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Voor de generaties van nu en morgen

Hoofdzaken

1

in dit nummer o.a.
Je ziet het
niet - maar het
is er wel.

Beste lezers,
Voor wie mij nog niet kent: mijn naam is
Thérèse van Amelsvoort en ik heb afgelopen zomer
het stokje overgenomen van Jim van Os voor wat
betreft het onderzoek. Inmiddels is het al weer
december en zijn de voorbereidingen voor de Kerst
festiviteiten weer in volle gang. We kunnen terugblikken op een aantal belangrijke activiteiten de afgelopen maanden. Zo vonden op 3 oktober jl. de
opnamen plaats voor het Jonge Brein College waarin
aan een breed publiek uitleg werd gegeven over
stress, weerbaarheid en innovatieve hulpverlening
voor jongeren. Het programma is inmiddels uitge-
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gevolg van een auto-immuun reactie?
• Team PsyMate™ dankt Provincie Limburg •
HFL Geestelijke Gezondheidzorg heet ‘Jonge
brein onderzoekfonds Limburg’ • De kracht
van weerbaarheid

zonden op L1, maar is ook te bekijken op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=olL8QY05pE0

door een mail te sturen naar Paula Snijders,
e: p.snijders@hfl.nl.

Verder wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de opening van @ease in Maastricht,
de Nederlandse variant van het Australische Headspace. Hier zal laagdrempelige, anonieme hulp aan
jongeren tussen 12 en 25 jaar geboden worden, wat
gekoppeld zal worden aan wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2018 zal Hoofdzaken één keer op papier
en één keer digitaal gaan verschijnen. Alle lezers die
in ons bestand staan zullen de nieuwsbrief per mail
toegestuurd krijgen. Wil je je aanmelden voor de
digitale versie van Hoofzaken, meld je aan

Tenslotte wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en
een voorspoedig 2018!
Thérèse van Amelsvoort

Nieuwsbrief van

het onderzoek: Psychose als gevolg van een auto-immuun reactie?

In gesprek met Pilar Martinez over de PSYANTIB studie

Wanneer je zelf (of iemand in je omgeving) te maken krijgt met een psychose dan zoek je vaak naar
antwoorden. Waarom overkomt mij dit? Gaat
het ooit nog over? Is er voor mij een geschikte
therapie of medicijn? Vragen die lastig te beantwoorden zijn: artsen en wetenschappers tasten
nog steeds in het duister over de exacte oorzaak
van deze ernstige psychische aandoeningen. Voer
voor bevlogen wetenschappers die graag hun
tanden in deze ingewikkelde materie zetten. Zo
ook Pilar Martinez en haar team: zij doet onderzoek naar een mogelijke oorzaak van psychose
met een zeer bijzondere invalshoek.

Auto-immuun reactie in de hersenen
Prof. dr. Pilar Martinez, projectleider en neurowetenschapper bij Maastricht UMC+, legt uit:
“Het afweersysteem van mensen kan ontregeld
raken, waardoor het antistoffen gaat produceren
die op foutieve manier werken en zo juist het
eigen lichaam kunnen beschadigen. Er zijn aanwijzingen dat antistoffen tegen herseneiwitten
een auto-immuunziekte kunnen veroorzaken. Het
hersenweefsel raakt dan als het ware ontstoken
en patiënten kunnen in meer of mindere mate
last hebben van ernstige psychiatrische en neurologische symptomen. De symptomen van een
auto-immuunreactie in de hersenen zijn vaak
stoornissen in het kortetermijngeheugen, insulten
en psychiatrische kenmerken, zoals hallucinaties,
wanen, stemmingsstoornissen (zowel manie als
depressie) en bewegingsstoornissen. Symptomen
die ook passen bij iemand met een ‘klassieke’
psychose en aangezien bewegingsstoornissen
ook kunnen ontstaan als bijwerking van antipsychotica bestaat het gevaar dat deze symptomen
niet worden herkend als teken van de onderliggende auto-immuunreactie.”
Er zijn inmiddels verschillende casussen bekend
van patiënten die een psychiatrische diagnose
kregen, terwijl ze eigenlijk kampten met een

Meedoen als proefpersoon

auto-immuunreactie in de hersenen. Het meest
bekend is misschien wel het verhaal van Susannah Cahalan die het boek ‘My brain on fire: my
month of madness’ schreef dat later verfilmd is.
In het boek schrijft Cahalan haar indringende en
waargebeurde verhaal over dit thema. Ze wordt
wakker in een ziekenhuis zonder herinnering
aan de voorafgaande maand, waarin ze leed
aan ernstige wanen en sterk veranderd (agressief) gedrag. Ze krijgt verschillende diagnosen,
waaronder o.a. een schizoaffectieve - en bipolaire stoornis, voordat één van haar artsen vermoedt dat ze kampt met een auto-immuun ziekte.
Deze arts laat haar een wijzerplaat van een klok
tekenen; een gebruikelijke neurologische test
voor patiënten met een vermoeden van Alzheimer.
“Stel je voor dat een deel van de mensen
met een ernstige psychotische stoornis
eigenlijk een auto-immuunziekte heeft die net als andere auto-immuunziekten - goed
behandelbaar zou kunnen zijn? Mijn team
en ik zijn bijzonder gemotiveerd om dát
goed te kunnen onderzoeken. Omdat we
doordrongen zijn van de impact van een
psychose op het leven van een patiënt
en zijn of haar naasten.”
Prof. dr. Pilar Martinez,
neurowetenschapper
Maastricht UMC+

Personen die niet langer dan 5 jaar geleden hun eerste psychose hebben gehad en geen gebruik maken van immunosuppressiva zijn
welkom om deel te nemen aan deze studie. Gebruik van antipsychotica is geen probleem. Wanneer je besluit deel te nemen aan dit
onderzoek, zullen we in het Maastricht UMC+ via een arm prik een kleine hoeveelheid bloed afnemen. Verder bestaat het onderzoek
uit een aantal vragenlijsten, neuropsychologische testen en een neurologisch onderzoek. De neuroloog zal tevens vragen om een kleine
hoeveelheid hersenvocht af te nemen via een ruggenprik (dit is optioneel in het onderzoek!). Voor vragen of aanmelden kun je contact
opnemen met psyantib@maastrichtuniversity.nl.

Van links naar rechts± Shenghua Zong, Qian Luo, Marina Damas, Pilar Martinez, Mario Losen,
Peter Molenaar en Simone Crivelli

Ze tekent de cijfers 1 t/m 12 allemaal aan de rechterkant van de wijzerplaat. Voor de arts is dit een
teken dat de rechterzijde van haar brein (die immers de linkerzijde van haar lichaam reguleert),
niet goed functioneert en mogelijk ontstoken is.
Startpunt voor haar behandeling en herstel.
Nieuwe behandelopties
Ik vraag Pilar naar het belang van deze studie.
Pilar Martinez: “Psychotische stoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die meestal ingrijpende gevolgen hebben voor de gezondheid en
het dagelijks leven van patiënten en hun naasten.
Circa 1% van de bevolking heeft een ernstige psychotische stoornis en deze begint vaak tussen 15
en 35 jaar. De mogelijkheden voor behandeling
zijn nog altijd zeer beperkt en gericht op het bestrijden van symptomen met antipsychotica, maar
niet op het onderdrukken van het ziekteproces.
Wij denken nu dat we één van deze ziekteprocessen op het spoor zijn en dat dit bijzonder gunstige
gevolgen kan hebben voor de behandeling van

deze patiënten.” Martinez vervolgt: “Het is dan
ook van essentieel belang dat er verder onderzoek gedaan wordt naar deze specifieke oorzaak
van psychose, omdat er dan daadwerkelijk iets
aan gedaan kan worden in de toekomst. Er zijn
namelijk goede therapeutische mogelijkheden
om een auto-immuunreactie in te dammen en we
verwachten dat een psychose die wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie hier goed op
reageert. Wij hebben gezien dat immuuntherapie
bij een patiënt met een zeer ernstige psychose
er voor zorgde dat de patiënt langere tijd geheel
klachtenvrij was en dat zelfs behandeling met
psychofarmaca niet langer nodig was. Naast immunologische oorzaken wordt er in dit onderzoek
ook gekeken naar zeldzame, behandelbare metabole oorzaken van een psychose.”
Bevlogen wetenschappers, proefpersonen en
financiële steun
Ik vraag Pilar wat nodig is om dit onderzoek en
belangrijk vervolgonderzoek te kunnen continue-

ren. Martinez: “Ik ben heel trots op ons team. Het
is bijzonder om mensen met verschillende disciplines bij elkaar te hebben die samen de ambitie
hebben om de zorg voor mensen met een psychose te kunnen verbeteren. Als we dit onderzoek
goed en zorgvuldig doen, dan kunnen de uitkomsten heel veel verschil maken voor de toekomst. Ik
hoop dat er straks een groep patiënten is die we
via een snelle test kunnen detecteren als mensen
met een auto-immuunreactie en die we sneller en
beter kunnen helpen!” “Bevlogen wetenschappers is één, maar het onderzoek kan natuurlijk
niet plaatsvinden zonder proefpersonen,” gaat
Martinez verder. “Inmiddels hebben zich al veel
mensen aangemeld die mee willen doen aan dit
onderzoek. Daar zijn we heel blij mee en nieuwe
proefpersonen zijn nog steeds welkom!” “En last
but not least, hebben we financiële steun nodig
om dit onderzoek te kunnen doen. De mensen, instrumenten, laboratoria, machines, databases…
dat is zo ontzettend kostbaar.” Glimlachend voegt
ze toe: “Wij wetenschappers vinden het vaak
moeilijk om geld te vragen voor ons onderzoek.
Je voelt je al snel een beetje brutaal. Maar we
zouden het wel moeten doen, omdat we weten
waar we het voor doen!”
In dit onderzoek werkt Pilar samen met prof.
dr. Thérèse van Amelsvoort, dr. Machteld Marcelis
en dr. Rob Rouhl die als clinici verbonden zijn aan
het onderzoeksteam.

Wil je dit onderzoek steunen?
Dan kun je een bijdrage overmaken naar
Jonge brein onderzoekfonds Limburg o.v.v.
PSYANTIB. Het rekeningnummer is:
NL11 INGB 0657526835.
Wil je liever eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Paula Snijders via
p.snijders@hfl.nl of (043) 4077 361.
Je bijdrage wordt enorm gewaardeerd.

sche praktijk. Niet alleen om diagnostische processen
te verbeteren, patiënten te bekrachtigen of effecten
van medicatie te verbeteren, maar ook als uitkomstmeting. Naast symptoomreductie, geeft ESM ook informatie over veerkracht en veranderingen in positieve
emoties. ESM is dus een geschikte tool om mensen
meer grip te laten krijgen op hun psychische gezondheid en hun behandeling daarvan.

Team PsyMate™
dankt Provincie Limburg

Mede dankzij de steun van de Provincie
Limburg, Health Foundation Limburg en een groot
aantal zeer betrokken artsen en ervaringsdeskundigen is in het Maastricht UMC+ een omvangrijk
project gerealiseerd rondom de inzet van de app
PsyMate™. In het project ‘Zelfregulatie met
Health Technologie in de Gezondheidszorg’
voerden we verschillende teststudies uit in
het Maastricht UMC+. Daarbij waren we
benieuwd in hoeverre zelfmonitoring via
de app PsyMate™ zou kunnen bijdragen
aan zelfredzaamheid en autonomie van patiënten met verschillende lichamelijke en
psychische klachten.
Wetenschappelijke visie
Is PsyMate™ een waardevolle aanvulling op de huidige behandeling/ondersteuning van mensen met
specifieke aandoeningen? Volgens een recent gepubliceerd artikel van promovenda Simone Verhagen*
(vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie) is het
antwoord op bovenstaande vraag ‘Ja’, de Experi-

ence Sampling Methode (ESM) waarop PsyMate™
is gebaseerd, blijkt een waardevolle aanvulling in
de klinische praktijk. Recente behandelmodellen
binnen de GGZ leggen de nadruk op een actieve en
bekrachtigende rol voor patiënten, met actief zelfmanagement en gedeelde besluitvorming als kernwaardes (Huber et al., 2011). Zelfmonitoring, een
belangrijk onderdeel van zelfmanagement, vormt
een eerste stap richting zelfinzicht, het initiëren van
verandering en faciliteert collaboratieve zorg tussen
patiënt en hulpverlener. Daarnaast wordt traditionele diagnostiek en protocollaire behandeling vaker
aangevuld met meer dynamische, persoonlijke formuleringen van psychopathologie. ESM als mHealth
toepassing is hier uitermate geschikt voor, aangezien
patiënten zelf hun data verzamelen, in het moment
en dynamisch over de tijd, rekening houdend met de
context van alledag en relevant over verschillende
domeinen (ESM meet o.a. symptomen, veerkracht,
dagelijks functioneren). Bijkomend voordeel is dat
ESM-gebruik binnen de behandelpraktijk bekrachtigend werkt. Patiënten krijgen zelf de tools in handen
en geven aan zich te kunnen identificeren met de
verzamelde gegevens, wat helpt in de communicatie tussen behandelaar en patiënt (van Os et al.,
2017b).
ESM kan routinematig worden ingezet binnen de klini-

Praktijkvoorbeelden uit dit project
Via verschillende pilots hebben we PsyMate™ in
de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis getest. Zo
hebben we de app gebruikt bij mensen die een kijkoperatie aan de knieën moesten ondergaan. Via PsyMate™ konden patiënten in kaart brengen hoe hun
pijnverloop was en welke psychische klachten een
rol speelden (b.v. angst en irritatie). Met behulp van
de gegevens konden we een overzicht maken van
het pijnbeloop rondom de operatie. Het gemiddelde
pijnbeloop bleek zoals verwacht: direct na de operatie is een duidelijke stijging in pijn te zien. In de dagen daaropvolgend neemt de pijn geleidelijk af. Belangrijker is echter dat we hebben kunnen aantonen
dat er tussen de mensen een flinke spreiding rondom
de gemiddelde pijn is. Dit wil zeggen dat sommige
mensen veel pijn rapporteren na de operatie en de
pijn ook langzamer daalt vergeleken met andere
mensen. Bij hen zien we het tegenovergestelde,
namelijk dat de pijn na de operatie vlug afneemt.
Deze zogenoemde tussenpersoon verschillen in het
pijnbeloop hebben directe klinische consequenties,
bijvoorbeeld een aanpassing in het medicatiebeleid.
Met elke patiënt vond een evaluatiegesprek plaats.
Uit deze gesprekken bleek dat de mensen het prettig
vonden om hun pijn op een dergelijke manier bij te
houden. Meerdere patiënten gaven aan dat het hun
een “gevoel van controle” gaf hun pijn te registreren.
Verder bleek dat ze het een goed idee zouden vinden
als (in de nabije toekomst) artsen op basis van de
verzamelde pijngegevens het pijnbeleid vlug kunnen aanpassen. Kortom, het laten registreren van
het peri-operatieve pijnbeloop lijkt positieve effecten op het psychisch welbevinden (betere controle
en een hoger gevoel van zelfredzaamheid) van de
patiënten te hebben. Ook gebruikten we de app bij

mensen met maag-darm klachten. Bij veel van deze
aandoeningen speelt een complexe problematiek,
waarbij er een overlap en wederzijdse beïnvloeding
is tussen psychische en lichamelijke klachten. Psymate™ kan helpen, door mensen bewust te maken
van bepaalde gerelateerde psychische klachten. In
de pilotstudie werd o.a. gevraagd naar emotionele
klachten (mate van opgewektheid, opgejaagdheid,
bezorgdheid, etc.) en lichamelijke klachten (hartkloppingen, transpireren, misselijkheid, opgeblazen
gevoel in de buik, etc.). Ook vragen over voeding,
medicijngebruik en ontlasting kwamen aan de orde.
Het meten van de gastro-intestinale pijnklachten via
PsyMate™ en bijbehorende gevoelens werd door
patiënten als positief ervaren.
Tenslotte werd PsyMate™ ingezet om mensen hun
behandeling op de poli psychiatrie te laten evalueren. Door rondom een behandeling bepaalde vragenlijsten in te vullen, kunnen patiënten en behandelaars een oordeel vellen over de effectiviteit van
die behandeling. Met PsyMate™ kunnen we een
snelle mHealth vragenlijst aanbieden die, in tegenstelling tot de huidige methode (papieren vragenlijsten aan het begin, midden en eind van een behandeling) continu het dagelijks leven meet en door
de patiënt zelf gedaan wordt. De antwoorden zijn
meteen beschikbaar en zijn zeer betrouwbaar met de
patiënt aan het stuur van zijn behandeling.
Hartelijk dank voor uw steun
Het gebruik van PsyMate™ voor de gezondheidszorg
lijkt zeker veelbelovend. Door intensieve zelfmonitoring kunnen mensen klachten eerder (h)erkennen,
zelf (bij)sturen in de behandeling en een eventuele
terugval op tijd signaleren. De pilots in dit project
bieden hoopvolle resultaten en aanknopingspunten
voor vervolgstudies en toepassingen. We zullen ons
de komende tijd dan ook richten op PsyMate™ toepassingen die aansluiten op de vraag van behandelaars en patiënten. Daarnaast onderzoeken we hoe
we het gebruik van PsyMate™ in de praktijk verder
kunnen vormgeven.
Graag willen we onze waardering uiten voor alle
partijen die betrokken waren bij dit project. Het uit-

voeren van pilots is natuurlijk niet mogelijk zonder
geëngageerde artsen, onderzoekers en uiteraard
de verschillende deelnemende patiënten. Het team
achter PsyMate™, dat bestaat uit wetenschappers,
artsen, programmeurs en andere deskundigen, heeft
in dit project resultaten kunnen neerzetten die van
praktisch nut zijn voor de gezondheidszorg van de
toekomst. Ook zijn we dankbaar voor de betrokkenheid en de actieve rol van de klankbordgroep
van Jonge brein onderzoekfonds Limburg bij het tot
stand komen van dit project. Een speciaal woord van
dank richten we tenslotte aan de Provincie Limburg
en de betrokken ambtenaren. Een project van deze

omvang is niet mogelijk zonder financiële steun.
We waarderen het dan ook zeer dat we dit project
hebben kunnen realiseren!
*Het volledige artikel van Simone Verhagen en
collega’s is te vinden via PloS one:
Verhagen, S. J., Berben, J. A., Leue, C., Marsman,
A., Delespaul, P. A., van Os, J., & Lousberg, R. (2017).
Demonstrating the reliability of transdiagnostic mHealth
Routine Outcome Monitoring in mental health services using
experience sampling technology.PloS one, 12(10), e0186294.

Mijn ervaringen met
de app PsyMate™
PsyMateTM is een app die ontwikkeld is door de
universiteit Maastricht en die middels verschillende korte vragenlijsten per dag, gedurende een
langere periode je gevoelstoestand monitort. De
cliënt en de behandelaar krijgen zo een duidelijk
beeld van symptomen, kunnen samen kijken waar
verbetering mogelijk is en hoe iemand beter met
de symptomen kan omgaan.
Christoffel Gorgels, universiteitsmedewerker én
ervaringsdeskundige, werkt mee aan een langdurig
onderzoeksproject met PsyMate. Christoffel: “De beeps stellen vragen zoals: Hoe opgewekt ben ik nu?
Voel ik me angstig op dit moment? Hoe energiek ben ik, ben ik ontspannen, somber, of geïrriteerd? Ben ik
nu tevreden? Voel ik me eenzaam of schuldig? Dit zijn enkele voorbeelden van de 28 beepvragen die ik 4
dagen per week, gedurende een jaar zal bijhouden.”
“Om de 2 weken bespreek ik met Simone Verhagen, onderzoeker bij de Universiteit Maastricht, hoe het
gegaan is. We bekijken dan mijn data en hoe het op dit moment met mij gaat. Ook passen we dan beeps
aan die niet meer van toepassing zijn, we kijken of het niet te veel beeps per dag zijn en of ik er in het dagelijks leven niet te veel door gestoord word. De afspraken geven een goed beeld van hoe ik de afgelopen
periode met mijn kwetsbaarheid ben omgegaan. Ik heb hier veel aan.”
“Mijn ervaringen met de PsyMateTM zijn over het algemeen positief. Heel af en toe mis ik een beep,
wanneer ik op de fiets ben, hoor ik hem niet altijd. Bij de kassa in de supermarkt vul ik hem pas in na het
afrekenen. In een gesprek met iemand kan hij soms wel storen. Ik heb begrepen dat ze in de toekomst
PsyMateTM ook willen inzetten bij andere specialismen. Bijvoorbeeld om iemand met hartklachten te monitoren. Dit lijkt mij een goed plan!”

Nieuwe naam met nieuwe look and feel

HFL Geestelijke Gezondheidzorg heet
‘Jonge brein onderzoekfonds Limburg’
Het fonds HFL Geestelijke Gezondheidszorg heeft een nieuwe naam en
huisstijl gekregen en heet Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Deze
nieuwe huisstijl past bij de huidige missie en ambities van Jonge brein
onderzoekfonds Limburg. En moet bijdragen aan een grotere herkenbaarheid
en zichtbaarheid van het fonds in de regio.
Jonge brein onderzoekfonds Limburg is één van de vijf fondsen van Health Foundation Limburg en werft gelden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek voor
de vakgroepen Psychiatrie en Psychologie van het Maastricht UMC+. Het fonds
richt zich enerzijds op taboe- en stigmadoorbreking van psychische ziekten en
klachten én anderzijds op het werven van gelden voor medisch onderzoek. Het
nieuwe logo bestaat uit een fuchsia roze hoofd met daarin de hersenen met
daarnaast de volledige naam. Het gebruik van de volledige naam benadrukt de

afkomst van het fonds binnen het regionale en nationale speelveld waarin het
opereert.
Waarom is onderzoek nodig?
Veel meer mensen dan we denken krijgen te maken met ernstige psychische
aandoeningen. Het gaat vaak om jonge mensen die in de bloei van hun leven
afhankelijk worden van zorg. Ze maken hun studie niet af, kunnen niet werken, verliezen hun vrienden en vinden het lastig om een relatie aan te gaan.
Psychiatrische ziekten hebben een enorme maatschappelijke impact. Dit maakt
medisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden onmisbaar. Met de onderzoeken van de vakgroep Psychiatrie en
Psychologie van Maastricht UMC+ geven wij mensen de kans om weer controle
te krijgen over hun eigen leven.
Depressie, manie, trauma, angst of psychose. Aandoeningen
die vaak niet direct zichtbaar zijn. Toch strijdt 1 op de 4
jongeren ertegen. Vaak zoeken ze pas laat hulp. Omdat er
nog steeds een taboe rust op psychische aandoeningen.
Of omdat klachten niet (h)erkend worden. Dat maakt herstel
lastiger.
Chronisch psychisch ziek zijn betekent een leven vol zorg,
medicatie en opnames. Werken of studeren is lastig. Het
aangaan en onderhouden van sociale contacten ook. Geef
deze jongeren de kans weer controle te krijgen over hun eigen
leven. Help mee. Doorbreek het taboe. Steun wetenschappelijk
onderzoek van Maastricht UMC+ naar nieuwe behandelmethoden.

Je ziet het
niet – maar
het is er
wel.

Help mee.
Steun het
Jonge brein
onderzoekfonds.

Elke gift - groot of klein - is
van heel grote waarde!
Vul het formulier op de achterzijde in en doneer een bedrag
naar keuze.
jongebreinonderzoekfonds.nl

Gé Reinders, ambassadeur van Jonge brein
onderzoekfonds: Help
Limburgse patiënten en
hun familie. Doorbreek
het taboe en steun
onderzoek naar nieuwe
behandelmethoden.
Elke donatie maakt een
verschil!

Psychopathologie bij kinderen van ouders met een
psychische stoornis en/of verslaving
Sophie Leijdesdorff is promovenda aan de vakgroep
Psychiatrie en Neuropsychologie. Deze zomer verscheen haar artikel in Current Opinion in Psychiatry
over de prevalentie van
psychopathologie bij kinderen van ouders met een
psychische stoornis en/of verslaving. Een korte
samenvatting:
Achtergrond
Drie op de vier psychische stoornissen ontstaan voor
de leeftijd van 25 jaar. Het ontstaan van een stoornis
in de jeugd vormt een bedreiging voor leeftijdsspecifieke ontwikkeling en verhoogt de kans op een psychische stoornis in de volwassenheid. Hierdoor is er
steeds meer interesse in preventie en vroegtijdige interventie om te voorkomen dat klachten bij jongeren
escaleren. Voor het vroeg detecteren van psychische
klachten bij jongeren is het belangrijk om te weten
welke factoren een risico vormen voor het ontstaan
van deze klachten. In studies naar jongeren met een
verhoogd risico op psychische stoornissen wordt
vaak zowel naar genetische als omgevingsfactoren
gezocht. Bij kinderen van ouders met een psychische
stoornis en / of verslaving (KOPP kinderen) kunnen zowel de genetische als de omgevingsfactoren het risico
verhogen om zelf psychische klachten te ontwikkelen.

KOPP kinderen
Psychische stoornissen zijn veel voorkomend, waardoor er in Nederland minimaal 577.000 KOPP kinderen zijn. Aangezien er bij deze telling alleen rekening
is gehouden met stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD en verslaving vormt dit aantal
een onderschatting van het probleem. Wereldwijd
groeit 15 tot 23% op als KOPP kind en zij hebben
zelf maar liefst 50% kans op het ontwikkelen van
een psychische stoornis en 32% kans op het ontwikkelen van een ernstige psychische stoornis. Het
risico voor KOPP kinderen is hiermee 2,5 keer zo
groot als voor leeftijdsgenoten met ouders zonder
psychische stoornissen. Wanneer we een aantal specifieke stoornissen onderzoeken, blijkt dat KOPP kinderen een hogere kans hebben op het ontwikkelen
van een angststoornis wanneer één van hun ouders
een angststoornis heeft. Bij andere stoornissen is
dit minder specifiek. Kinderen van ouders met een
verslaving of depressieve, bipolaire, psychotische
of borderline persoonlijkheidsstoornis hebben een
verhoogd risico op een verscheidenheid aan psychische stoornissen. Tot slot is uit genetisch onderzoek
bekend dat ADHD- en autismespectrumstoornissen
erfelijk zijn.
Interventies
Gelukkig zijn er ook effectieve interventies ontwikkeld die het risico op psychische problemen onder
KOPP kinderen met 40% kunnen verlagen. Daar-
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naast is het in sommige landen, zoals Noorwegen,
wettelijk vastgelegd dat KOPP kinderen in kaart moeten worden gebracht. Ondanks deze kennis en initiatieven wordt informatie over KOPP kinderen nog niet
structureel verzameld en worden deze interventies
nauwelijks toegepast. KOPP kinderen zouden er profijt van kunnen hebben wanneer de volwassen GGZ
zich niet alleen op de volwassen patiënt concentreert, maar ook het welzijn van eventuele kinderen
bespreekt, hetgeen een sterke samenwerking tussen
de kind & jeugd- en volwassen-GGZ vereist.
Naast deze aanpassingen in de praktijk is het voor
vervolgonderzoek interessant om beide ouders in
studies mee te nemen, in plaats van alleen de moeders. Daarnaast is het interessant om te kijken naar
ouders met meerdere psychische problemen en om
een bredere verscheidenheid aan psychische stoornissen te onderzoeken, zoals autisme en persoonlijkheidsstoornissen anders dan borderline.
Zie voor het gehele artikel:
Leijdesdorff, S., van Doesum, K., Popma, A., Klaassen,
R., & van Amelsvoort, T. (2017). Prevalence of psychopathology in children of parents with mental illness and/or
addiction: an up to date narrative review. Current Opinion
in Psychiatry, 30(4), 312-317.

Wij wensen u
een fijne
Kerstmis en
een gezond
Nieuwjaar

Prof. Thérèse van Amelsvoort en prof. Bart Rutten waren zaterdag 7 en
zondag 8 oktober te gast in het tv-programma ‘Jonge Brein College’,
een coproductie van L1 en Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Twee
opinieleiders van de vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van Maastricht UMC+ gaven in de Muziekgieterij in Maastricht een college over de biologie en veerkracht het jonge
puberbrein. Dit college is een initiatief van Jonge brein onderzoekfonds Limburg om het taboe rond psychische
klachten te doorbreken.
Heb je de uitzending gemist? Treur dan niet. Je kunt de uitzending nogmaals terugkijken op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=olL8QY05pE0

PsychoseNet vernieuwd
Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo
ver: de nieuwe website van PsychoseNet is live!
Een nieuw design, een nieuw logo en vooral veel
nuttige informatie, tools en blogs voor (en door)
mensen met psychosegevoeligheid en hun naasten.
De volgende informatie is bijgewerkt, herschreven en toegevoegd:
• Informatie over de 5 fasen van psychose en
herstel en behandelmogelijkheden;
• Informatie over cognitieve problemen bij
psychosegevoeligheid;
• Het Dopamineverhaal;
• Traumabehandeling;
• Het bipolaire spectrum, inclusief behandelmogelijkheden;
• Informatie voor naasten, bijvoorbeeld over
familieorganisaties en de familievertrouwenspersoon.
Er zijn nieuwe tools:
• Tweezijdige communicatie tool:
hoe communiceer jij met je hulpverlener?
• Signaleringsplan tool om je eigen signalerings
plan op te stellen;

De kracht van
weerbaarheid
Psychiatrische aandoeningen ontstaan vaak op
jonge leeftijd. Gewoon kind zijn, vrienden maken, een opleiding volgen en werk vinden, is dan
ineens niet meer vanzelfsprekend. De oorzaak?
Soms genetisch bepaald, soms een traumatische
gebeurtenis en soms simpelweg ‘domme pech’.
Dat betekent dat het iedereen kan overkomen!
Weerbaarheid sleutel tot verbetering. Het
brein is zo complex dat behandeling en genezing
van psychiatrische aandoeningen een grote uitdaging blijft. We zijn ervan overtuigd dat weerbaarheid de sleutel tot verbetering is. Daarbij richten we
ons specifiek op jonge mensen. Hoe kun je klachten
voorkomen of sneller ontdekken? En hoe geef je
mensen de kracht om hun leven zodanig in te
richten dat ze goed kunnen leven met hun psychi-
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•	Checklist medicatiegebruik: doet de medicatie
wat het moet doen, en heb je niet te veel last
van bijwerkingen?
• PsyMate module rondom psychotische klachten.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Jonge brein onderzoekfonds Limburg is een
samenwerking van Health Foundation Limburg en Maastricht
Universitair Medisch Centrum+. Heeft u vragen over het
fonds? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

En het eSpreekuur is uitgebreid met:
• Tom van Wel, psycholoog en onderzoeker bij
een behandelcentrum voor jongeren met
psychose-gevoeligheid.
•	Rik Verweijen, opgeleid ervaringsdeskundige bij
Howie the Harp en thuis in (rand)psychotische
klachten, OCD en middelengebruik.

Contactgegevens: Jonge brein onderzoekfonds Limburg
Turennestraat 33 | 6221 AR Maastricht | T: (043) 4077 361
E: info@jongebreinonderzoekfonds.nl
I: www.jongebreinonderzoekfonds.nl
Teksten: Thérèse van Amelsvoort - Flore JoskinSophie Leijdesdorff - Christoffel Gorgels - Peter Molenaar Paula Snijders en Simone Verhagen
Fotografie: Dafne op ‘t Eijnde

Anne Marsman (redactie PsychoseNet) nodigt je als lezer van
Hoofdzaken uit om je feedback te
geven: “Ik ben voorzichtig trots
met het resultaat, maar vooral
heel erg benieuwd naar wat jullie
ervan vinden. Zelf kan ik alle nieuwe knopjes, linkjes, pagina’s, etcetera inmiddels
dromen, maar ik kan me voorstellen dat het allemaal
even zoeken is als je voor het eerst de nieuwe site
bezoekt. Neem vooral de tijd, we ontvangen graag
tips, opmerkingen en/of suggesties!”.

Eindredactie: Flore Joskin - Paula Snijders - Ellen van de Ven
Indien u deze nieuwsbrief liever digitaal of op een
ander adres wilt ontvangen, stuur dan een mail naar
info@jongebreinonderzoekfonds.nl.

sche kwetsbaarheden? Medisch wetenschappelijk
onderzoek is nodig, waardevol en duur! Bij de
onderzoeksprojecten zijn verschillende teams van
gedreven onderzoekers betrokken, de ontwikkeling
van e-health tools en webapplicaties is kostbaar en
brein- of labonderzoek gebeurt met zeer specifieke
apparatuur. Met giften van donateurs, bedrijven en
stichtingen steunt Jonge brein onderzoekfonds Limburg medisch wetenschappelijk onderzoek van de
vakgroep Psychiatrie en Psychologie van Maastricht
UMC+. Onderzoek dat echt verschil kan maken!

te vragen? Een prachtig idee! Hiervoor kunt u bij
ons een giftbox bestellen.

Wilt u steunen? Dat kan op verschillende manieren. Eenmalige gift of structureel steunen Elke gift,
klein of groot, is welkom. Schenken aan een goed
doel heeft bovendien fiscale voordelen. Een schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij helpen u graag hierbij!

Steun ons als organisatie. Uw bedrijf of stichting
kan sponsor worden van een onderzoek. We kijken
graag samen met u wat het beste past. Neem contact met ons op via T: +31 (0)43 407 73 61 of via
p.snijders@hfl.nl.

Heeft u binnenkort een feest en overweegt u om
geen cadeaus maar een donatie voor een goed doel

Start een actie. Steun Jonge brein onderzoekfonds
Limburg ook door zelf in actie te komen. U kunt het
zo gek niet bedenken of er is een actie aan te verbinden. Kook met uw vrienden voor al uw relaties
en maak er een benefietdiner van, organiseer een
fancy fair of regel een sponsorloop of fietstocht.
En er zijn nog veel meer ideeën te bedenken.
Wij helpen u graag verder.

U kunt uw zeer welkome gift overmaken naar:
NL11 INGB 0657 5268 35, BIC: INGBNL2A
T.n.v. Jonge brein onderzoekfonds Limburg

