
Bart Rutten is hoofd van de afdeling psychiatrie en verricht al jaren 
onderzoek naar onder andere posttraumatische stressstoornis. 
Hij wil boven water krijgen waarom de ene naar Afghanistan 
uitgezonden soldaat geteisterd wordt door angsten en slapeloze 
nachten en de ander gewoon functioneert. Dezelfde vraag dringt 
zich op nu de coronacrisis ongekend leed veroorzaakt. Interessant 
uit wetenschappelijk oogpunt? ‘Op dit moment staan we honderd 
procent in de helpstand’, zegt het hoofd van de afdeling psychiatrie 
van het Maastricht UMC+ vanuit zijn huis in Midden-Limburg als hij 
net een lange werkdag achter de rug heeft. ‘Ons team ziet veel mensen 
die enorme stress ervaren en waarvan een deel met psychische 
nood kampt. Patiënten die bang zijn, familieleden die een dierbare 
verliezen, artsen en verpleegkundigen die lange werkdagen maken 
en veel patiënten zien lijden en sterven. We proberen iedereen zo veel 
mogelijk bij te staan. We zijn er om adviezen en tips te geven over 
de normale reacties op schokkende gebeurtenissen en we luisteren 
naar het verhaal van mensen. Zodat zij wat afstand kunnen voelen, 
bij zichzelf kracht herkennen en oplossingsmogelijkheden vinden. 

Bij mensen met aanhoudende klachten denken we mee over hoe zij 
zich op de been kunnen houden of weer kunnen krijgen. Ik ben best 
wel ongerust, ja. Deze crisis heeft een enorme impact. En zeker op de 
mensen die in de zorg werken. Van hen wordt heel veel gevraagd. Lange 
werkdagen, hoge emotionele belasting, het risico op besmetting. En 
weinig om momenteel naar uit te kijken. Geen vakantie, evenementen 
of terrasjes. Als psychiater en als mens verwacht ik dat de gevolgen 
groot kunnen zijn.’

BRANDPUNT
Wordt Bart Rutten in zijn eigen baan al elke dag geconfronteerd met de 
COVID-19-crisis, zijn vrouw is als internist-oncoloog direct betrokken 
bij de frontlinie van de corona-afdelingen van het VieCuri in Venlo. 
‘Zij heeft dagelijks contact met patiënten, zit nog dichter op het leed. 
Gelukkig lukt het ons wel om af te schakelen. Als we thuiskomen dan 
zijn er drie heerlijke kinderen en een hond die de aandacht verdienen 
en waarmee we leuke dingen doen. Dan tellen we onze zegeningen. 
We zijn zelf gezond, hebben voldoende middelen en we kunnen 

met elkaar in contact blijven. Dat is heel anders in andere delen van 
de wereld, zoals in delen van Zuid-Amerika, India en Afrika. Wat gaat 
daar allemaal nog gebeuren? Wij hebben goede medische en sociale 
voorzieningen.’
De zorgen van Bart Rutten zijn onmiskenbaar, zijn prioriteiten 
duidelijk. Later in de tijd krijgt de wetenschapper in de psychiatrie 
en neurowetenschappen weer de ruimte en zal de coronacrisis zijn 
wetenschappelijk onderzoek binnensluipen. Want er zijn wel degelijk 
veel raakvlakken.

VEERKRACHT
Neem het onderzoek naar de biologie van PTSS en veerkracht, gericht 
op biologische veranderingen in het lichaam na blootstelling aan 
psychologische trauma’s. ‘We hebben recent ontdekt dat de structuur 
van het DNA kan veranderen na het doormaken van een trauma. Een 
deel van de mensen heeft dan geen psychische symptomen, anderen 
wel. De bevindingen zijn gedaan bij militairen die werden uitgezonden 
naar Afghanistan, maar ze zouden ook toepasbaar kunnen zijn bij 
andere vormen van trauma, zoals slachtoffer van seksueel geweld of 
een gewelddadige jeugd. Het wel of niet ontwikkelen van PTSS kan 
dus deels ook te maken hebben met de veranderbaarheid van onze 
DNA-structuur. Daarnaast vermoeden we dat de aan- of afwezigheid 
van een sociaal netwerk, leefstijl, voeding en drugsgebruik belangrijke 
factoren kunnen zijn. Pas op, we wéten het niet zeker, er zijn slechts 
aanwijzingen dat ze het risico meebepalen. We willen graag weten 
waarom de ene persoon de veerkracht en de weerbaarheid heeft 
om PTSS het hoofd te bieden en de ander niet. Het is zeker niet 
enkel een genetisch verhaal. Zijn bepaalde voedingsstoffen of een 
verandering in leefpatroon van invloed? Kunnen medicijnen helpen? 
Kan hij of zij zichzelf trainen? Hoe versterkt sociale 
verbinding de veerkracht van mensen? En kunnen 
we dat optimaliseren? Ongetwijfeld hebben veel 
mensen in deze crisis een hoog risico om PTSS 
te ontwikkelen. Dat willen we zo veel mogelijk 
voorkomen door hun veerkracht te versterken.’

PSYMATE
Bart Rutten en zijn team hebben wel al een eerste stap gezet in de 
hulpverlening op de langere termijn. Met de PsyMate, een interactieve 
app waarmee mensen kunnen bijhouden hoe ze zich voelen en 
die tips geeft, ontwikkeld door professor Philippe Delespaul. ‘Een 
coachinginstrument waarmee mensen inzicht krijgen hoe ze 
functioneren, wat hun klachten triggert en welke krachtbronnen ze 
hebben. Mensen die aan stress blootstaan of mensen met psychische 
klachten krijgen daarmee meer regie en kunnen daarmee beter 
functioneren, zo blijkt uit ervaring. We hebben nu een versie van de 
PsyMate gemaakt die beschikbaar is voor werknemers in de zorg, 
toegespitst op deze coronacrisis. In de week van 28 april is deze 
gelanceerd voor gebruik door de werknemers van het Maastricht 

Het coronavirus maakt talloze slachtoffers en ontwricht de economie, het dagelijks leven. Of alles weer normaal wordt 
in 2021 is de vraag, maar zeker is dat vele duizenden mensen nog jaren zullen worstelen met het gemis van overleden 

dierbaren, met de herinnering aan de intensive care, het ziek-zijn, het afscheid moeten nemen van familie, de angst, het 
faillissement van de eigen onderneming. Artsen waarschuwen voor een golf van mensen met psychische klachten en een 
posttraumatisch stresssyndroom, PTSS. Psychiater en hoogleraar Bart Rutten, verbonden aan Maastricht UMC+, zet zich 

schrap maar voorspelt ook grote veerkracht.
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UMC+. We willen de app op korte termijn aanbieden aan andere 
organisaties en verder uitrollen, ook in verschillende talen. Het is 
een eerste stapje waarmee we concreet hulp bieden, uiteraard naast 
het werk dat de medewerkers van het psychosociale team elke dag 
verzetten.’

KOSTBAAR
Bart Rutten (1975, Munstergeleen) studeerde Geneeskunde in Leuven 
en Maastricht, specialiseerde zich vervolgens als medicus in de 
Psychiatrie, liep stages in onder meer Zuid-Afrika, Duitsland, Engeland 
en de Verenigde Staten, promoveerde in de Neurowetenschappen en 

werd in november 2016 benoemd tot hoogleraar. Hij 
beseft dat er nog vele jaren onderzoek nodig is om 
de oorzaken van PTSS te doorgronden en eventuele 
behandelingen te ontwikkelen. ‘Nader onderzoek is 
erg kostbaar. Feitelijk zou je individuele personen 
over lange tijd moeten volgen en hun psychisch en 
lichamelijk functioneren meten. In internationaal 
verband. Natuurlijk werken we samen met 

verschillende universiteiten wereldwijd, maar data verzamelen kost nu 
eenmaal veel geld en mankracht. Ik ben er nu niet zo mee bezig, maar 
we zijn deels afhankelijk van middelen van derden, zoals het Jonge 
brein onderzoekfonds Limburg. Publiek onderzoeksgeld en subsidies 
zijn schaars. En om snel resultaten te boeken en te kunnen innoveren, 
is het essentieel om de beschikking te hebben over meer middelen. 
De coronacrisis en de vele mensen met psychische klachten zoals PTSS 
die daar het gevolg van zijn, maken dit onderzoek nog urgenter. Dus 
als mensen middels een donatie willen bijdragen aan het tegengaan 
van de impact van corona op de mentale gezondheid, heel graag.’

Jonge brein onderzoekfonds Limburg steunt mensen met psychische klachten en hun familie. Het richt zich op  
taboe- en stigmadoorbreking en werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek in Maastricht UMC+.  
Wilt u het onderzoek naar veerkracht van Bart Rutten steunen? Dan kan dat door een bijdrage over te  

maken op rekeningnummer NL11 INGB 0657 5268 35 ten name van Jonge brein onderzoekfonds. 
Of kijk op http://www.jongebreinonderzoekfonds.nl/doneer-online.
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Onderzoeker en hoogleraar Bart Rutten 
voor het Maastricht UMC+.

‘Hoe verhogen 
we de 

veerkracht?’

Embleem van (h)erkenning

Dit is het Embleem van (h)erkenning en bedoeld om medewerkers 
in de zorginstellingen te steunen die gezamenlijk strijden tegen 
COVID-19. Het embleem wordt momenteel verwerkt op T-shirts 
die weer te koop zijn via www.covid-fighters.nl. Een deel van 
de opbrengst komt ten goede aan innovatie en onderzoek 
in het werk van Bart Rutten, met name op het terrein van de  
mentale gevolgen van de coronacrisis. Voor meer informatie 
zie www.covid-fighters.nl.


