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Epidemiologische studies hebben laten 
zien dat de prevalentie van depressie in 
het Westen tussen de 2.1 en 7.6% ligt. 
Depressiviteit behoort dan ook tot de 
categorie meest voorkomende psychi-
atrische stoornissen in onze moderne 
tijd. De redenen voor het ontstaan van 
depressiviteit lopen nogal uiteen. De 
zenuwarts Randolph Nesse (2000) stelt 
bijvoorbeeld dat depressie een uiterste 
is van een adaptief mechanisme. Lichte 
depressie heeft onder meer te maken 
met het verlies van controle over situ-
aties of de haalbaarheid van bepaalde 
doelstellingen. Daardoor is het functi-
oneel is om zich van tijd tot tijd terug 
te trekken, en op die manier energie 
te sparen en weer op te bouwen, aldus 
Nesse. In het Engels wordt dit treffend 
conservation withdrawal genoemd. Kli-
nische depressie zou volgens Nesse de 
overtreffende trap zijn van een mecha-
nisme dat nu niet meer functioneel is.
 Wetenschappers zijn het er in het 
algemeen wel over eens dat er bij de-
pressie sprake is van een interactie tus-
sen een kwetsbaar organisme en een te 
veel eisende omgeving. Dit is de zoge-
naamde diathesis-stressbenadering van 
depressie (Monroe & Simons, 1991). 
Met andere woorden: kan stress depres-
sie veroorzaken? Dit is de hoofdvraag 
van het boek getiteld Stress, the brain 
and depression van de psychiaters Her-
man M. van Praag, Ron de Kloet en Jim 
van Os. Stress, zoals de auteurs stellen, 
is niet de oorzaak, maar het gevolg van 
een gebeurtenis (de stressor) die het 
biologische evenwicht van een organis-
me verstoort en een mogelijke bedrei-
ging vormt voor gezondheid en voort-
bestaan. Normaliter is het organisme 
in staat adequaat te reageren op lichte 
vormen van stress door een cascade aan 
humorale veranderingen en copingstra-
tegieën. Zo wordt bij acute stress door 
de bijnierschors cortisol vrijgemaakt, 

die het organisme zowel fysiek als men-
taal in staat van paraatheid brengt. Cor-
tisol is een steroïde hormoon dat onder 
andere zorgt voor een verhoging van de 
suikerspiegel en voor de activering van 
hersenstructuren die betrokken zijn bij 
motivatie en aandacht. Na het verdwij-
nen van de stressor draagt cortisol er 
aan bij dat de activiteit via een nega-
tief terugkoppelingsmechanisme weer 
wordt genormaliseerd. Als de stressor 
echter chronische vormen aanneemt, 
zal het organisme een nieuw evenwicht 
opzoeken – wat allostasis wordt ge-
noemd. Het adaptieve vermogen heeft 
natuurlijk zijn kritieke grenswaarde 
en wanneer deze wordt overschreden, 
wordt het systeem instabiel en gaat het 
disfunctioneren.
 De auteurs zijn gefascineerd door 
de onderliggende neurobiologische 
mechanismen. Met name de rol van 
neurotransmitters en cortisol krijgt in 
hun boek bijzondere aandacht. Van 
Praag, De Kloet en Van Os beginnen 
echter met een taxatie van het huidige 
diagnostische instrumentarium in de 
psychiatrie. Zij komen tot de conclusie 
dat er heel wat haken en ogen kleven 
aan de term depressie, vooral omdat 
deze is gebaseerd op een traditie van 
(semi-)gestructureerde interviews en 
vragenlijsten. De auteurs stellen terecht 
dat co-morbiditeit en biologische mar-
kers minstens zo belangrijk zijn voor 
het stellen van een juiste diagnose en 
behandelingsplan. Mijns inziens mag 
men zich zelfs wel eens gaan afvra-
gen of het ethisch toelaatbaar is om 
iemand op basis van een gesprek en 
vragenlijst vol te stoppen met medica-
menten, waarvan de precieze werking 
en langetermijneffecten nog steeds niet 
voldoende bekend zijn. Waar wel vol-
doende bewijs voor lijkt te zijn is een 
hyperactieve hypothalamische hypofy-
sebijnierschors-as (hpa-as) bij depres-

sie. Als gevolg van deze overactiviteit 
ontstaat een verstoorde negatieve te-
rugkoppeling en overproductie aan 
cortisol (hypercortisolemia). Om een 
antwoord te vinden op de vraag of hy-
peractiviteit van de hpa-as het gevolg 
is van een stressor, of dat individuen 
met een actievere hpa-as juist gevoeli-
ger zijn voor de invloed van stressoren, 
bespreken de auteurs een reeks studies 
naar de genetische en omgevingsdeter-
minanten voor het ontstaan van psy-
chische klachten. Ondanks de voorkeur 
van de auteurs voor genetische predis-
posities, valt de toegevoegde waarde 
van dergelijke onderzoeken tot dusver 
een beetje tegen. De meest relevante 
studies weten slechts 20% van de vari-
antie op basis van genetica en gedeelde 
omgeving te verklaren. Verder staan de 
uitgebreide discussies over definities 
en het diagnosticeren van psychiatri-
sche ziektebeelden op metacognitief 
niveau nogal ver af van de microbio-
logische mechanismen. In dat opzicht 
is het woord ‘brein’ in de titel van het 
boek ook een beetje misleidend, om-
dat er geen aandacht wordt geschon-
ken aan systeemtheorieën en neurale 
circuits, zoals verstoringen in cortico-
limbische interacties en prefrontale af-
wijkingen. Daar staat tegenover dat de 
cellulaire benadering volledig aan bod 
komt, waarbij de uiteenzettingen over 
complexe interacties tussen de hpa-as, 
neurotransmitters en antidepressiva 
bijzonder intrigerend zijn. De auteurs 
geven bovendien openheid van zaken 
als het gaat om de onduidelijkheden 
die er nog bestaan over de betrokken-
heid van monoaminozuren en de daar-
aan gerelateerde farmacologische inter-
venties.
 Aan het eind van het boek conclu-
deren Van Praag, De Kloet en Van Os 
dat de wetenschap voorlopig nog ver 
weg staat van een symbiose tussen psy-
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chosociale fenomenologie en neurobi-
ologie. Desalniettemin geeft het boek 
een mooi en compleet overzicht van de 
recente ontwikkelingen die in de biolo-
gische psychiatrie gaande zijn. In hun 
epiloog over biologisch georiënteerd 
stressonderzoek, stellen de auteurs 
tevens dat er behoefte is aan nieuwe 
diagnostische richtlijnen, wil de biolo-
gische psychiatrie vooruitgang boeken. 
Met name het identificeren van zoge-
heten endofenotypen zou een belang-
rijke stap in de goede richting kunnen 
zijn. Het gaat hierbij om het afleiden 
van biologische trekken die gekoppeld 
zijn aan een genetisch risico voor het 
krijgen van een depressie. Bijvoorbeeld, 
is er een verband tussen een hoog cor-
tisolgehalte bij een depressieve ouder 

en de kans op hypercortisolemia en de-
pressie bij het kind?
 Een antwoord op de hoofdvraag of 
stress depressie kan veroorzaken, hangt 
af van een combinatie tussen de bio-
logische opmaak en de frequentie en 
intensiteit van stressoren waaraan het 
organisme wordt blootgesteld. Klini-
sche en epidemiologisch onderzoeken 
zijn in dit geval ontoereikend, wat het 
noodzakelijk maakt om de neuronale 
afwijkingen in kaart te gaan brengen, 
aldus de auteurs.
 Kort samengevat, geeft dit boek niet 
alleen een mooi overzicht van wat er op 
cellulair niveau bekend is over depres-
sie, maar de auteurs geven ook blijk 
van een groeiende onrust in de psy-
chiatrie over de conceptualisering van 

wat een stemmingstoornis nu eigenlijk 
is en wanneer iemand een dergelijke 
stoornis heeft. 
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Depressie is één van de meest voor-
komende psychische stoornissen. In 
de afgelopen decennia zijn diverse 
behandelingsstrategieën voor depres-
sie ontwikkeld en geëvalueerd. Zo-
wel medicamenteuze behandelingen 
als psychologische interventies, zoals 
cognitieve (gedrags)therapie en inter-
persoonlijke psychotherapie, blijken 
effectief in de behandeling van acute 
depressies. Een aanzienlijk deel van 
de cliënten valt echter na behandeling 
terug in een depressie. Wetenschap-
pers en clinici werden geconfronteerd 
met de vraag welke therapie voor deze 
cliëntengroep het meest geschikt zou 
zijn. Tegelijkertijd vroeg men zich af of 
depressieve mensen wel terugvielen in 
een nieuwe depressieve episode (‘recur-
rence’) of dat de voorgaande depres-
sieve periode toch niet helemaal over 
was, ondanks dat de symptomen waren 
afgenomen, en men dus eigenlijk te-
rugviel in dezelfde depressieve episode 
(‘relapse’). Eind jaren tachtig werd voort-

zetting van de medicamenteuze of psy-
chologische behandeling beschouwd als 
de beste manier om terugval te voorko-
men. In 1990 beschreven Frank en col-
lega’s een baanbrekende studie naar de 
effecten van een speciaal ontwikkelde 
versie van interpersoonlijke psychothe-
rapie gericht op het verkleinen van de 
kans op terugval bij depressie (Frank 
et al., 1990). De resultaten van deze 
studie waren positief en bemoedigend. 
De cliënten die deze vorm van interper-
soonlijke psychotherapie kregen, vielen 
gemiddeld ruim een jaar lang niet meer 
terug in een depressie terwijl mensen 
uit de controlegroep gemiddeld geno-
men al binnen 21 weken terugvielen. 
Deze resultaten waren van groot belang 
voor onderzoek naar de effectiviteit van 
psychologische therapieën. Al snel ont-
stond het idee om ook voor cognitieve 
therapie een therapievorm te ontwikke-
len specifiek gericht op het verminderen 
van de kans op terugval. 

In het boek Mindfulness-based cog-

nitive therapy for depression: a new ap-
proach to preventing relapse beschrijven 
de auteurs Zindel Segal, Mark Williams 
en John Teasdale de ontwikkeling, de 
inhoud en de effectiviteit van de door 
henzelf ontwikkelde op ‘mindfulness’ 
gebaseerde cognitieve therapie voor 
depressie (in de literatuur afgekort tot 
mbct) met als doel om de kans op te-
rugval te verminderen. In de eerste vier 
hoofdstukken (Deel één) wordt beschre-
ven hoe de auteurs tot een coherente op 
‘mindfulness’ gebaseerde cognitieve the-
rapie zijn gekomen. Om deze therapie 
binnen een theoretisch kader te kunnen 
plaatsen, beschrijven de auteurs een 
model om terugval mee te verklaren. Op 
basis van de theorie van Beck (1976) en 
de ‘response styles theory’ van Nolen-
Hoeksema (1987) waarin rumineren een 
prominente rol speelt, veronderstellen 
de auteurs dat er een aangeleerde asso-
ciatie bestaat tussen een sombere stem-
ming en een negatieve cognitieve stijl 
die karakteristiek is voor een depressieve 
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