by thinking: “this is only a picture”, “this 
will not happen to me”, etc. Subsequently, participants indicated 
how strongly any positive or negative emotion was still felt. After 
scanning, participants indicated which emotions the pictures 
elicited, as well as the strength of these emotions. Bipolar participants 
without any mood complaints at the time of scanning were less 
capable to distance from their emotions (whether sadness, happiness 
or fear) than healthy controls and unipolar participants without 
complaints. In addition, during distancing, brain activity in the 
dorsolateral prefrontal cortex (involved in active emotion regulation) 
was increased. This may indicate compensatory activity in bipolar 
disorder in an attempt to regulate emotions, which nevertheless fails. 
This was not the case in unipolar participants, who were as capable 
of emotion regulation as healthy controls. 
 The situation was more complicated for participants who were 
depressed at the time of scanning. In unipolar depressed participants, 
distancing from both sad and happy pictures was compromised, 
whereas in bipolar patients, only distancing form sad pictures was 
compromised; distancing from happy pictures was intact. This was 
paralleled by greater reactivity of the rostral anterior cingulate gyrus 
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in bipolar participants, a region involved in both emotion regulation 
and emotional conflict. While distancing form happy emotions, 
this activity decreased, whereas during distancing of sad emotions, 
this activity increased. In unipolar depressed patients, there were 
no rostral anterior cingulate activity differences between distancing 
from happy and distancing from sad emotions. 
 How may these differences be explained? Judgement of 
the pictures by the participants after scanning showed something 
interesting: depressed unipolar participants experienced both sad 
and happy pictures as mildly sad, i.e. their emotions were both 
blunted and negatively biased, even if a positive emotional scene 
was depicted. Depressed bipolar participants, on the other hand, 
experienced happy pictures indeed as happy and sad pictures as very 
sad (to a greater extent than unipolar depressed participants). As 
it happens, it is likely that distancing from sad emotions is more 
difficult than distancing from happy emotions when one feels 
depressed: in that case, negative emotions match the current mood. 
In other words, distancing form these negative emotions conflicts 
with current mood. Distancing from positive emotions, in contrast, 
solves a conflict because these positive emotions do not fit current 
mood. Possibly this explains the differences demonstrated between 
unipolar and bipolar participants. The emotions elicited in unipolar 
participants were negative and hence difficult to regulate (even if 
the pictures were positive), but the emotions were not very strong 
(blunted). Due to this blunting, conflict experience may have been 
less pronounced, reflected in less pronounced activity of the rostral 
anterior cingulate gyrus. In bipolar participants, on the other hand, 
both positive and negative emotions were strongly felt. Distancing 
from positive emotions may have resolved a conflict; hence, it was 
easy to perform the distancing and the rostral anterior cingulate 
cortex was deactivated. Distancing from negative emotions may have 
elicited a conflict, activating the rostral anterior cingulate gyrus.
 In chapter four, we investigate whether individuals with 
unipolar or bipolar disorder differ regarding cognitive functioning. 
It is known that during depression, but often also after remission, 
various cognitive symptoms remain, like difficulties regarding 
concentration or memory. This negatively affects daily functioning. 
In addition, cognition and emotion (regulation) are tightly 
intertwined. For example, depressed individuals tend to pay more 
attention to negative than to positive events and emotions (negative 
attentional bias). Furthermore, it has been proposed that depressed 
individuals use brain capacity for (negative) emotion processing 
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at the expense of cognitive functioning: brain regions involved in 
cognitive tasks are also involved in emotion regulation.
 In order to compare cognitive functioning between unipolar 
and bipolar disorder we used a task testing planning abilities. 
We demonstrated that depressed bipolar participants required 
greater brain capacity to perform well than unipolar depressed 
participants and healthy controls. This concerned regions normally 
involved in this task (prefrontal and parietal cortex, as well as the 
caudate nucleus). With increasing task difficulty, parietal activity 
increased to a greater extend in depressed than in remitted, and 
in bipolar than in unipolar participants. Activity in the prefrontal 
cortex was, irrespective of task difficulty, increased in depressed 
bipolar participants, but also in remitted unipolar participants. 
In addition, caudate activity was increased in depressed bipolar 
participants, but decreased in unipolar depressed participants. 
In summary, these findings indicate both qualitative differences 
(state-dependent fronto-striatal hyperactivity during planning in 
bipolar disorder specifically) and quantitative differences (depressed 
bipolar participants requiring the most parietal activity, followed by 
depressed unipolar participants, remitted bipolar participants and 
finally remitted unipolar participants).
 In chapter five we investigate brain structure. We focused 
on volume of subcortical structures and on several aspects of the 
cortex: thickness, surface area and folding (gyrification). These 
measures are more informative than cortical volume alone, as 
volume is a composite of these measures. We demonstrated subtle 
differences in subcortical volume (smaller thalamus and caudate and 
larger accumbens in unipolar compared to bipolar participants). 
In addition, we demonstrated a wide-spread pattern of decreased 
gyrification, surface area and thickness in unipolar compared to 
bipolar participants. There were also regions that showed specific 
state effects, particularly in unipolar participants.
 As discussed, the above group differences are not useful for the 
individual patient. Therefore, in chapter six, we investigate whether 
it is possible to predict diagnosis using multivariate pattern analysis. 
We used two different types of MRI scans: functional scans obtained 
during rest (the participant is resting with eyes closed) and structural 
scans. We did so because those types of scans are relatively easy 
to obtain and less burdensome for the patient. For these reasons, 
structural and resting state scans may be relatively easy to implement 
in clinical practice. In addition, structural and resting state data are 
more reliable than data obtained during task performance. Again, we 
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found an effect of mood state: resting state as well as structural scans 
could be used to predict unipolar versus bipolar diagnosis, but only 
when participants were depressed.
 In summary, our findings indicate that differences between 
unipolar and bipolar disorders exist, which can be demonstrated 
with MRI scans of the brain, even if participants do not use any 
medication affecting brain structure and functioning. The nature of 
these differences may depend on mood state (depressed or remitted). 
This suggests that diagnostic research based on MRI is not directly 
applicable during any stage of illness. Mood state should thus be 
taken into account when developing a diagnostic tool for mood 
disorders.
 Note that we included individuals who were ill for some time 
already (at least five years) and who did use medication in the past. 
Thus, it is unclear whether our findings generalize to individuals 
who experience a first depressive episode and/or never used any 
medication. Future research is needed to investigate this. 
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Dit proefschrift beschrijft ons onderzoek naar twee van de 
belangrijkste stemmingsstoornissen: de unipolair depressieve 
stoornis en de bipolaire stoornis. In het bijzonder richtte ons 
onderzoek zich op de vraag of het mogelijk is de diagnostiek van 
deze stoornissen te verbeteren: we wilden weten of het mogelijk is 
met hersenscans onderscheid te maken tussen beide aandoeningen. 
Eerst zal worden uitgelegd wat uni- en bipolaire stoornissen zijn en 
waarom onderscheid tussen deze twee stoornissen belangrijk is, om 
tenslotte de belangrijkste bevindingen uiteen te zetten.

De unipolair depressieve stoornis wordt gekenmerkt door een of 
meerdere depressieve episoden. Een depressieve episode uit zich in 
somberheid en/of verminderd interesse of plezier. Daarnaast zijn 
er nog een aantal andere symptomen, namelijk slaapstoornissen 
(veel of juist weinig slapen), verstoorde eetlust (verminderd of 
toegenomen) en/of gewichtsverandering (afvallen of aankomen), 
traagheid of gejaagdheid, vermoeidheid of verlies van energie, 
gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens, 
moeite met nadenken, concentratieproblemen of besluiteloosheid en 
regelmatig terugkerende gedachten aan de dood. Om aan de officiële 
criteria voor de diagnose depressie te voldoen, moeten vijf van deze 
symptomen minimaal twee weken aanwezig zijn, bijna elke dag en 
het grootste deel van de dag; bovendien moeten ze gepaard gaan met 
aanzienlijk lijden en/of beperkingen in het functioneren.
 Van de bipolaire stoornis bestaan twee hoofdcategorieën: de 
bipolaire I- en de bipolaire II-stoornis. Bij de bipolaire I-stoornis is er 
sprake van in elk geval één manische episode. Een manische episode 
wordt gekenmerkt door een verhoogde (eufore) en/of prikkelbare 
stemming, toegenomen zelfvertrouwen, verminderde slaapbehoefte, 
spreekdrang, gedachtevlucht, verhoogde afleidbaarheid, verhoogde 
doelgerichte activiteit en roekeloos gedrag. Deze symptomen zijn 
ofwel zo ernstig dat iemand moet worden opgenomen, of ze duren 
minstens een week. Ook hier moet weer sprake zijn van aanzienlijk 
lijden en/of beperkingen in het functioneren. Bij de bipolaire II-
stoornis zijn er zowel depressieve als hypomane episoden. Een 
hypomane episode is een mildere vorm van de manische episode. 
Derhalve wordt de bipolaire II-stoornis wel als een “tussenvorm” 
in het unipolaire-bipolaire spectrum beschouwd: de unipolaire 
depressie kent geen manische symptomen, de bipolaire II-stoornis 
kent relatief milde manische symptomen (hypomane episoden) en 
de bipolaire I-stoornis kent uitgesproken manische episoden.
 Hoewel het doormaken van een depressieve episode dus geen 
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voorwaarde is voor het stellen van de diagnose bipolaire I-stoornis, 
maken in de praktijk de meeste patiënten die aan deze stoornis 
lijden wel depressieve episoden door. In feite zijn zowel bipolaire I 
als bipolaire II-patiënten een veel groter deel van de tijd depressief 
dan manisch of hypomaan. Vaak beginnen bipolaire stoornissen met 
een depressie: het kan jaren duren voor een hypomane of manische 
episode zich aandient. Zo gebeurt het dat een depressieve patiënt 
die eigenlijk een bipolaire stoornis heeft, de diagnose unipolaire 
depressie krijgt: er is immers nog geen hypomane of manische 
episode geweest. Ook kan het gebeuren dat een patiënt wel degelijk 
hypomaan (of zelfs manisch) is geweest, maar zich dit niet als zodanig 
herinnert. Vooral hypomane episoden kunnen namelijk als prettig 
worden ervaren: je voelt je goed en bent bijzonder productief, zonder 
dat de symptomen zo erg worden dat je functioneren in het geding 
komt. Ook dan wordt de diagnose unipolaire depressie ten onrechte 
gesteld. Tenslotte zijn de symptomen van een unipolaire depressie 
dezelfde als die van een bipolaire depressie. Het is dus niet mogelijk 
om op grond van kenmerken van de depressie uni- en bipolaire 
stoornissen van elkaar te onderscheiden. 
 Waarom is het nu zo belangrijk om te kunnen bepalen of iemand 
aan een uni- of bipolaire depressie lijdt? Welnu, de behandeling van 
de twee stoornissen verschilt, met name ten aanzien van de medicatie. 
Unipolaire depressies kunnen worden behandeld met antidepressiva. 
In het geval van een bipolaire stoornis kunnen deze medicijnen 
soms ook gebruikt worden, maar meestal werken ze niet. Voor de 
behandeling van een bipolaire stoornis is een specifiek type medicijn 
nodig, namelijk een stemmingsstabilisator. Een stemmingsstabilisator 
voorkomt omslag naar een manische of hypomane episode, 
toekomstige depressieve en manische of hypomane episoden en 
het ontstaan van snelle stemmingswisselingen. Als een bipolaire 
stoornis te laat met een stemmingsstabilisator wordt behandeld, 
kan dit veel negatieve gevolgen hebben: behandeling kan in het 
geheel niet aanslaan, de episoden kunnen langer duren en mensen 
kunnen sneller en vaker terugvallen. Dit brengt met zich mee dat 
mensen niet of slechter functioneren en een hogere kans hebben op 
vroegtijdig overlijden, bijvoorbeeld door zelfdoding. Gemiddeld 
wacht een bipolaire patiënt tien jaar op de juiste diagnose, met alle 
gevolgen van dien. 
 Men is dan ook naarstig op zoek naar biologische maten om 
de diagnose eerder te kunnen stellen, zoals je ook in het bloed kunt 
vaststellen of iemand suikerziekte heeft of niet. Zulke biologische 
maten worden biomarkers genoemd. Mogelijke biomarkers voor 
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psychiatrische stoornissen, en dus ook voor stemmingsstoornissen, 
zijn gelegen in de structuur en functie van de hersenen. Eerder 
onderzoek met MRI-scans heeft al aangetoond dat er verschillen 
zijn tussen mensen met een uni- en bipolaire depressie. MRI staat 
voor magnetic resonance imaging en kan worden gebruikt om de 
structuur (structurele MRI of sMRI) en doorbloeding (functionele 
MRI of fMRI) van de hersenen in beeld te brengen. 
 Met de structuur wordt de anatomie van de hersenen bedoeld. 
Grofweg kun je in de hersenen de hersenschors, de zenuwbanen en 
de subcorticale structuren onderscheiden. De hersenschors of cortex 
bevindt zich aan de buitenkant van de hersenen en bestaat uit de 
zogenaamde ‘grijze stof ’. De zenuwbanen verbinden delen van de 
hersenschors met elkaar, met de subcorticale gebieden en (via het 
ruggenmerg) met de rest van het lichaam. Deze zenuwbanen vormen 
de ‘witte stof ’. De subcorticale structuren tenslotte bestaan ook uit 
grijze stof en liggen diep in de hersenen. Met structurele MRI kun je 
bijvoorbeeld naar het volume van de grijze stof en naar de integriteit 
van de witte stof kijken. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 
grijze stof-volumes van mensen met een depressie in verschillende 
gebieden kleiner zijn dan bij mensen zonder depressie, en dat deze 
volumeafnames het grootst zijn bij mensen met een unipolaire 
depressie. Ook is gevonden dat de witte stof in bepaalde gebieden 
bij mensen met een depressie niet helemaal intact is. Voor bipolaire 
patiënten geldt dit meer dan voor unipolaire patiënten. 
 Naast deze verschillen gevonden met structurele MRI zijn 
er ook verschillen met functionele MRI ontdekt. Zoals gezegd 
kun je hiermee de doorbloeding van de hersenen in beeld brengen. 
Aangenomen wordt dat een hersengebied actiever is wanneer de 
doorbloeding in dit gebied toeneemt. Bij uni- en bipolaire patiënten 
is veel gekeken naar hersengebieden die actief zijn bij het verwerken 
van emoties. Unipolaire patiënten blijken verlaagde activiteit in 
bepaalde delen van de hersenschors te vertonen wanneer zij kijken 
naar gezichten die positieve en negatieve emoties uitdrukken. Dit zijn 
met name gebieden betrokken bij voelen en bewegen (de motorische 
en somatosensorische schors). Gedacht wordt dat dit samenhangt 
met de emotionele vervlakking die patiënten met een unipolaire 
depressie vaak vertonen: ze zijn zo somber dat ze haast niets meer 
voelen. Bipolaire patiënten daarentegen blijken verhoogde activiteit 
in verschillende subcorticale gebieden te vertonen. Deze gebieden 
zijn betrokken bij het herkennen van emotionele lading van stimuli 
en bij het tot stand brengen van een emotionele reactie. Daarnaast 
is de activiteit in de prefrontale schors (achter het voorhoofd) bij 
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bipolaire patiënten juist verlaagd. Dit gedeelte van de hersenschors 
is betrokken bij het reguleren van emoties, dus bij het aanpassen van 
je reactie op een emotionele stimulus. De verstoorde balans tussen 
subcorticale en prefrontale activiteit wordt in verband gebracht met 
de stemmingswisselingen die bipolaire patiënten vertonen.
 Kortom, bij eerder onderzoek zijn zowel structurele als 
functionele verschillen in de hersenen gevonden tussen mensen met 
een uni- en bipolaire stoornis. Waarom hebben wij dit dan nog verder 
onderzocht? De reden daarvan is dat eerder onderzoek verschillende 
tekortkomingen heeft. Een van de belangrijkste problemen is dat 
de meeste mensen die zijn onderzocht medicatie gebruikten ten 
tijde van de hersenscan. Zoals gezegd worden uni- en bipolaire 
stoornissen met verschillende soorten medicatie behandeld. Deze 
medicatie heeft bewezen invloed op de structuur en functie van de 
hersenen, en de specifieke invloeden zijn waarschijnlijk afhankelijk 
van het type medicatie. Zo is van een van de meest gebruikte 
stemmingsstabilisatoren, namelijk lithium, bekend dat het volumes 
van de grijze stof kan doen toenemen. Volumeverschillen tussen 
mensen met een uni- en bipolaire stoornis, met kleinere volumes 
bij uni- dan bij bipolaire depressie, zouden dus verklaard kunnen 
worden door het feit dat mensen met een unipolaire depressie geen 
lithium slikken en mensen met een bipolaire depressie wel. In dat 
geval is een dergelijk volumeverschil geen biomarker voor het type 
depressie. 
 Een tweede probleem is dat de er in onderzochte groep 
mensen met een unipolaire depressie mogelijk ook mensen met 
een bipolaire stoornis hebben gezeten. Zoals uitgelegd begint een 
bipolaire stoornis vaak met (meerdere) depressies voordat de eerste 
manische of hypomane episode optreedt, en weet je nooit honderd 
procent zeker of iemand met een schijnbaar unipolaire depressie niet 
later alsnog een manische of hypomane episode zal doormaken (en 
dus eigenlijk een bipolaire stoornis heeft). Die kans kun je echter 
wel verkleinen door op bepaalde kenmerken te letten die verband 
houden met een bipolaire stoornis. Zo is het bijvoorbeeld van belang 
of er bipolaire stoornissen in de familie voorkomen: zo ja, dan is 
de kans groter dat iemand met een depressie een bipolaire stoornis 
heeft. Een ander voorbeeld is een hypomane of manische reactie op 
een antidepressivum. Volgens de officiële eisen die aan de diagnose 
bipolaire stoornis worden gesteld geldt dit niet als een (hypo)manie 
in het kader van een bipolaire stoornis: de diagnose mag alleen gesteld 
worden als er (tevens) spontane (hypo)manieën optreden. Echter, 
het ontstaan van een (hypo)manie door een antidepressivum kan wel 
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wijzen op een onderliggende bipolaire stoornis, dat wil zeggen op het 
risico op spontane hypomane of manische episoden. 
 Ten derde is het in eerder onderzoek onduidelijk welke 
invloed de actuele stemming op de resultaten heeft gehad. De 
unipolaire groepen omvatten vaak alleen depressieve mensen, terwijl 
de bipolaire groepen vaak zowel mensen in remissie als hypomane of 
manische mensen omvatten. Het is echter wel van belang te weten 
onder welke omstandigheden de verschillen in hersenstructuur en –
functie aantoonbaar zijn, omdat anders onduidelijk is wanneer je de 
hersenscans het beste kunt gebruiken voor het onderscheid tussen de 
uni- en bipolaire groep. 
 Ten vierde zijn de verschillen die tussen groepen mensen 
worden gevonden niet direct te vertalen naar de klinische praktijk: een 
groepsverschil zegt niets over de kans dat een specifiek persoon de ene 
of de andere stoornis heeft. Er bestaan echter wel analysemethoden 
die dit kunnen bepalen. Een van deze methoden is multivariate 
patroonanalyse (MVPA). Hierbij wordt de computer getraind in het 
herkennen van patronen in gegevens (bijvoorbeeld hersenscans) van 
verschillende groepen mensen (bijvoorbeeld van mensen met een 
unipolaire of met een bipolaire stoornis). Als je dan vervolgens een 
hersenscan van een willekeurige patiënt invoert, rekent de computer 
op basis van deze patronen uit hoe groot de kans is dat diegene tot 
de ene (unipolaire) dan wel de andere (bipolaire) groep behoort. 
We zeggen dan dat met een zekere nauwkeurigheid voorspeld wordt 
tot welke groep een individu behoort. Dit is al succesvol toegepast 
om, op basis van verschillende soorten hersenscans, te voorspellen 
of iemand een uni- dan wel bipolaire stoornis heeft. Echter, ook 
met deze methode zijn alleen depressieve mensen met medicatie 
onderzocht. We weten dus niet hoe succesvol deze methode is bij 
mensen zonder medicatie en bij mensen in een andere toestand dan 
een depressie.
 In onze studie hebben we geprobeerd bovenstaande tekort- 
komingen te ondervangen. We hebben alleen mensen onder-zocht 
die gedurende een maand geen antidepressiva en/of stemmings-
stabilisatoren gebruikten. Voorts golden voor de mensen met een 
unipolaire depressie strenge voorwaarden om mee te kunnen doen: 
zij mochten geen familieleden hebben met een bipolaire stoornis en 
zij mochten nooit een manie of hypomanie hebben doorgemaakt als 
reactie op een antidepressivum. Ook onderzochten wij uitsluitend 
mensen die al minimaal vijf jaar geleden de eerste stemmingsepisode 
(depressie of (hypo)manie) hadden doorgemaakt, omdat een langere 
ziekteduur de kans op het alsnog optreden van een (hypo)manie 
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verkleint. Voorts onderzochten wij zowel mensen die geen klachten 
hadden (remissie) als mensen die depressief waren, om te bepalen of 
stemming van invloed is op de bevindingen. Naast mensen met een 
uni- of bipolaire stoornis onderzochten we ook mensen die nooit een 
psychiatrische aandoening hadden gehad (controles). Ons onderzoek 
richtte zich op verschillende aspecten van de hersenen die van belang 
zijn bij stemmingsstoornissen: we onderzochten de activiteit van 
de hersenen tijdens het bewust reguleren van emoties, tijdens een 
niet-emotionele cognitieve taak, en tijdens rust. Ook keken we naar 
verschillende aspecten van de structuur van de hersenen. We pasten 
zowel analyses toe om groepsverschillen te onderzoeken, als om 
individuele voorspellingen te kunnen doen. 
 In hoofdstuk twee en drie behandelen we emotieregulatie. In 
hoofdstuk twee passen we een belangrijk model voor emotieregulatie 
toe op bevindingen van eerdere studies naar unipolaire depressie. Dit 
model was al gebruikt voor bipolaire stoornissen: eerdere bevindingen 
werden aan de hand van het model in een kader te geplaatst om 
verstoorde emotieregulatie bij bipolaire stoornissen beter te begrijpen. 
Het model gaat ervan uit dat er verschillende strategieën zijn om 
emoties te reguleren. Zo kun je bijvoorbeeld huilen onderdrukken 
of lachten inhouden. Dit is een voorbeeld van gedragsmatige 
onderdrukking (suppressie). Je kunt ook helpende gedachten 
vormen over een situatie om je emoties de baas te blijven. Zo kun je 
bijvoorbeeld over iemand die huilt denken dat die persoon verdrietig 
is, waardoor je misschien zelf ook verdrietig wordt. Als je echter zou 
denken dat die persoon huilt van blijdschap, hoef je je niet verdrietig 
te voelen. Dit is een voorbeeld van cognitieve herstructurering. Dit 
soort strategieën kunnen automatisch, maar ook heel bewust worden 
toegepast. Volgens het model zijn er verschillende hersengebieden bij 
de verschillende strategieën betrokken. Als een strategie automatisch 
verloopt, is vooral de prefrontale hersenschors aan de binnenkant 
van elke hersenhelft, de mediale prefrontale hersenschors, actief. 
Als er meer inspanning nodig is voor het reguleren en de processen 
heel bewust verlopen, zijn vooral de prefrontale gebieden aan de 
buitenkant van de beide hersenhelften, de laterale prefrontale 
hersenschors, actief. Bij mensen met een bipolaire stoornis echter 
toonde eerder onderzoek aan dat deze laterale prefrontale gebieden, 
normaal actief bij bewuste regulatie, ook actief zijn bij automatische 
emotieregulatie. Mogelijk hebben mensen met een bipolaire stoornis 
dus meer hersencapaciteit nodig om strategieën die normaal min of 
meer automatisch plaatsvinden, te kunnen gebruiken. 



332

Dit model was nog niet toegepast op mensen met een unipolaire 
depressie. Zoals wij in hoofdstuk twee beschrijven, wijst eerder 
onderzoek ook bij mensen met een unipolaire stoornis erop dat er 
extra hersencapaciteit nodig is om automatische emotieregulatie te 
laten plaatsvinden: laterale prefrontale gebieden worden dan actief. 
Tijdens het toepassen van bewuste strategieën, waar deze gebieden 
normaal voor worden ingezet, lijken ze juist echter verminderd actief 
te zijn. Mogelijk komt dit doordat het moeilijker is een emotie te 
reguleren waar je je al ten volle van bewust bent, dan een emotie 
die nog niet onder de aandacht is gebracht. Het bewust zijn van de 
emotie interfereert dan met het vermogen om actief emotieregulatie 
toe te passen. En dus worden de gebieden die hierbij betrokken zijn 
niet aangesproken. 
 In hoofdstuk drie onderzoeken we vervolgens zelf 
emotieregulatie bij uni- en bipolaire stoornissen, door de beide 
aandoeningen direct met elkaar te vergelijken. Terwijl ze werden 
gescand keken deelnemers naar foto’s die bedoeld waren om 
droefheid, angst en blijdschap op te wekken. Daarbij werd hen 
gevraagd bewust afstand te nemen van hun gevoelens, bijvoorbeeld 
door te denken: “het is maar een foto”, “dit overkomt mij niet”, 
etc. Vervolgens werd steeds gevraagd hoeveel positieve of negatieve 
emoties iemand nog voelde na het uitvoeren van deze opdracht. 
Na afloop van het scannen werd aan iedereen gevraagd om op de 
computer aan te geven welke emoties precies werden opgewekt 
door de getoonde foto’s en hoe sterk deze emoties waren. Bipolaire 
deelnemers die op het moment van scannen geen klachten hadden, 
waren minder goed in staat om afstand te nemen van hun emoties 
(of dit nu droefheid, blijdschap of angst betrof ) dan controles en 
unipolaire deelnemers. Daarbij was tijdens het afstand nemen de 
hersenactiviteit in de dorsolaterale prefrontale cortex (een regio in de 
hersenen betrokken bij actieve controle over emoties) verhoogd. Dit 
zou kunnen betekenen dat dit gebied bij deze deelnemers extra hard 
werkt, maar er toch niet in slaagt emoties onder controle te houden. 
Dit geldt niet voor de unipolaire deelnemers, die hun emoties net zo 
goed konden reguleren als de controledeelnemers. 
 Bij deelnemers die op het moment van scannen depressief 
waren, lag de situatie ingewikkelder. Unipolaire deelnemers konden 
slecht afstand nemen van zowel droevige als blije emoties, terwijl 
bipolaire deelnemers slecht afstand konden nemen van droevige, maar 
goed afstand konden nemen van blije emoties. Hierbij werd gezien 
dat de hersenactiviteit in de rostrale gyrus cinguli anterior, een gebied 
betrokken bij zowel emotieregulatie als conflictbeleving, reactiever 
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was bij bipolaire deelnemers: bij het afstand nemen van blije emoties 
ging deze activiteit omlaag en bij droevige emoties omhoog, terwijl 
er bij unipolaire deelnemers geen activiteitsverschillen waren. 
 Hoe konden we deze verschillen verklaren? De beoordeling 
van de foto’s door de deelnemers liet iets opvallends zien: depressieve 
unipolaire deelnemers beleefden zowel de droevige als de blije foto’s 
als licht droevig, dat wil zeggen dat hun gevoel zowel was vervlakt 
als naar droevig neigde, ook al was een plaatje positief. Depressieve 
bipolaire deelnemers daarentegen beleefden blije foto’s wel als blij, 
en droevige foto’s als erg droevig (sterker dan unipolaire deelnemers). 
Nu is het wanneer iemand depressief is waarschijnlijk moeilijker om 
afstand nemen van negatieve dan van positieve emoties: negatieve 
emoties passen immers bij de huidige stemming. Met andere 
woorden, afstand nemen van negatieve emoties is in conflict met 
de stemming. Afstand nemen van positieve emoties daarentegen 
lost waarschijnlijk een conflict op, omdat positieve emoties toch 
al niet bij de depressieve stemming passen. Mogelijk vormt dit een 
verklaring voor de gevonden verschillen tussen de uni- en bipolaire 
deelnemers. De emoties die de foto’s bij de unipolaire deelnemers 
opriepen waren weliswaar negatief en dus lastig te reguleren (ook 
als de foto’s positief waren), maar de emoties waren niet erg sterk 
(vervlakt gevoel). Wellicht was daardoor de conflictbeleving en dus 
ook de activiteit in de rostrale gyrus cinguli anterior (betrokken bij 
conflictbeleving) geringer. Bij bipolaire deelnemers daarentegen 
werden zowel de positieve als negatieve emoties sterker beleefd. Het 
afstand nemen van positieve emoties zal een conflict hebben opgelost. 
Daardoor was het ten eerste waarschijnlijk relatief gemakkelijk 
dit te doen en werd ten tweede de rostrale gyrus cinguli anterior 
gedeactiveerd. Daarentegen zal het afstand nemen van negatieve 
gevoelens juist een conflict hebben opgewekt, waarbij de rostrale 
gyrus cinguli anterior werd geactiveerd. 
 In hoofdstuk vier onderzoeken we of mensen met een 
uni- en bipolaire stoornis verschillen met betrekking tot cognitief 
functioneren. Het is namelijk bekend dat er tijdens een depressieve 
episode, maar vaak ook nog na herstel daarvan, allerlei cognitieve 
klachten zijn, zoals concentratie- en geheugenproblemen. Dit heeft 
een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Daarnaast zijn 
cognitie en emotie(regulatie) nauw met elkaar verweven. Mensen met 
een depressie zijn bijvoorbeeld geneigd meer aandacht te schenken 
aan negatieve gebeurtenissen en emoties dan aan positieve (negatieve 
vertekening of bias in de aandacht). Daarnaast wordt wel gedacht 
dat de hersencapaciteit die gebruikt wordt voor de verwerking 
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van de (negatieve) emoties tijdens een depressie ten koste gaat van 
het cognitief functioneren. Hersengebieden die betrokken zijn bij 
cognitieve taken zijn ook betrokken bij het reguleren van emoties. 
 Om het cognitief functioneren tussen uni- en bipolaire stoornissen 
te kunnen vergelijken gebruikten we een taak die het vermogen test 
om te plannen. We vonden dat depressieve bipolaire deelnemers 
meer hersenactiviteit nodig hadden om goed te kunnen presteren dan 
unipolaire deelnemers en controles. Hierbij ging het om gebieden die 
normaal gesproken ook bij deze taak betrokken zijn (de prefrontale 
en pariëtale hersenschors, alsmede de nucleus caudatus). Bij het 
steeds moeilijker worden van de taak nam de pariëtale activiteit 
meer toe bij depressieve dan bij herstelde, en bij bipolaire dan bij 
unipolaire deelnemers. De activiteit in de prefrontale hersenschors 
was gemiddeld (onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de 
taak) verhoogd bij depressieve bipolaire deelnemers, maar ook 
bij herstelde unipolaire deelnemers. Daarnaast was de caudatus-
activiteit specifiek verhoogd bij depressieve bipolaire deelnemers, 
maar verlaagd bij unipolaire depressieve deelnemers. Samengevat 
wijst dit zowel op een kwalitatief verschil (de prefrontale en caudatus-
activiteit verschilde specifiek afhankelijk van de diagnose en de 
stemming) als een kwantitatief verschil (de pariëtale activiteit was 
het sterkst verhoogd bij depressieve bipolaire deelnemers, gevolgd 
door depressieve unipolaire deelnemers, bipolaire deelnemers in 
remissie en tenslotte unipolaire deelnemers in remissie). 
 In hoofdstuk vijf bestuderen we vervolgens de structuur 
van de hersenen. Hierbij keken we naar volumes van subcorticale 
structuren en naar verschillende aspecten van de hersenschors: 
de dikte, het oppervlak en de mate waarin de hersenschors zijn 
windingen en groeven vertoont (gyrificatie). Dit deden we omdat 
deze afzonderlijke maten meer zeggen dan alleen volume: volume 
wordt door deze maten bepaald. We vonden aanwijzingen voor 
subtiele verschillen in subcorticaal volume (kleinere thalamus 
en caudatus en grotere nucleus accumbens bij unipolaire dan bij 
bipolaire deelnemers). Daarnaast vonden we een patroon van 
verminderde gyrificatie, kleiner oppervlak en kleinere dikte bij 
unipolaire ten opzichte van bipolaire deelnemers in grote delen van 
de hersenschors. Er waren ook gebieden die specifieke effecten van 
het wel of niet depressief zijn vertoonden, met name bij unipolaire 
deelnemers.
 Zoals besproken zeggen de hierboven beschreven groepsverschillen 
echter niets over de individuele patiënt. Daarom onderzoeken we 
in hoofdstuk zes of we met multivariate patroonanalyse kunnen 
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voorspellen of een deelnemer een uni- dan wel bipolaire stoornis 
heeft. We gebruikten hiervoor twee verschillende typen MRI-
scans, namelijk functionele scans gemaakt tijdens rusttoestand (de 
deelnemer ligt met zijn ogen dicht in de scanner en doet verder 
niets) en structurele scans. De reden hiervoor is dat deze scans 
relatief makkelijk te maken zijn en weinig belastend zijn voor de 
patiënt. Daardoor zouden ze makkelijk toegepast kunnen worden in 
de klinische praktijk. Ook zijn de gegevens die deze scans opleveren 
in het algemeen betrouwbaarder dan gegevens verkregen tijdens 
het doen van taakjes in de scanner. Wederom was er een effect van 
stemmingstoestand: we zagen dat zowel met de rustscans als met de 
structurele scans alleen van depressieve deelnemers de diagnose (uni- 
of bipolair) juist kon worden voorspeld, en niet die van herstelde 
deelnemers. 
 Samengevat wijzen onze bevindingen erop dat er verschillen 
zijn tussen uni- en bipolaire stoornissen die aantoonbaar zijn met 
MRI-scans van de hersenen, ook wanneer mensen geen medicatie 
gebruiken die de functie en structuur van de hersenen beïnvloedt. 
De aard van de verschillen lijkt samen te hangen met de toestand 
(depressief of hersteld) van de patiënt. Dit zou kunnen betekenen 
dat diagnostisch onderzoek op basis van MRI niet zonder meer toe 
te passen is gedurende elk stadium van de uni- of bipolaire stoornis. 
Stemmingstoestand zou dan dus een factor zijn om rekening mee te 
houden bij de ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor 
stemmingsstoornissen.
 Opgemerkt zij dat we mensen hebben onderzocht die al geruime 
tijd (minimaal vijf jaar) ziek waren en in het verleden wel medicatie 
hadden gebruikt. Derhalve is onduidelijk of onze bevindingen ook 
gelden voor mensen die voor de eerste keer een depressie doormaken 
en/of nog nooit medicatie hebben gebruikt. Toekomstig onderzoek 
zal dit moeten uitwijzen.


