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ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 

 

Sociale stress en depressie in de adolescentie 

Tijdens de adolescentie (puberteit) neemt het aantal depressieve klachten toe, en 

vooral in meisjes. Voorbeelden zijn problemen met slapen en eten (teveel of te 

weinig), een somber gevoel of gedachten aan zelfmoord. Aanwezigheid van deze 

klachten in de adolescentie vergroot de kans op een depressieve periode later in 

het leven. Een van de belangrijkste risico factoren voor een depressie is het 

meemaken van sociale stress. Hiermee bedoelen we een gebeurtenis of 

langdurige situatie die het geestelijk en/of fysieke welbevinden van een persoon 

bedreigt. Maar niet iedereen wordt depressief van stress. Dit hangt af van 

verschillende factoren zoals de ernst van de stressor, de duur van de stress 

situatie, iemands geslacht en persoonlijkheid, beschikbaarheid van sociale steun 

en genetische factoren.  

 

Verschillen in de lichamelijke reactie op stress 

Als iemand een situatie als stressvol ervaart wordt het stress systeem in het 

lichaam geactiveerd. De hartslag en ademhaling gaan sneller en het stress 

hormoon cortisol wordt gemaakt zodat de zogenaamde ‘vlucht-of-vecht reactie’ 

ingezet en ondersteund kan worden. Wanneer de stressvolle situatie voorbij is 

neemt de activiteit van het stress systeem af. Dit gebeurt door een 

terugkoppelingsmechanisme waarbij cortisol en onder andere twee typen 

cortisolreceptoren betrokken zijn. Teveel stress of een stressvolle situatie die te 

lang duurt kan het stress systeem ontregelen. Wanneer iemand herhaaldelijk met 

stress geconfronteerd wordt kan dit leiden tot een verhoogde of juist een verlaagde 

activiteit van het stress systeem. Dit kan consequenties hebben voor de geestelijke 

en lichamelijke gezondheid.  

 

Verschillen tussen jongens en meisjes  

Onderzoeken onder volwassen laten zien dat mannen en vrouwen verschillend 

reageren op stresstaken terwijl dit geslachtsverschil niet zichtbaar is bij kinderen. 

Depressieve klachten komen twee maal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen 

en dit geslachtsverschil wordt voor het eerst zichtbaar in de adolescentie. Mogelijk 

spelen vrouwelijke geslachtshormonen een rol bij de toenemende gevoeligheid in 

meisjes. Bij volwassen vrouwen bleek de reactie op stress beïnvloed te worden 

door fase in de menstruele cyclus en het gebruik van de anticonceptie pil.  

 

Genetische verschillen 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 50 genen een rol spelen bij 

iemands gevoeligheid voor stress en de ontwikkeling van depressieve klachten. 

Genen kunnen een beetje verschillen tussen personen (voor meer informatie over 
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genen zie Box 1). In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe kleine verschillen in 

het DNA van vier genen de gevoeligheid voor stress en depressie kunnen 

beïnvloeden. We hebben gekeken naar de twee cortisolreceptor genen, een gen 

dat betrokken is bij stemming en emoties en een gen dat de groei van hersencellen 

stimuleert.   

 

Depressie binnen families 

Een verhoogde gevoeligheid voor stress en depressie komt vaak voor binnen 

eenzelfde familie. Het hebben van een depressieve ouder vergroot de kans op 

depressieve klachten in adolescenten. Dit lijkt deels te komen doordat ouders 

bepaalde genetische varianten aan hun kinderen overdragen. Deze kunnen 

beïnvloeden hoe stressvol een situatie wordt ingeschat, hoe de lichamelijke reactie 

verloopt en welke emoties ervaren worden. Een verhoogd risico binnen families 

kan uiteraard ook via omgevingsfactoren lopen. Depressieve problemen bij de 

ouders kunnen bijvoorbeeld het opvoedingsgedrag en functioneren van het gezin 

beïnvloeden.   

 

Box 1. Genetica 

Genen zijn opgebouwd uit DNA (DeoxyriboNucleic Acid), dat weer is opgebouwd uit vier 

moleculen, afgekort met de letters A, C, T of G. Genen worden in de cel vertaald naar 

eiwitten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en het functioneren van het lichaam. Van 

elk gen bestaan verschillende varianten, zogenoemde ‘allelen’. Elk mens heeft twee allelen 

van elk gen; één van beide ouders. Het DNA van deze allelen kunnen een klein beetje 

verschillen en dat noemen we genetische variantie. Verschillende varianten leiden tot 

verschillende eiwitten. Je kunt het ongeveer vergelijken met oogkleur. Stel er is één gen 

voor oogkleur dan bepalen verschillende allelen of je groene, blauwe of bruine ogen krijgt.  

 

 

ONDERZOEKSMETHODE 

 

De hoofdvraag van dit proefschrift is: Welke factoren bepalen waarom 

adolescenten depressief worden na het meemaken van psychosociale stress? We 

hebben gekeken naar de aanwezigheid van depressieve problemen bij de ouders, 

verschillen in de lichamelijk reactie op stress en verschillen in het DNA. In al onze 

studies hebben we gekeken of bovenstaande factoren verschillend tot uiting 

kwamen in jongens en meisjes. De studies beschreven in dit proefschrift zijn 

onderdeel van het TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) 

onderzoek. Voor meer informatie over TRAILS zie Box 2.    
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Box 2. Het TRAILS onderzoek  

TRAILS is een langlopend onderzoek naar de geestelijke, lichamelijke en sociale 

ontwikkeling vanaf de preadolescentie tot in de jongvolwassenheid in ongeveer 2500 

jongeren in Noord-Nederland. Tijdens de meetmomenten, die elke twee tot drie jaar 

plaatsvinden, worden allerlei gegevens verzameld. In Figuur 1 staat het tijdschema van de 

meetmomenten van TRAILS en de gemiddelde leeftijd van de jongeren tijdens het 

meetmoment. Ten tijde dat dit proefschrift in druk komt is de vierde meting bijna afgerond. In 

de eerste drie metingen hebben de jongeren, leraren, ouders en broers en zussen 

vragenlijsten ingevuld over de geestelijke, lichamelijk en sociale ontwikkeling van de 

jongeren en henzelf. Bij de jongeren zijn lichamelijke kenmerken gemeten zoals lengte, 

gewicht, fysieke conditie, bloeddruk enz. Een deel van de jongeren heeft meegedaan aan 

een interview over stressvolle gebeurtenissen (zoals scheiding van de ouders, blijven zitten, 

ruzie met een beste vriend of vriendin of het meemaken van ziekte van een familielid of de 

jongere zelf) en aan een serie spannende taken. 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Tijdschema van de TRAILS metingen en de gemiddelde leeftijd van de jongeren. 

  

      Voor meer informatie: www.trails.nl 

 

Vragenlijsten, stresstaak en DNA 

Via informatie uit vragenlijsten en het interview weten we hoeveel stressvolle 

gebeurtenissen jongeren hebben meegemaakt in bepaalde perioden in hun leven 

en hoeveel depressieve klachten ze hebben (gehad). Maar we wilden ook weten 

hoe de jongeren lichamelijk reageerden op stress. Bij 715 jongeren is de 

verandering in ademhaling, hartslag en bloeddruk gemeten tijdens een sociale 

stresstaak. Deze taak bestaat uit het geven van een presentatie, die op video 

opgenomen wordt en moeilijke rekensommen die hardop en snel gedaan moeten 

worden. Ook hebben we voor, tijdens en na deze taak het stresshormoon cortisol 

in het speeksel gemeten. Om de invloed van genetische verschillen te kunnen 

onderzoeken hebben jongeren bloed of wangslijmvliescellen afgegeven waaruit 

DNA is geïsoleerd.  
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ONDERZOEKSVRAGEN EN RESULTATEN  

 

Reageren jongens en meisjes verschillend op de stresstaak? Ja, jongens 

reageren anders op de stresstaak dan meisjes. Jongens hebben gedurende de 

stresstaak hogere cortisol concentraties in het speeksel dan meisjes terwijl meisjes 

een hogere hartslag hebben dan jongens. Wat het exacte mechanisme is achter 

deze geslachtsverschillen en welke consequenties dit heeft voor de gevoeligheid 

voor sociale stress en depressieve klachten zal verder bestudeerd worden.    

 

Beïnvloedt gebruik van de anticonceptie pil de cortisol reactie tijdens de 

stresstaak? Ja, de cortisol reactie tijdens de stresstaak is anders in meisjes die de 

pil gebruiken vergeleken met meisjes die dit niet doen. Meisjes aan de pil laten 

helemaal geen cortisol reactie zien. Mogelijk beïnvloeden de hormonen in de pil de 

activatie van het stresssysteem. Opvallend was dat er geen verschil is tussen 

meisjes die wel en niet de pil gebruikten in hoe ‘spannend’ zij de stresstaak 

beoordelen. De gevolgen van langdurig gebruik van de pil op de lichamelijke stress 

reactie is nog niet duidelijk. In de toekomstige metingen van TRAILS zal de rol van 

de pil nader onderzocht worden.  

 

Beïnvloedt fase in de menstruele cyclus de cortisol reactie tijdens de 

stresstaak? 

Nee, we vonden geen verband tussen menstruele fase en de cortisol reactie 

tijdens de sociale stresstaak. Dit verband werd wel gevonden in volwassen 

vrouwen (hogere cortisol reactie in de fase vóór de eisprong dan erna).  Waarom 

wij dit niet terug zien in adolescente meisjes kan komen doordat de hormoon 

balans in meisjes (nog) niet vergelijkbaar is met die in volwassen vrouwen. Een 

andere verklaring is dat onze manier om de fase te bepalen niet precies genoeg is 

geweest. Dit hebben wij bepaald op basis van zelf rapportage en niet op basis van 

hormoon concentraties.  

 

Is er een relatie tussen het meemaken van stressvolle gebeurtenissen en 

depressieve klachten in de vroege adolescentie? Ja, zowel jongens als meisjes 

rapporteren meer depressieve klachten na het meemaken van nare 

gebeurtenissen tussen 10 en 12 jaar vergeleken met jongens en meisjes die niet 

hebben blootgestaan aan stressvolle gebeurtenissen.  

 

Ontwikkelen meisjes meer depressieve klachten na het meemaken van 

stressvolle gebeurtenissen dan jongens? Ja, meisjes rapporteren meer 

depressieve klachten dan jongens na het meemaken van vergelijkbare stressvolle 

gebeurtenissen. We kunnen op basis van deze resultaten concluderen dat meisjes 

gevoeliger zijn voor psychosociale stress. Maar we kunnen niet concluderen dat 
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jongens minder stress ervaren. Misschien sporten jongens bijvoorbeeld meer dan 

meisjes wanneer ze gestrest zijn. Hierdoor raken jongens de overtollige stress 

hormonen kwijt waardoor zij mogelijk minder depressieve klachten ontwikkelen. 

Ook dit zal in de nabije toekomst nader onderzocht worden binnen het TRAILS 

onderzoek.    

 

Is de relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en depressieve klachten 

sterker in jongeren met een verhoogd risico voor depressie? Ja, jongeren 

waarvan de ouders ooit depressieve problemen hebben gehad rapporteren meer 

depressieve klachten na het meemaken van psychosociale stress dan jongeren 

waarvan de ouders nooit depressieve problemen hebben gehad. Deze relatie is 

hetzelfde voor jongens en meisjes. We hebben geen aanwijzigen gevonden dat de 

invloed van depressie bij de ouders via omgevingsfactoren zoals negatief 

opvoedingsgedrag of slecht gezinsfunctioneren loopt. Vermoedelijk verklaren 

genetische factoren of andere, niet onderzochte, gezinsfactoren onze resultaten.   

 

Reageren jongeren met een verhoogd risico voor depressie anders op de 

stresstaak? Ja voor meisjes, Nee voor jongens. Meisjes met ouders die ooit 

depressieve klachten hebben gehad, hebben een lagere cortisol reactie tijdens de 

stresstaak dan meisjes van wie de ouders nooit depressief zijn geweest. Er is een 

theorie dat een verlaagde cortisol reactie beschermend is in chronische stress 

situaties. Maar hoewel depressie bij ouders samenhangt met meegemaakte stress 

voor zowel zonen als dochters verklaard dit niet de lagere cortisol reactie in 

meisjes. Andere studies waarbij gedetailleerde informatie verzameld wordt over de 

periode en duur van familiestress en andere stressvolle ervaringen bij jongeren uit 

risico gezinnen zal dit resultaat nader kunnen verklaren.   

 

Beïnvloeden genetische varianten de cortisol en hartslag reactie tijdens de 

stresstaak? Ja voor meisjes, Nee voor jongens. Jongens met verschillende 

genetische varianten vertoonden geen verschillen in de cortisol reactie. In meisjes 

vonden we dat DNA verschillen samenhangen met de hartslag reactie, maar alleen 

bij meisjes die de pil gebruiken. Het onderliggende mechanisme zal nader 

bestudeerd moeten worden om dit resultaat te begrijpen.  

 

Is het samenspel tussen genetische varianten en stressvolle gebeurtenissen 

anders voor adolescenten die in de kindertijd stress hebben meegemaakt? Ja 

voor meisjes, Nee voor jongens. Er is een effect van genetische varianten op het 

verband tussen sociale stress en depressieve klachten, maar alleen bij meisjes die 

als kind milde stress hadden meegemaakt en niet bij meisjes die helemaal geen 

stress hadden. Je zou dit resultaat kunnen vergelijken met een inenting tegen 

kinderziekten. Het stress systeem ‘leert’ vroeg in het leven om te gaan met stress 
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waardoor het effect van stress later in het leven minder nadelige gevolgen heeft, 

althans in de aanwezigheid van een gunstige genetische achtergrond.  

 

 

CONCLUSIE 

 

De titel van dit proefschrift is De gevoelige sekse. Na het lezen van deze 

samenvatting zal het geen verrassing zijn dat hier naar meisjes verwezen wordt. 

De studies in dit proefschrift laten zien dat het meemaken van stressvolle 

gebeurtenissen vaker tot depressieve klachten leidt bij meisjes dan bij jongens. 

Maar ondanks dat jongens en meisjes verschillend van elkaar reageren op de 

stresstaak weten we nog niet hoe deze verschillen de grotere kans op depressieve 

klachten tot gevolg hebben bij meisjes en vrouwen. We hebben gezien dat een 

verhoogd familierisico op depressie de lichamelijke reactie op de stresstaak 

beïnvloedt, maar alleen bij meisjes. Mogelijk komen genetische risicofactoren voor 

depressie in de adolescentie sterker naar voren bij meisjes dan bij jongens. De 

studies naar het samenspel tussen genetische variatie en psychosociale stress 

wijzen in deze richting aangezien we ook hier alleen relaties vonden in meisjes.   

 

De uitdaging voor de toekomst ligt in het ontrafelen van de onderliggende 

mechanismen van het gen-omgeving samenspel in de ontwikkeling van 

depressieve klachten. Meer kennis zal leiden tot een betere behandeling én 

mogelijk zelfs tot preventie van deze ziekte. Mannen en vrouwen reageren 

verschillend op hun omgeving onder invloed van onderliggende biologische 

mechanismen. Deze verschillen zijn geëvolueerd om de overleving en de 

voortplanting van onze voorouders te bevorderen. Het is mogelijk dat depressief 

(teruggetrokken) gedrag na het meemaken van psychosociale stress een voordeel 

had voor de overleving van vrouwen, maar niet voor mannen. Hiermee rekening 

ouden is nuttig. Zowel bij de interpretatie van geslachtsspecifieke 

onderzoeksresultaten als bij het ontwikkelen van geslachtsspecifieke 

behandelingsvormen en medicatie tegen depressie. 
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