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Abstract  
Depressie is een van de meest frequente psychiatrische aandoeningen. Men kan zich afvragen wat de 

oorzaken zijn van deze ingrijpende ziekte. De context van een gezin is een interessant uitgangspunt 

om het probleem rond depressie te benaderen. Dit literatuuronderzoek bekijkt het effect van 

gezinsrelaties op het ontstaan en onderhouden van depressie. De probleemstelling wordt enerzijds 

bekeken vanuit de kindertijd van de patiënt en anderzijds vanuit het huidig volwassen leven. In de 

kindertijd gaat de aandacht uit naar het gezin van oorsprong en de relatie tussen ouder en kind, terwijl 

bij de volwassene de partnerrelatie meer op de voorgrond staat.  

 
“Depressie zit in de genen”. Genetische factoren blijken inderdaad het ontstaan van depressie deels te 

verklaren. Maar de oorzaak van een depressie is multifactorieel. In de gezinscontext kunnen naast de 

genetische overdracht, andere verklaringen gevonden worden voor de ontwikkeling van een depressie. 

De persoonlijkheid en meer specifiek het temperament van een kind hangt samen met depressie. 

Daarnaast houdt een gebrekkige opvoeding tijdens de kinderjaren verband met depressies op 

kinderleeftijd en volwassen leeftijd. Uit de resultaten kunnen we afleiden dat de hechtingsstijl een 

effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Personen die veilig gehecht zijn, hebben minder 

depressies. Daarboven worden ze door hun veilige hechting ook beschermd tegen de negatieve 

gevolgen van een falende opvoeding. Gezinsrelaties kunnen de hoeveelheid stress in het leven van een 

kind verhogen. Stress is een gekende aanleiding voor depressie.  

Specifiek wordt dieper ingegaan op de invloed van een depressieve ouder op het kind. Het nageslacht 

van een depressieve ouder heeft een hoger risico op depressie. De genen worden enerzijds overgeërfd, 

maar dit is niet de enige verklarende factor voor het hogere risico op depressie. De opvoeding blijkt in 

belangrijke mate tekort te schieten door depressie bij de ouder. Hun kinderen worden dus vaker aan 

deze negatieve omgevingsfactor blootgesteld en dit heeft effect op de ontwikkeling. Gezinnen met 

depressieve ouders worden bovendien gekenmerkt door meer conflicten in het gezin. Deze conflicten 

vertalen zich naar meer stress voor het kind. De periode waarin de ouder depressief wordt kan op 

verschillende manieren een invloed hebben op het risico voor een depressie bij het kind. De niet-

depressieve partner kan het kind beschermen tegen de impact van een depressieve ouder.  

 
In het huidige volwassen leven van de patiënt is er een bidirectioneel verband aangetoond tussen 

partnerrelatie en depressie. Huwelijksproblemen kunnen een depressie veroorzaken, maar een 

depressie heeft ook negatieve gevolgen voor het huwelijk. Enkele modellen uit de literatuur, met een 

verschillende visie op de probleemstelling, worden besproken. De associatie tussen depressie en 

moeilijkheden binnen de partnerrelatie kan verklaard worden door verschillende derde variabelen. Zo 

is neuroticisme een significante moderator van het verband. Communicatie tussen de partners is 

eveneens van belang en verschillende communicatiepatronen zullen de associatie mediëren. Net zoals 
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in de kindertijd is bij volwassenen de hechtingsstijl belangrijk en kan deze een variabele zijn die 

inwerkt op de correlatie tussen depressie en relatieproblemen. Stress heeft een belangrijke invloed op 

het verloop van een depressie. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen de 

geslachten en tussen jonge en oudere koppels.  

 
Enkele methodologische tekortkomingen van de literatuur worden bediscussieerd. Naar de toekomst 

toe is meer onderzoek nodig om de complexe associatie tussen gezinsrelaties en depressie verder te 

doorgronden. Gezinnen kunnen in een vicieuze cirkel van relatieproblemen en depressie belanden. Een 

aanbeveling is om via preventie en therapie, specifiek gericht op deze problematiek, het ontstaan van 

deze negatieve spiraal tegen te gaan.  
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Inleiding 
Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen in de westerse wereld. 

Ongeveer 15-34% van de bevolking zal tijdens het leven een depressieve episode doormaken (1, 2). 

De 12-maandenprevalentie van depressie ligt tussen 5-16%. Dit wil zeggen dat tijdens het verloop van 

een jaar 5-16% van de mensen zullen voldoen aan de criteria van een depressieve episode (1). Het 

voorkomen van depressie is genderspecifiek, met dubbel zoveel vrouwen vergeleken met mannen (1, 

2).  

Twee belangrijke epidemiologische tendensen tekenen zich af de laatste jaren. Het voorkomen van 

depressies stijgt in de westerse wereld en ze beginnen jonge leeftijd. Het risico op een eerste 

manifestatie van depressie begint vanaf de vroege tienerjaren en stijgt met de leeftijd. In de Verenigde 

Staten is de mediane leeftijd waarop depressie ontstaat 32 jaar. De helft van de depressies begint er in 

de leeftijdscategorie van 19 jaar tot 44 jaar. De interkwartielafstand, het aantal jaren tussen het 25e en 

75e percentiel in de leeftijdscurven, bedraagt dus 25 jaar (2). Een gelijkaardige trend wordt in België 

gevonden. In de periode 1992-1999 werd er in België een stijging met 4% gerapporteerd van 

depressieve symptomen in de bevolking (3). De mediane leeftijd van ontstaan bedraagt er 38 jaar (1). 

Hoewel de mediane leeftijd waarop depressie ontstaat verschilt tussen landen, is de leeftijdsperiode 

waarin een depressie zich meestal ontwikkelt vergelijkbaar tussen landen. Het gaat om een lange 

periode van meer dan 20 jaar. Zowel jonge twintigers als veertigers bevinden zich dus in de risicovolle 

leeftijdsperiode om een depressie te ontwikkelen.  

 
Wat is een depressie? 

Wat in de volksmond een depressie wordt genoemd, kan in feite een depressieve episode of een 

depressieve stoornis zijn. Tegenwoordig wordt hier een fundamenteel onderscheid tussen gemaakt. 

Een depressieve episode betreft een periode gekenmerkt door een aantal depressieve klachten 

overeenkomstig met de DSM-IV criteria (zie verder). Van een depressieve stoornis kan men spreken 

indien er één of meerdere episodes doorgemaakt zijn in het verleden en er aan bijkomende 

voorwaarden (zie DSM-IV) is voldaan. Samen met bipolaire stoornissen worden depressieve 

stoornissen ingedeeld bij de stemmingsstoornissen.  

Depressie werd lang aanzien als een acute ziekte met één enkele episode. Met de huidige inzichten 

wordt depressie vaker bekeken als een recidiverende en chronische aandoening met verschillende 

episodes, waarbij eenzelfde patiënt de ene keer een zware depressieve episode kan doormaken en een 

volgende keer slechts lichte ongemakken kan ondervinden (4).  

Een depressieve episode wordt door verschillende criteria gedefinieerd in de DSM-IV (5). De twee 

hoofdkenmerken die een episode typeren zijn een depressieve stemming gedurende een groot deel van 

de dag en interesseverlies of minder plezier bij activiteiten. Daarnaast zijn er heel wat lichamelijke 

klachten. De eetlust kan veranderen en er kan een gewichtstoename of -afname optreden. 
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Slaapstoornissen zijn aanwezig onder de vorm van insomnia of hypersomnia. Depressieve personen 

zijn vaak psychomotorisch geremd of geagiteerd en hebben minder energie.  

De lichamelijke gevolgen staan niet op zichzelf, ook op cognitief vlak kan depressie zijn impact 

hebben. Zo ervaart men bijvoorbeeld gevoelens van waardeloosheid of schuld. Ook nadenken en 

concentreren gaat moeilijker. Vaak hebben depressieve personen gedachten aan de dood of zelfs 

concrete plannen om suïcide te plegen (5). Depressie heeft dus lichamelijke en cognitieve gevolgen, 

maar ook op sociaal en economisch vlak laat depressie zijn sporen na. Het werkverlet is groter bij 

depressieve personen. Ze zullen tot 5 dagen per maand niet of slechts suboptimaal functioneren. Bij 

mensen die lijden aan een ernstige depressie loopt dit op tot 9 dagen per maand (1).  

 
Waarom krijgen mensen een depressie en waarom blijft de depressie duren? 

Een eenduidige oorzaak voor een depressie bestaat niet. Tegenwoordig gaat men eerder uit van een 

samenspel tussen verschillende genetische, sociale, biologische en psychologische factoren (6). 

Eenmaal een depressie kunnen andere factoren een rol spelen die het herstel bevorderen of vertragen. 

Zo worden leeftijd, familiale voorgeschiedenis van depressie, een laag familiaal inkomen, lage 

educatie en weinig sociale steun geassocieerd met een trager herstel. Comorbiditeit met andere ziekten, 

in het bijzonder met psychopathologie zoals angststoornis, kunnen de duur van de depressie verlengen. 

Ten slotte houdt een depressie langer aan bij vrouwen en personen met een neurotische 

persoonlijkheid (7).  

 
Personen leven over het algemeen niet alleen maar functioneren binnen de context van een gezin. Het 

gezin van oorsprong, maar ook het huidige gezin zal een invloed uitoefenen op verschillende aspecten 

van een persoon. Daarom is het interessant om te kijken of er een verband bestaat tussen de familiale 

situatie en het optreden van depressie.  

De doelstelling van deze scriptie is te onderzoeken welke gezinsrelaties het ontstaan en onderhouden 

van depressie beïnvloeden. Hierbij wordt er gekeken naar factoren in het gezin waarin men opgroeide 

en in het huidige gezin. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie met de ouders in de kindertijd en 

naar de partnerrelatie in het volwassen leven.  

Een depressie bij een gezinslid zal een belangrijke impact hebben op het functioneren van het gezin. 

Dit komt niet uitgebreid aan bod in deze thesis met uitzondering van het bidirectioneel verband bij de 

partnerrelatie en de impact van een ouderlijke depressie op het functioneren van het kind.  

Als blijkt dat gezinsrelaties het verloop van een depressie bepalen, of in zekere mate beïnvloeden en 

als men de precieze mechanismen kan achterhalen, kan dit implicaties hebben op de vorm van therapie. 

In tegenstelling tot genetische factoren, kan men wel inwerken op gezinsfactoren. Er zou meer 

aandacht kunnen besteed worden aan gezinsinterventies onder de vorm van gezins- of relatietherapie. 

Deze masterproef kan hierbij een link zijn tussen theorie en praktijk. 
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Methodologie 
Deze scriptie kwam tot stand door middel van een literatuuronderzoek. Er werd gebruik gemaakt van 

PubMed om de Medline database te doorzoeken. De MESH zoektermen depression en depressive 

disorder werden ingevoerd. Daarbij werden verschillende zoektermen in combinaties of afzonderlijk 

toegevoegd: marital, marital conflict, communication, familial factors, parent, child, family 

functioning, parenting, child rearing, …. In eerste instantie werd naast depressieve stoornis ook 

literatuur opgezocht over bipolaire stoornis. Wegens te veel informatie werden deze artikels over 

bipolaire stoornis niet opgenomen. Volgende limieten werden gebruikt om de literatuur te doorzoeken 

in PubMed: humans, English, Dutch.  

Studies werden geselecteerd op basis van de titel en het abstract. Indien een zeer bruikbaar artikel 

werd gevonden, werd een aanvullende opzoeking gedaan op naam van de auteur. Zowel via related 

articles als via de individuele referentielijsten van artikels werden nuttige bijkomende studies bekomen. 

Verder werden enkele boeken geraadpleegd over het onderwerp. Hierbij werden de geschikte 

hoofdstukken geselecteerd na grondig doorlezen van het ganse werk.  

De informatie uit de literatuur werden geklasseerd in twee grote groepen, enerzijds artikels over de 

ouder-kindrelatie in het gezin van oorsprong en anderzijds artikels over de huidige partnerrelatie. Zo 

werden twee afzonderlijke groeperingen gemaakt die de structuur van deze tekst vormen.  
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Resultaten  

1 Gezinssituatie uit de kindertijd 

Uit onderzoek blijkt dat een eerste depressie vaak optreedt op jongvolwassen leeftijd. Dit is dus 

vooraleer een stabiele partnerrelatie is gevormd. Daarom is het zinvol om na te gaan welke vroegere 

factoren, mogelijks vanuit de kindertijd, een rol spelen bij het ontstaan van depressie. De ouder-

kindrelatie blijkt daarbij een belangrijke factor te zijn.  

Eerst wordt het verband tussen de ouder-kindrelatie en depressie in het doorsnee gezin bekeken. Er 

zullen genetische factoren besproken worden naast opvoeding en hechtingsstijlen. Ten slotte zal meer 

in detail aan bod komen op welke manier depressieve ouders een invloed hebben op het ontstaan van 

een depressie bij hun kinderen. Kinderen zullen naast de ouder-kindrelatie ook invloeden ondervinden 

van relaties die zich buiten de gezinssfeer afspelen. Dit valt buiten het doel van deze masterproef. 

 

1.1 Algemeen: gezinnen met risico op depressie voor het kind  

Depressie concentreert zich vaak in bepaalde families. Dit wijst erop dat oorzakelijke factoren voor 

depressie mogelijks te vinden zijn in de gezinscontext. Welke factoren kunnen dit zijn? Gezinsleden 

hebben verschillende factoren gemeen. Ze leven in gelijkaardige omstandigheden en hebben 

gemeenschappelijke genen. Er zijn ook omstandigheden die verschillen tussen gezinsleden zoals de 

werksituatie, schoolomgeving en relaties buiten de gezinssfeer.  

Genen worden binnen een gezin overgedragen van ouders op de kinderen. Deze zullen een directe 

invloed hebben op de psychologische ontwikkeling van het kind. Maar ze hebben ook indirect effect 

bijvoorbeeld via hun invloed op het temperament van het kind.  

Naast genetische factoren zullen gezinsleden ook omgevingsfactoren delen. Een eerste 

omgevingsfactor waar kinderen binnen een gezin aan blootgesteld worden is de opvoeding door hun 

ouders. Een tweede element is de hechtingsstijl die specifiek is aan een kind. Kinderen worden ten 

derde blootgesteld aan conflicten in het gezin, deze zullen logischerwijs een impact hebben op de 

ontwikkeling van het kind. Deze factoren; genen, opvoeding, hechting en conflicten bepalen de ouder-

kindrelatie.  

 
1.1.1 Genetisch  

Er is sterk en consistent bewijs dat er bij majeure depressie een belangrijke genetische factor 

meespeelt in de etiologie (8-10). Een depressieve ouder draagt zijn DNA over op zijn kind, dit DNA is 

verschillend van dat van een niet-depressieve ouder (11). Men kan dus spreken van een genetische 

component in de relatie tussen stemmingsstoornis van de ouders en psychopathologie van hun 
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kinderen (12). De bijdrage van deze genetische invloeden wordt tussen de 31-42% geschat. 

Schattingen van overerfbaarheid zijn even groot voor mannen als voor vrouwen (10).  

‘Depressieve’ genen leiden echter niet automatisch tot een depressie. Recent gen-

omgevingsinteractieonderzoek toont aan dat eerder het samenspel tussen nature en nurture (dus tussen 

genen en omgeving) dan de afzonderlijke factoren op zich, mogelijk tot depressie leidt. Genetische 

kwetsbaarheid komt namelijk pas tot expressie in de aanwezigheid van bepaalde stressvolle 

omgevingsfactoren (13). Een voorbeeld van gen-omgevingsinteractie is het functioneel polymorfisme 

in het gen dat codeert voor de serotonine transportreceptor (5 HTT). De effecten van stressvolle 

levensgebeurtenissen op het ontstaan van depressie worden gemodereerd door dit polymorfisme. Een 

persoon met een of twee korte allelen van dat gen zal onder invloed van stressvolle gebeurtenissen 

depressieve symptomen, een klinische depressie of suïcidaal gedrag ontwikkelen. Een persoon met 2 

lange allelen zal geen depressie ontwikkelen bij stress. Hij wordt in principe door zijn genen 

beschermd tegen de negatieve gevolgen van stressvolle gebeurtenissen. Depressie komt pas tot uiting 

indien er ‘depressieve’ genen zijn en indien deze genen worden ‘aan’ gezet door negatieve 

levensomstandigheden (14).  

 
1.1.2 Temperament en persoonlijkheid 

Indirect spelen genen ook een rol. Zo is het temperament van iemand een determinant van 

persoonlijkheid, dat sterk bepaald wordt door genetische factoren. Om een duidelijk beeld te kunnen 

schetsen wordt eerst uitgelegd wat men verstaat onder persoonlijkheid en temperament.  

De persoonlijkheid bepaalt iemands flexibiliteit en hoezeer iemand met adequaat gedrag op zijn 

omgeving reageert (15). Persoonlijkheid bestaat uit karakter en temperament.  

Het karakter van een persoon wordt door psychosociale en culturele omgevingsfactoren beïnvloed. De 

cognitieve stijl, het probleemoplossend vermogen en de hechtingsstijl maken hier deel van uit (15).  

Het temperament ontstaat reeds vroeg in het leven (16). Het bepaalt de emotionele natuur van een 

persoon (15). Dit omvat de gevoeligheid voor emotionele stimuli, de sterkte en snelheid van de 

emotionele respons, de basisstemming en de fluctuaties en intensiteit van de stemming. Temperament 

is de genetische aanleg om op een bepaalde manier te reageren op de omgeving en gebeurtenissen. 

Ervaringen kunnen de ontwikkeling en de expressie van temperament veranderen. Een voorbeeld 

hiervan is de opvoeding van de ouders die een effect kan hebben op het temperament van het kind.  

 
Onderzoek toont een relatie aan tussen depressie en temperament. Temperamentkenmerken zoals 

negatieve en positieve emotionaliteit zouden in verband staan met depressie (16-18). Negatieve 

emotionaliteit hangt samen met een hogere gevoeligheid voor negatieve stimuli, gestegen 

waakzaamheid, psychologische arousal en emotioneel leed zoals angst en woede. Ook stress 

reactiviteit, moeilijk temperament, gedragsinhibitie en vermijdingsgedrag vallen onder de term 

negatieve emotionaliteit (19-23). Daarentegen is positieve emotionaliteit gekarakteriseerd door 
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gevoeligheid voor beloning, door toenadering, energie, betrokkenheid, sociaal in omgang en 

avontuurlijkheid. Ook extraversie en prikkelzoekend gedrag worden onder de noemer positieve 

emotionaliteit geklasseerd (23, 24). Hoge niveaus van negatieve emotionaliteit en lage niveaus van 

positieve emotionaliteit blijken significant samen te hangen met depressie (25). Bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken komen vaker voor bij personen met een depressieve episode. 

Neuroticisme bijvoorbeeld heeft een voorspellende waarde voor het ontstaan en onderhouden van 

depressie (16, 26).  

 
Zoals eerder vermeld is dit echter een verhaal van interacties tussen genen en omgeving. Het is gekend 

dat personen met een moeilijk temperament vaker een lage relatiekwaliteit hebben (27). 

Waarschijnlijk bepaalt het temperament de omgangsvorm van anderen met de persoon. De ouders 

reageren bijvoorbeeld op het moeilijke temperament van hun kind met een controlerende en 

beperkende opvoeding. Kinderen die een dergelijke opvoeding krijgen, hebben vaker depressies (16). 

Er bestaat dus een wisselwerking tussen de opvoeding en het temperament. Het komt erop neer dat 

kinderen met moeilijke temperamenten slechte opvoedingspatronen kunnen uitlokken bij hun ouders. 

Evengoed kunnen de moeilijke temperamenten zelf, ontstaan zijn of beïnvloed worden door de 

opvoeding van de ouders. 

Het ontstaan van depressie heeft dus een verband met het temperament van het kind. Iemands 

temperament heeft een effect op de relatiekwaliteit. Vermoedelijk zal temperament een interactief of 

additief effect hebben met de opvoeding door de ouders (16). De combinatie van bepaalde 

temperamentkarakteristieken en opvoedingspatronen zullen de kans op depressie vergroten of 

verkleinen. Kindgerelateerde factoren zoals temperament moeten een betekenis krijgen in het 

onderzoek naar gezinsfactoren en depressie.  

 
1.1.3 Opvoeding 

Naast de genetische factoren die van belang zijn in de familiale transmissie van depressie, wordt 

gekeken welke rol de ouder-kindrelatie speelt. De band tussen ouder en kind, zoals die ervaren wordt 

als kind, hangt samen met de ernst van depressieve symptomen als volwassene (28). Die band zal 

deels ontstaan door de opvoeding die de ouders geven. Het is vanzelfsprekend dat een weinig 

liefhebbende opvoeding nadelige gevolgen zal hebben voor het kind.  

 
Negatieve opvoeding 

Negatieve opvoeding wordt gekenmerkt door verschillende aspecten (16). Als de ouders weinig 

warmte en steun tonen, spreekt men van lage zorg (29). Ook kenmerkend voor een minder gunstige 

opvoeding zijn psychologische en gedragsmatige hoge controle. Een voorbeeld van psychologische 

controle is het kind vaak de schuld geven. Strenge grenzen stellen, excessief controleren en 

superviseren wat het kind doet, zijn voorbeelden van gedragsmatige hoge controle (30, 31). De ouders 
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stellen strenge wetten en discipline is belangrijk. Het gaat in feite om kinderen van overbezorgde 

ouders die beperkt worden in hun onafhankelijkheid, maar aan de andere kant toch weinig liefde 

krijgen (16).  

 
Onderzoeken met een verschillende opzetting wijzen ontegensprekelijk op een link tussen negatieve 

opvoeding en depressie. Studies waarbij depressieve volwassenen reflecteren op hun gekregen 

opvoeding, komen tot de conclusie dat deze opvoeding niet optimaal was. Dezelfde conclusie wordt 

getrokken wanneer depressieve kinderen en hun ouders de opvoeding evalueren. Ook bij observatie 

door onderzoekers wordt bij deze gezinnen een falende opvoeding vastgesteld (16). 

Als depressieve volwassenen terugkijken op hun opvoeding rapporteren ze veel schuld, controle, 

indringend gedrag, kritiek, afstoting en weinig steun van hun ouders (16, 32-34). Er is dus een 

associatie tussen de perceptie van de opvoeding en depressie (35). Ook depressieve kinderen worden 

gewaar dat hun ouders vaker boos, kritisch en emotioneel verwaarlozend zijn (36). Ze ervaren hun 

familie als minder coherent en ondersteunend en vinden hun ouders autoritair en controlerend (37). De 

ouders zelf zijn ook niet tevreden over de opvoeding die ze geven. Deze wordt gekenmerkt door meer 

verwerping, meer fysiek geweld, minder positieve omgang en minder liefde (38). Als men de gezinnen 

observeert, komt men opnieuw tot de conclusie dat er een minder positieve en meer negatieve wijze 

van opvoeding is (16).  

 
Negatieve opvoeding staat dus in verband met depressie. Is de negatievere opvoeding de oorzaak van 

meer depressiviteit in het gezin? Er kan op drie verschillende manieren worden gekeken naar de 

associatie tussen opvoedingsstijlen en depressie (32, 35). Een eerste mogelijkheid is dat er een causaal 

verband bestaat. Modellen die verklaren dat opvoeding leidt tot depressie zijn sterker dan modellen die 

beweren dat depressie leidt tot een andere opvoeding (39). Een tekortschietende opvoeding zou dus de 

oorzaak zijn van een latere depressie (32, 35).  

Een andere verklaring voor de associatie is dat depressieve kinderen of volwassenen de gekregen 

opvoeding als negatiever beschouwen door hun depressieve stemming (32). De depressieve stemming 

zelf zou dan een invloed hebben op de waardering van de opvoeding. Deze verklaring is minder 

waarschijnlijk aangezien bij zelfrapportage van de ouders en bij observationele studies de opvoeding 

ook negatief wordt beoordeeld.  

Een laatste optie is dat een persoonlijkheidstrek de opvoedingsstijlen beïnvloedt (32). Dit is al eerder 

vermeld bij het hoofdstuk over temperament. Kinderen met een bepaald temperament lokken 

disfunctionele opvoedingsstijlen uit bij hun ouders. De opvoeding zou dus een gevolg zijn van een 

mogelijke voorbeschiktheid voor depressie bij het kind.  

Van de drie mogelijkheden is volgens Sato et al (35) het causaal verband, waarbij een negatieve 

opvoeding later een grotere kans geeft op depressie, het meest waarschijnlijk. Er is echter nog te 

weinig prospectief longitudinaal onderzoek gebeurd om dit met zekerheid te bevestigen (16, 35).  
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Naast het ontstaan van depressie, blijkt familiale opvoeding ook het onderhouden en de duur van 

depressie te bepalen (16). De band tussen vader en kind, de discipline van de moeder en de kwaliteit 

van de gezinsomgeving bepalen het verloop van een depressie. Een minder goede vader-kindrelatie 

gekarakteriseerd door minder betrokkenheid voorspelt een langere duur van een depressie. Weinig 

onder de indruk zijn van de discipline van de moeder kan een depressie langer doen aanslepen (40).  

 
Zorg en controle van de ouders als specifieke opvoedingsstijlen 

Specifiek wordt verder ingegaan op zorg en controle als belangrijke opvoedingsstijlen. Zorg en 

controle worden in studies vaak gemeten aan de hand van het meetinstrument ‘Parental Bonding 

Instrument’. Hierbij wordt aan volwassenen gevraagd hun opvoeding van oorsprong te scoren. De 

score voor zorg toont hoe liefhebbend en hartelijk de ouders waren. De score voor controle bevat de 

mate waarin de ouders hun kind probeerden te controleren (41). Deze scores worden ingedeeld in lage 

en hoge zorg of controle.  

 
Eerst wordt ingegaan op zorg. Er is een effect van suboptimale opvoeding, in de vorm van lage zorg, 

op het ontstaan van depressie. Kinderen die worden blootgesteld aan lage zorg, zullen later meer kans 

hebben op het ontwikkelen van een depressie (35, 41, 42). Deze kans op een depressie is bij 

adolescenten 3-4 keer hoger omdat lage zorg van de ouders interpersoonlijke problemen bij de 

jongeren in de hand kan werken. De zorg van ouders is vergelijkbaar voor zonen en dochters en er is 

een effect van zowel moederlijke als vaderlijke lage zorg op het nageslacht (43). 

Uit onderzoek blijkt dat voor vrouwen ook het onderhouden van depressie wordt beïnvloed door lage 

zorg. Vrouwelijke patiënten met een lage zorg van de vader hebben een slechtere prognose wat hun 

depressie betreft. Ze hebben namelijk meer kans op een langer durende depressie indien ze in hun 

kindertijd zijn blootgesteld aan lage niveaus van vaderlijke zorg. Voor mannen heeft de lage zorg van 

ouders geen invloed op de duur van een depressie (7).  

 
Naast een opvoeding met lage zorg, hangt een opvoeding die gekarakteriseerd wordt door 

overbescherming en hoge controle ook samen met meer depressies (35, 43). Behalve het feit dat er 

meer depressies zijn, zal overbescherming door hun vader de ernst van depressieve symptomen bij 

mannen vergroten (28). Vrouwen hebben, indien ze in hun kindertijd zijn blootgesteld aan hoge 

overbescherming, meer kans op een aanhoudende depressie (7). 

 
Suboptimale opvoeding speelt een rol bij het ontstaan van depressie. Zorg is daarbij belangrijker dan 

controle. De onafhankelijke effecten van lage ouderlijke zorg zijn groter dan de onafhankelijke 

effecten van hoge controle. Als er statistisch gecontroleerd wordt voor zorg, is er geen associatie meer 

tussen depressie en controle (43). Vaak wordt de combinatie van lage zorg en hoge controle gezien in 
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de opvoeding. Dit wordt affectionless control genoemd. Affectionless control hangt samen met een 

langere duur van depressie (7). Geslachtsverschillen moeten nog verder worden uitgezocht.  

 
Hoe zal de opvoeding zijn effect hebben op depressie?  

Door een strenge opvoeding ontwikkelen kinderen depressieve cognitieve schemata over zichzelf. 

Deze kinderen hebben een negatief zelfbeeld en weinig vertrouwen in de medemens. Dit kan leiden tot 

depressie. Vooral het zogenaamde affectionless control kan deze negatieve kijk op zichzelf induceren. 

Opvoeding zal dus deels door een invloed op het zelfbeeld een effect hebben op het ontstaan van 

depressie. Het verband tussen opvoeding en depressie wordt niet volledig verklaard door de cognitieve 

schemata van de kinderen (16). 

De negatieve impact van de opvoeding kan verminderd worden door positieve relaties in het 

volwassen leven. Zo ziet men dat sociale steun en opvangnetten bij vrouwen de effecten van 

ouderlijke zorg en controle op psychiatrische symptomen kunnen mediëren (44).  

 
1.1.4 Hechting en invloed op depressie  

Wat is hechting? 

Men spreekt van veilige en onveilige hechting (15). Personen die veilig gehecht zijn, hebben een 

positief zelfbeeld. Ze vertrouwen erop dat ze kunnen rekenen op anderen wanneer dat nodig is. Ze 

durven zich kwetsbaar op te stellen en hebben niet veel moeite om te reflecteren over hun eigen 

gevoelsleven.  

Onveilige hechting kan worden onderverdeeld in angstig-vermijdend en angstig-gepreoccupeerd-

ambivalent (6). Bij personen met een angstig-vermijdende hechtingsstijl is er een negatief objectbeeld 

ontstaan. Ze kunnen moeilijk anderen vertrouwen en doen geen inspanningen meer om intieme relaties 

aan te gaan waarin ze zich kwetsbaar moeten opstellen. In lastige omstandigheden doen ze geen 

beroep op anderen omdat ze bang zijn dat de anderen hen niet willen of kunnen helpen. De angstig-

gepreoccupeerde-ambivalente hechtingsstijl wordt gekenmerkt door een negatief zelfbeeld. Er ontstaat 

een chronische onzekerheid over relaties. Ze twijfelen eraan dat anderen willen voldoen aan hun 

verlangens en verwachtingen. Deze personen zijn vaak zeer afhankelijk, opdringerig en claimend (15).  

 
Invloed van hechting op depressie, wisselwerking met opvoeding? 

Zijn mensen met bepaalde hechtingsstijlen meer vatbaar voor depressie? Zoals beschreven in vorig 

hoofdstuk voorspellen bepaalde ervaringen met de opvoeding depressies. Ervaringen van kinderen met 

hun ouders zullen volwassen relaties en hechtingsstijlen bepalen (42). De ouder-kindrelatie en de 

opvoeding hebben dus een invloed op toekomstige relaties, de hechting en de kans op depressie.  

In een stabiele omgeving zal de hechtingsstijl zelf mee bepalen hoe toekomstige relaties worden 

gevormd (42). Foute relaties kunnen invloed hebben op het eventuele ontstaan van depressie. Indirect 
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kunnen hechtingsstijlen dus door effecten op de latere relaties bijdragen aan de mentale gezondheid en 

invloed hebben op de depressiekans.  

 
Mensen die veilig gehecht zijn hebben minder depressies (42). Veilige hechting is belangrijk om het 

ontstaan van depressie in een latere periode in het leven te verhinderen (6). De opvoeding van de 

ouders zal deels de hechting bepalen, vooral de zorg van de ouders is daarbij belangrijk. Mannen en 

vrouwen met veilige hechtingsstijlen als volwassene rapporteren hogere niveaus van gekregen 

ouderlijke zorg. De zorg van ouders heeft een sterkere associatie met veilige hechting als volwassene 

dan de ouderlijke controle.  

Volgens Gittleman et al (42) hebben veilig gehechte personen, los van de opvoedingsstijl die hun 

ouders hanteerden, altijd minder kans op depressieve symptomen dan personen met onveilige hechting. 

Veilige hechting kan dus de effecten van een negatieve opvoeding bufferen. Zo zal bij een stijging van 

de vaderlijke controle het niveau van depressieve symptomen gelijk blijven als er veilige hechting is. 

Bij vrouwen is er echter een uitzondering. Bij deze groep worden, ondanks een veilige hechting, meer 

depressieve symptomen vastgesteld indien ze als kind blootgesteld zijn aan hoge moederlijke controle. 

Deze symptomen bereiken wel nooit het niveau dat gevonden wordt bij onveilige hechting. Dus bij 

veilige hechting zijn er nog altijd minder depressies dan bij onveilige hechting, zelfs indien er een 

negatieve opvoeding is zoals hoge moederlijke controle.  

De volwassen hechting medieert bij vrouwen het effect van moederlijke zorg op depressie. Hoe 

veiliger de hechting, hoe minder depressief, onafhankelijk van de hoeveelheid moederlijke zorg. Dit is 

het enige mediërend effect gevonden van hechting. Voor mannen is er geen mediatie (42).  

  
Onveilige hechting zoals vermijdende en gepreoccupeerde hechting zijn geassocieerd aan hogere 

niveaus van depressie. Bij volwassenen met een vermijdende hechtingsstijl die daarbovenop een 

opvoeding kregen met hoge controle en lage zorg is de samenhang met depressieve symptomen nog 

groter. Ouderlijke zorg en controle bij mannen, samen met de vermijdende hechtingsstijl, voorspellen 

depressie. Enkel bij vrouwen zal moederlijke controle geen extra stijging geven van depressieve 

symptomen bij vermijdende hechting. Vrouwen met vermijdende hechtingsstijl hebben immers altijd 

hoge niveaus van depressieve symptomen onafhankelijk van de niveaus van controle (42). 

De effecten van opvoedingsstijlen op mentale gezondheid waren groter bij mannen terwijl de effecten 

van volwassen hechtingsstijlen groter waren bij vrouwen (42).  

Om te concluderen kan men stellen dat hechting een rol speelt in het verband tussen ouder-kindrelatie 

en depressie. Veilige hechting als volwassene zal in de meerderheid van de gevallen een persoon 

beschermen tegen de negatieve gevolgen van opvoedingsstijlen zoals hoge ouderlijke controle of lage 

zorg. Personen met onveilige hechting hebben meer depressies en dit risico stijgt nog in de context van 

een gebrekkige opvoeding. 
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1.1.5 Negatieve familiale omstandigheden geven stress  

Negatieve familiale factoren spelen op twee manieren in op het ontstaan van depressie. Enerzijds 

kunnen familiale factoren stress induceren in het leven van het kind. Deze stress is een gekende trigger 

voor depressie. Anderzijds wordt het kind minder weerbaar tegen stress. Het kind is namelijk 

gevoeliger voor stress als er een negatieve gezinssituatie is. Het kind kan dan ook minder goed 

omgaan met stressvolle gebeurtenissen (16).  

Mogelijke negatieve omstandigheden in het leven van het kind zijn: vroegtijdige sterfte van een ouder, 

een echtscheiding, financiële moeilijkheden en huwelijksconflicten. Over huwelijksconflicten hebben 

kinderen zelf weinig controle. Toch voelen ze zich vaak verantwoordelijk voor de ruzies tussen hun 

ouders. Dit kan er toe leiden dat het kind moeilijker kan omgaan met stressvolle omstandigheden. 

Families met depressieve kinderen voelen zich weinig betrokken en verbonden met elkaar (29). Er is 

een slechte manier van communiceren en er zijn meer conflicten. Huiselijk geweld, mishandeling en 

verwaarlozing kunnen stress geven bij het kind. Fysiek en seksueel misbruik hangen sterk samen met 

het ontstaan van depressie (16). Psychopathologie van de ouders kan ook stress bij het kind geven.  

Naast de opvoeding beïnvloeden dus ook andere gezinsfactoren het ontstaan van stress en depressie. 

 

1.2 Specifiek: de invloed van een depressieve ouder  

Genen en omgeving spelen als familiale factoren een rol bij de verklaring voor het ontstaan van 

depressie. Uit de epidemiologie van depressie blijkt dat depressieve personen en mensen met kinderen 

zich vaak in dezelfde leeftijdscategorie bevinden. Het is dus belangrijk om te kijken hoe depressieve 

ouders mogelijks een invloed uitoefenen op het risico op depressie bij hun kinderen.  

 
1.2.1 Heeft een kind met depressieve ouders meer kans om later zelf een depressie te 

ontwikkelen?  

Vooraleer factoren te bespreken waarin depressieve ouders zich onderscheiden van andere ouders is 

het interessant om te weten of het nageslacht van depressieve ouders een hoger risico heeft op 

depressie. Als het nageslacht geen hoger risico heeft, kunnen de resultaten over algemene gezinnen, 

die reeds besproken werden, toegepast worden op gezinnen met depressieve ouders.  

Depressie heeft effecten op de gezondheid van de persoon zelf maar ook op het algemeen welzijn van 

de gezinsleden (45). De literatuur toont aan dat kinderen en adolescenten van depressieve ouders vaker 

emotionele, gedrags- en internaliserende problemen hebben (45-47). Depressie bij een ouder is een 

van de sterkste voorspellers van depressie bij het nageslacht (12, 48).  

Bij het nageslacht van depressieve personen bedraagt het risico op een emotionele stoornis 20-25% in 

vergelijking met 7% in de algemene populatie (11). Een kind van ouders met een stemmingsstoornis 

heeft op zijn 20ste levensjaar 40% kans om een depressieve episode meegemaakt te hebben in 

tegenstelling tot 20-25% van de kinderen met ouders zonder stemmingsstoornis. Op 25 jaar is dit 
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risico al opgelopen tot 60% (49). Bij depressie van de vader ziet men 45% meer depressies bij het 

nageslacht tegenover kinderen zonder depressieve vader (45, 50). Of anders gezegd, kinderen van 

ouders met een depressieve stoornis hebben naargelang de bron 2 tot 3 keer meer kans op depressie 

(49, 51). Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lijden bovendien vaak aan meer ernstige 

depressieve stoornissen, die op een vroegere leeftijd ontstaan en langer duren (49). 

 
Weissman et al (51) stelt dat een depressie bij een ouder of grootouder gelieerd is aan angststoornissen 

bij kinderen. Zo werd aangetoond dat kleinkinderen van depressieve grootouders 2 keer meer kans 

hebben op een angststoornis. Deze kans wordt vergroot tot 5 keer indien ook de ouders depressief zijn. 

Angststoornissen op kinderleeftijd worden soms gezien als een voorspeller voor een hogere kans op 

een latere depressie. Naast angststoornissen komen ook andere psychiatrische stoornissen frequenter 

voor. Algemeen hebben 60% van de 12-jarigen van wie de ouders en grootouders depressief zijn een 

psychiatrische stoornis.  

 
1.2.2 Waarom heeft een kind met depressieve ouders meer kans op een depressie?  

Depressie van ouders heeft een duidelijk effect op de psychische ontwikkeling van een kind. Depressie 

leidt in grote lijnen tot tekortkomingen in de opvoeding (minder ouderlijke warmte, meer 

psychologische controle) en in de partnerrelatie (meer huwelijksconflict en onveilige partnerhechting). 

Deze kunnen een invloed hebben op het functioneren van het kind (internaliserende problemen, 

uitsluiting door gelijken en verminderd sociaal gedrag) (47). Er zijn dus verschillende familiale 

factoren die de ontwikkeling van kinderen met depressieve ouders bepalen (8). Het is moeilijk om uit 

te maken of depressie bij het nageslacht een rechtstreeks gevolg is van depressie bij de ouders of dat 

het een indirect gevolg is van de stressvolle gezinsomstandigheden die samengaan met depressie bij 

een ouder (12). In detail worden de verschillende factoren verder besproken.  

1.2.2.1 Genetisch  

Bij depressieve ouders zullen genetische factoren zeker een rol spelen. Hiervoor wordt verwezen naar 

paragraaf ‘Genetisch’ (1.1.1). De bijdrage van genen wordt geschat op 31-42%. Dit geeft deels een 

verklaring waarom kinderen van depressieve ouders vaker depressies hebben.  

1.2.2.2 Opvoeding door depressieve ouders  

Depressieve ouders denken en handelen anders dan gezonde ouders. Depressieve personen hebben een 

veranderd zelfbeeld. Voornamelijk de moeder ziet zichzelf als een slechte ouder (52-54). Ze wil wel 

een goede moeder zijn, maar depressieve symptomen zoals moeheid, hopeloosheid, irritatie en 

anhedonie beletten dit. Depressieve moeders worden overweldigd door stress en door de omgang met 

moeilijke kinderen (55). Ze hebben het gevoel dat ze weinig controle hebben over de ontwikkeling van 

hun kind en dat ze weinig positieve invloed hebben op hun kind (56). Depressieve moeders denken 

dus dat ze geen goede ouders zijn.  
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Naast de negatieve gedachten worden negatieve emoties geuit naar anderen (11). De depressieve 

moeders zijn angstiger en verdrietiger, waardoor hun kinderen worden blootgesteld aan meer 

negatieve emoties zoals wanhoop (11, 57). De moeders zijn prikkelbaar, agressief, opvliegend, 

indringend en ze vertonen grote vijandigheid naar anderen toe (8, 47, 58, 59).  

Gezinnen met depressieve ouders zijn emotioneel ontregeld. De ouders tonen geen of weinig affectie. 

Ze interpreteren negatief affect als overweldigend en beangstigend. Daardoor leren ze hun nageslacht 

niet op een effectieve wijze negatieve of conflicterende affecten te reguleren en deze op een goede 

manier uit te drukken (8, 60, 61).  

De negatieve gedachten en het negatief zelfbeeld van de depressieve ouder weerspiegelen zich in het 

opvoedingsgedrag. Depressie bij een ouder leidt tot minder positieve en meer negatieve 

gedragspatronen en opvoeding (9, 11). Verder is er minder interactie tussen depressieve ouders en hun 

kinderen. Depressieve ouders besteden minder tijd en aandacht aan hun kroost (62, 63). Ze zijn 

vlugger gefrustreerd door kleuters en peuters, waardoor de ouders zich terugtrekken (62, 64). Ook 

fysiek contact en warmte ontbreken in de ouder-kindrelatie (16, 62). Als reactie op emoties van hun 

kind fluctueren ze tussen negeren, uitleggen, ontkennen, angstig zinspelen op en straffen (8, 60, 61).  

Depressieve moeders tolereren weinig en uiten vaker kritiek op hun kinderen (11, 64). Hun 

opvoedingsstijl wordt getypeerd door meer straffen en minder belonen (11). Ruzies worden zelden 

opgelost met compromissen maar wel met fysiek geweld (57, 65). Daarnaast willen ze hun kind 

psychologisch controleren. Dit doen ze door zich opdringerig op te stellen, minder warmte te geven en 

door schuld en angst te induceren (47). Ze maken hierbij gebruik van dwingende omgangspatronen 

zoals wraak en vergelding (11). Paradoxaal kunnen deze ouders naast het feit dat ze meer straffen, 

slechter discipline opleggen en minder grenzen stellen (57, 65). Ze zijn inconsequent, laks en 

ineffectief in de omgang met hun kinderen (8, 56). Ze slagen er niet in om structuur te brengen in hun 

leven en in het gezinsleven (62).  

 
Depressieve ouders zijn door de negatieve gedachten, emoties en handelingen niet in staat te voldoen 

aan de sociale en emotionele behoeften van hun kind (11). Per leeftijdscategorie van het kind uit dit 

zich anders. Bij zuigelingen ontstaat er geen veilige hechting en ervaart het kind moeilijkheden met 

emotionele zelfregulatie (11, 66). Bij iets oudere kinderen, namelijk peuters bestaat de taak van ouders 

erin externe steun te bieden zodat hun kinderen sociale en emotionele situaties op een accurate manier 

leren begrijpen (67). Dit doen ze door hun kind emotioneel taalgebruik en sociale omgang aan te leren. 

Depressieve moeders kunnen deze steun niet geven. Hun peuters zullen er niet in slagen op een 

normale manier autonoom te functioneren. Situaties die emoties opwekken, kunnen ze niet plaatsen. 

De moeders laten de aandacht van hun kinderen afdwalen in plaats van de aandacht voor langere tijd 

op hetzelfde te vestigen (11). Bij schoolgaande kinderen en adolescenten verandert de functie van de 

ouders in het geven van algemene steun en het bufferen van stress. Niet-depressieve ouders helpen hun 

kinderen de aandacht te focussen op het cognitief-intellectuele en op de sociale omgeving. Ze 
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beoordelen en disciplineren het gedrag van hun kinderen op een positieve manier. Depressieve 

moeders daarentegen reageren negatief op het gedrag van hun kind (54).  

Bovenstaande resultaten handelen voornamelijk over depressieve moeders. Depressie bij vaders heeft 

ook negatieve effecten op de opvoeding, de literatuur is daar echter minder concreet over (9).  

 
Uit de literatuur kan men dus stellen dat depressie bij de ouders een negatieve invloed heeft op de 

manier van opvoeden en de familiale interacties (48, 55). Depressieve ouders verschillen van niet-

depressieve in de manier waarop ze gedachten en gevoelens uiten naar en gedragsmatig omgaan met 

hun kinderen. Hieronder worden de effecten van de depressie bij ouders op het nageslacht besproken.  

De problematische opvoeding zorgt ervoor dat kinderen van depressieve ouders andere sociale en 

cognitieve vaardigheden ontwikkelen. Zo kunnen ze op kleuterleeftijd minder lang hun aandacht op 

een voorwerp richten en vertonen ze meer angst (68). Kinderen zullen gelijkaardige cognities, gedrag 

en affect aanleren als hun moeder. Ze hebben over het algemeen een negatief en vlakker affect. 

Kinderen van depressieve ouders hebben negatieve gedachten over zichzelf. Ze zijn kritischer voor 

zichzelf en geven bij negatieve uitkomsten zichzelf vaak de schuld (11). De communicatie van de 

ouders zorgt er bovendien voor dat de kinderen het gevoel krijgen dat zij verantwoordelijk zijn voor de 

depressie. Bij conflicten ervaren de kinderen meer emotionaliteit. Ze gaan met stressvolle situaties om 

door hun emoties te onderdrukken. Naar anderen toe tonen ze minder benadering en maken ze minder 

gebruik van taal. Ze zijn weinig ontvankelijk, actief, tevreden en populair (8).  

De maladaptieve vaardigheden van de depressieve moeder zijn de aanleiding van de inadequate 

opvoeding die ze hanteert. Deze opvoeding is de oorzaak van maladaptieve vaardigheden bij het kind 

(11). De gebrekkige vaardigheden van de depressieve moeder kunnen ontstaan zijn door factoren uit 

haar kindertijd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel depressieve moeders zelf opgroeiden in een 

gezin waarvan een ouder een psychiatrische stoornis had (59). Er kan bijgevolg sprake zijn van een 

vicieuze cirkel met invloed op de volgende generatie. 

De studies zijn het er niet volledig over eens of er door de opvoeding een hoger risico is op het 

ontwikkelen van een depressie bij nageslacht van depressie ouders. Maar volgens Goodman et al (11) 

kan men toch stellen dat door het negatief functioneren van de depressieve moeder het kind een hoger 

risico heeft op depressie. Bovendien blijkt de zorg van ouders duidelijk te dalen tijdens een 

depressieve episode (45, 69). Deze lage zorg is zoals eerder vermeld een significante voorspeller van 

depressie bij het nageslacht.  

1.2.2.3 Negatieve omstandigheden in het gezin, in het bijzonder conflicten 

Negatieve gezinsomstandigheden 

Naast de opvoedingstijlen van de ouders wordt gekeken of andere negatieve familiale omstandigheden 

een verklaring kunnen vormen waarom depressie meer voorkomt bij kinderen van depressieve ouders. 
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Negatieve stressvolle omstandigheden onder de vorm van conflicten komen meer voor in gezinnen 

met depressieve ouders (47). Deze conflicten zijn nadelig voor het kind. Maar niet alle soorten van 

conflict zijn even storend voor kinderen. Conflicten die verbaal worden opgelost geven voor een korte 

periode wat verdriet maar houden geen verband met aanpassingsproblemen (8). Er bestaan conflicten 

tussen ouder en kind en conflicten tussen ouders onderling. Deze huwelijksconflicten worden later 

apart behandeld.  

Uit een meta-analyse blijkt dat er als gevolg van een depressie bij de vader meer vader-kindconflicten 

zijn (70). Deze conflicten resulteren in meer stress voor het gezin en het kind. Een overmaat aan stress 

kan leiden tot depressie. Slechte ouder-kindrelaties mediëren dus de associatie tussen depressie bij de 

ouder en psychopathologie bij het kind.  

 
Hammen et al (71) kijkt specifiek naar de invloed van negatieve gezinsomstandigheden op het 

ontstaan van depressie bij adolescente kinderen van depressieve en niet-depressieve moeders. 

Voorbeelden van negatieve omstandigheden zijn ondermeer lage huwelijkstevredenheid, slechte 

ouder-kindrelatie, minder moederlijke warmte, meer vijandigheid van de moeder en minder 

aanvaarding van de vader. Deze gezinssituaties kunnen stress veroorzaken. 

Adolescenten met een depressieve moeder zijn gevoeliger voor stress dan adolescenten zonder 

depressieve moeder. Als er sprake is van negatieve omstandigheden zullen de jongeren met een 

depressieve moeder vaker een depressie ontwikkelen ten gevolge van de overmatige stress. Depressie 

bij de moeder zal dus het effect van deze negatieve omstandigheden vergroten. Adolescenten van niet-

depressieve moeders zijn minder vatbaar voor depressie in stressvolle omstandigheden. In een 

positieve omgeving zonder stresserende conflicten is er geen verschil in de prevalentie van depressie 

tussen kinderen van depressieve versus niet-depressieve moeders (71). Door de depressie bij de 

moeder zijn er echter meer conflicten in het gezin (47). Hun kinderen worden bijgevolg meer 

blootgesteld aan stressvolle situaties, waar ze bovendien door de depressie van hun moeder gevoeliger 

voor zijn. Hierdoor verhoogt hun kans op het ontwikkelen van een depressie.  

 
Pilowsky et al (48) onderzoekt de invloed van depressie bij de ouder op het ontstaan van latere 

depressies bij hun nageslacht. In tegenstelling tot vorige resultaten ondervinden nakomelingen van 

depressieve ouders minder invloed van familiale stressfactoren bij depressies die ontstaan in de 

volwassenheid. In deze studie worden huwelijksproblemen, een slechte familiale cohesie, 

echtscheidingen en affectionless control benoemd als familiale stressfactoren in het gezin van 

oorsprong. De stressfactoren komen vaker voor in gezinnen met depressieve ouders. Conflicten zijn 

hierop een uitzondering en komen minder vaak voor in een gezin met een depressieve ouder.  

Kinderen van depressieve ouders ervaren meer negatieve familiale stressoren maar dit geeft geen 

significant hogere kans op depressie. De familiale negatieve omstandigheden verklaren dus niet de 

vaststelling dat er meer depressies zijn bij het nageslacht van depressieve ouders.  



 

 
 

18 

Familiale stressfactoren hebben daarentegen wel een invloed op het nageslacht van niet-depressieve 

ouders. Bij kinderen zonder depressieve ouders blijken affectionless control en familiale onenigheid 

samen te hangen met meer depressies. Affectionless control bij deze kinderen geeft 5 maal meer kans 

op depressie (48). Dit komt overeen met de resultaten besproken in het hoofdstuk over zorg en 

controle bij algemene gezinnen. 

Depressie bij een ouder kan gezien worden als de ultieme stressfactor waardoor het nageslacht meer 

kans heeft op depressie. Andere bijkomende negatieve omstandigheden komen wel frequenter voor in 

deze gezinnen maar zijn niet van belang naast de grote invloed van de depressie van de ouder. Voor 

kinderen van niet-depressieve ouders zijn de aanwezigheid van negatieve factoren de enige stressoren 

en deze hebben dus een grotere impact.  

Uit een longitudinale analyse van 20 jaar, blijkt dat de impact van familiale factoren vermindert met 

de tijd. De impact van affectionless control van ouders vormt hierop een uitzondering. Een mogelijke 

verklaring voor het gedaalde effect van gezinsfactoren is dat na 20 jaar het nageslacht zijn eigen gezin 

heeft gevormd en nog weinig gevolgen ondervindt van de leefomstandigheden uit de kindertijd (48).  

Deze laatste studie van Pilowsky et al (48) toont resultaten die duidelijk verschillen van de studie van 

Hammen et al (71). In die studie van Hammen et al (71) wordt de conclusie gesteld dat een stressvolle 

gezinssituatie samenhangt met jongerendepressie bij kinderen van depressieve moeders. Het gaat 

hierbij specifiek om depressies die ontstaan tijdens de adolescentie. Deze depressies hebben andere 

oorzaken dan depressies die ontstaan op volwassen leeftijd. Uit beide studies zou men kunnen 

concluderen dat adolescentendepressies meer invloed ondervinden van stressoren in het gezin dan 

depressies die ontstaan in de volwassenheid.  

Maar het is belangrijk om rekening te houden met de verschillende opbouw van de studiepopulaties. In 

de studie van Hammen et al (71) omvat de steekproef moeders met dysthymie (milde depressie) en 

majeure depressie. Terwijl Pilowsky et al (48) een steekproef nam uit volwassen personen met 

majeure depressie die therapie zochten. Het zou kunnen zijn dat moeders met dysthymie meer 

aansluiten bij moeders zonder depressie, dan bij moeders met een zware depressie. Het nageslacht van 

mild depressieve moeders wordt dan mogelijks op een gelijkaardige manier beïnvloed door familiale 

stressfactoren als het nageslacht van niet-depressieve moeders. De conclusies van Pilowsky et al (48) 

over niet-depressieve moeders kunnen dan misschien bekeken worden vanuit hetzelfde oogpunt als de 

conclusies van Hammen et al (71) over de moeders met dysthymie. Hierdoor kan het grotere effect 

van stressoren op een gezin met een depressieve moeder bij het onderzoek van Hammen et al (71) 

verklaard worden. Als men deze redenering volgt, zijn stressvolle gebeurtenissen dus enkel van belang 

als voorspeller van depressie bij de nakomelingen van niet-depressieve of mild depressieve moeders.  

 
Huwelijksconflicten: het effect ervan op het kind 

Kinderen met depressieve ouders krijgen meer stress te verwerken. In het bijzonder kan deze stress het 

gevolg zijn van huwelijksconflicten tussen de ouders. De relatie van depressieve koppels wordt 
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gekenmerkt door minder huwelijksgeluk en daardoor zijn er meer huwelijksconflicten (71). Conflicten 

tussen de ouders hebben een impact op het kind, onder andere door meer stress te veroorzaken. 

Hierdoor verhoogt hun kans op depressie (11).  

Bij kinderen van niet-depressieve moeders komen depressies minder voor als de moeder getrouwd is 

met de vader. Omgekeerd geldt dat jongeren minder depressies ontwikkelen als hun depressieve 

moeder alleenstaand is dan wanneer de ouders nog getrouwd zijn. (71). Een eventuele verklaring 

hiervoor is dat kinderen van alleenstaande depressieve ouders minder blootgesteld worden aan 

conflicten tussen de ouders.  

Meer depressieve symptomen van de ouder blijken gerelateerd te zijn met meer huwelijksconflict. 

Meer huwelijksconflict is op zijn beurt geassocieerd met internaliserende problemen bij het kind. Als 

er echter statistisch wordt gecontroleerd voor het huwelijksconflict blijft de relatie tussen depressieve 

symptomen van de ouder en problemen bij het kind wel significant. Huwelijksconflict bij een 

depressieve ouder heeft dus een invloed op de kans op depressie bij het kind, maar het verklaart niet 

volledig het verband tussen depressie bij de ouder en depressiekansen bij het kind. Depressie bij de 

ouder blijft een rechtstreeks effect hebben op depressie bij het kind (47).  

 
Een verklaring voor de invloed van huwelijksconflicten op het nageslacht ligt in de manier waarop de 

kinderen reageren. Herhaalde blootstelling aan huwelijksconflicten zorgt voor sensibilisatie van het 

kind aan conflict. De kinderen ervaren vlugger negatieve emoties. Dit verhoogt de kans op 

aanpassingproblemen (8).  

Emotionele zekerheid omvat niet enkel emoties, maar ook gedrag, gedachten en fysiologische reacties. 

Het gaat verder dan bewuste gedachten en gevoelens en staat onder invloed van huidige en vroegere 

ervaringen. Fysieke agressie en onopgeloste conflicten kunnen onzekere emoties zoals woede, verdriet, 

angst en schuldgevoelens geven en onzekere gedachten zoals negatieve attributies over de familie. Dit 

leidt tot disregulatie van het gedrag met agressiviteit en gedragsproblemen. Herhaalde relatieconflicten 

tussen de ouders kunnen er voor zorgen dat kinderen emotioneel onzeker worden. Die emotionele 

onzekerheid bij kinderen heeft een invloed op het (latere) functioneren. Soms zal het kinderen 

motiveren om hun emotionele zekerheid te herwinnen. Zo zullen ze bijvoorbeeld in de ruzies tussen 

hun ouders proberen te bemiddelen. Ze draaien de rollen om en nemen de zorg voor hun ouders op 

zich in een poging om de negatieve emoties te verminderen of te beëindigen (8). 

De conflictstijlen lijken de link te leggen tussen huwelijksproblemen en de negatieve effecten ervan op 

kinderen. Ouders die conflicten verbaal oplossen zorgen ervoor dat hun kinderen niet worden 

blootgesteld aan deze negatieve gevolgen (8).  

1.2.2.4 Timing en duur van de depressie van de ouder 

Jonge kinderen met depressieve moeders ondervinden meer effect van de depressie. Hoe jonger het 

kind, hoe meer invloed een eerste episode van depressie bij hun moeder heeft op het kind. Tijdens het 
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eerste levensjaar moet het hypothalame-hypofysaire-adrenocorticale feedbacksysteem en de 

parasympathische regulatie nog volgroeien. De corticale controle neemt toe tijdens het eerste jaar. 

Deze controle is van belang om arousal te inhiberen. Tijdens deze periode is het belangrijk dat de 

moeder de emoties van het kind reguleert. Postpartumdepressie kan verhinderen dat de uitrijping op 

een juiste manier gebeurt. Een jong kind herstelt minder goed van de negatieve omgeving die de 

depressie creëert. Daarnaast zullen kinderen bepaalde gedragspatronen ontwikkelen om met hun 

depressieve moeder om te gaan. Dit kan leiden tot een veralgemeend maladaptief gedragspatroon in 

het leven. Hoe ouder het kind, hoe minder gevolgen het ervaart van een depressieve episode van de 

moeder. Het kind heeft al mechanismen ontwikkeld om hoofd te kunnen bieden aan problemen en de 

gedragssystemen zijn grotendeels uitgerijpt (11).  

Bij vaders is naast de leeftijd van het kind ook de leeftijd van de depressieve vader belangrijk (9). 

Mannen die op jonge leeftijd een stemmingstoornis ontwikkelen, zullen kinderen hebben met een 

verhoogde kans op een stemmingsstoornis (72). Depressies die vroeg ontstaan worden meer door 

familiale factoren doorgegeven (10). Men ziet dat hoe jonger de vader en het kind zijn, hoe meer hun 

relatie gekenmerkt wordt door negatieve opvoeding (9). Peuters en kleuters stellen hoge eisen en ze 

hebben vaak jonge vaders met weinig ervaring in het opvoeden. Het gaat waarschijnlijk om een dubbel 

effect. Voor vaders is naast de timing ook de duur van depressie van belang. Hoe langer de ziekte 

aansleept bij de vader, hoe groter de kans om het door te geven aan het nageslacht (72). 

1.2.2.5 Rol van de andere ouder 

Naast de depressieve ouder heeft het kind nog een andere ouder. Kan die een beschermende rol bieden 

voor het kind of is er geen invloed van die ouder?  

Gezonde vaders zullen een positieve invloed hebben op hun kinderen. Ze stellen een positief rolmodel 

en zorgen voor hun kinderen. De vaders proberen door positieve omgang met hun kinderen te 

compenseren voor het negatieve gedrag van hun vrouw. Bovendien kunnen ze steun bieden aan de 

depressieve moeder die hierdoor in staat is een betere opvoeding te geven (11). Een gezonde vader zal 

dus het risico op depressie, dat inherent is aan een kind met een depressieve moeder, beperken.  

Dit beschermend effect is natuurlijk enkel van toepassing bij niet-depressieve vaders. Evenwel blijkt 

dat als één ouder depressief is, er een grotere kans is dat de andere ouder ook psychische problemen 

heeft (11). Mensen zijn namelijk geneigd partners te zoeken die op verschillende vlakken op henzelf 

lijken. Dit wordt benoemd met de term ‘assortative mating’. Bij koppels met een partner met 

depressieve symptomen zal de andere partner ook vaker symptomen hebben (47). Dus kinderen met 

een depressieve moeder hebben een grotere kans dat hun vader ook een psychische aandoening heeft 

(11). Het is logisch om te begrijpen dat een kind van wie beide ouders psychiatrisch ziek zijn, het 

risico voor het kind op psychopathologie zowel door genetische als omgevingsfactoren enorm stijgt 

(55). Bovendien kunnen de depressieve symptomen van de vader de depressieve symptomen van de 

moeder nog verhogen (73). Het risico op latere depressie is dan ook het grootst als beide ouders lijden 
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aan majeur depressieve stoornis (74). Bij depressieve vaders zullen waarschijnlijk gelijkaardige 

mechanismen een rol spelen, maar dit is momenteel niet onderbouwd in de literatuur. Zoals verder zal 

blijken, hebben depressieve mannen vaker dan depressieve vrouwen een partner die ook depressief is.  

 

1.3 Samenvatting: gezinssituatie uit de kindertijd 

Samengevat zijn er enkele factoren die verduidelijken waarom depressies in bepaalde gezinnen 

voorkomen. Genen verklaren voor 31-42% het verband tussen gezin en depressie (10). In de context 

van een depressie bij het nageslacht wordt vastgesteld dat de opvoeding door de ouders vaker negatief 

is. Bij het ontstaan van depressie zal deze opvoeding waarschijnlijk door een additief of interactief 

effect met het temperament van het kind een rol spelen (16). Specifiek geeft een opvoeding 

gekenmerkt door een lage zorg en hoge controle, de affectionless control, een duidelijk hoger risico op 

depressie bij kinderen (7). Een persoon kan zich veilig of onveilig hechten. Veilige hechtingsstijlen bij 

het kind kunnen een beschermend effect bieden tegen het ontstaan van depressie (42).  

Depressieve ouders verschillen op bepaalde vlakken van niet-depressieve ouders waardoor het risico 

op depressie bij hun nakomelingen stijgt. Bij depressieve ouders is er zeker een genetische component 

met invloed op de depressiekans. De opvoedingstijlen van de depressieve ouder verschillen van die 

van de niet-depressieve ouder in negatieve zin (11). Depressieve moeders en bij uitbreiding 

depressieve vaders hebben negatieve cognities en gedragspatronen waardoor ze een negatieve manier 

van opvoeden en communiceren met hun kinderen hanteren. Moeders met een depressie kunnen niet 

voldoen aan de behoeften van hun kinderen. Dit heeft invloed op de sociale en cognitieve 

ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Het is niet met zekerheid bewezen of opvoeding de reden 

is waarom kinderen van depressieve ouders een grotere kans hebben om later zelf depressief te zijn.  

In gezinnen met depressieve ouders zijn er meer conflicten. Negatieve gezinsomstandigheden hebben 

bij adolescenten een stijging van het aantal depressies tot gevolg (71). Bij depressies die ontstaan in de 

volwassenheid blijkt het hebben van een depressieve ouder belangrijker te zijn dan negatieve familiale 

omstandigheden in het gezin van oorsprong. Er is dan ook geen stijging van depressies te merken als 

er familiale stressoren zijn (48). In het bijzonder zijn huwelijksconflicten belangrijk in gezinnen met 

depressieve ouders. Huwelijksconflicten verklaren deels het verband tussen een depressieve ouder en 

de depressiekansen bij het kind (47). Conflicten kunnen een tussenstadium zijn die onzekere 

emotionaliteit bij het kind veroorzaakt, dit heeft op zijn beurt gevolgen voor het latere leven (8). 

Depressie bij de ouder heeft een grotere impact op een jonger dan op een ouder kind (11). Bovendien 

heeft vaderlijke depressie een grotere invloed op het kind als de vader jonger is of als de depressie van 

langere duur is (72). Een niet-depressieve vader kan bescherming bieden tegen het ontstaan van 

depressie als er een depressieve moeder is (11). De kans dat de vader ook depressief is, verhoogt 

echter duidelijk als de moeder reeds depressief is. Het risico op depressie bij kinderen is het grootst als 

beide ouders depressief zijn (74).  
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Bepaalde karakteristieken van kinderen kunnen de opvoeding beïnvloeden. Zo hebben kinderen van 

depressieve ouders meer gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen kunnen bijdragen aan een slechte 

moeder-kindrelatie (55). Zoals hoger vermeld staat het temperament van het kind in wisselwerking 

met de opvoeding. Dit is niet anders bij depressieve ouders.  

Waarschijnlijk kan de familiale transmissie van depressie verklaard worden door een breed 

assortiment van omgevingsvariabelen en gen-omgevingsinteracties (9). 

 

2 Partnerrelatie 

Naast de gezinsrelaties uit de kindertijd van de depressieve patiënt speelt de huidige gezinssituatie ook 

een rol in het ontstaan en onderhouden van depressie. In het heden van de depressieve patiënt wordt in 

deze scriptie vooral ingegaan op de partnerrelatie.  

De partnerrelatie is een belangrijk aspect van het volwassen leven. Het huwelijk biedt vele voordelen 

(75). Over het algemeen zijn getrouwde personen gelukkiger dan alleenstaanden (4). Ze zijn zowel 

mentaal als fysiek gezonder. Gehuwden hebben minder kans op depressie in vergelijking met 

alleenstaanden, gescheiden personen en weduwen of weduwnaars (1, 75, 76). De voordelen van een 

huwelijk beperken zich echter tot diegenen die gelukkig getrouwd zijn (4).  

In deze tekst wordt besproken wat het verband is tussen depressie en slecht lopende partnerrelaties. 

Naast de partnerrelatie zullen nog andere relaties met naasten de volwassene beïnvloeden. Ook de 

ouder-kindrelatie kan effecten hebben op de depressie bij de ouder. Deze relaties komen niet aan bod 

in deze masterproef. 

Eerst moet de vraag worden beantwoord of er een verband bestaat tussen depressie en partnerrelaties. 

Indien depressie volledig los staat van de kwaliteit van de partnerrelatie en deze dus onafhankelijk van 

elkaar zijn, dan heeft het geen zin om relatietherapie te gebruiken bij depressie. Als er een verband kan 

aangetoond worden, wordt besproken in welke richting dit verband geldig is. Er worden 4 modellen 

vooropgesteld die verklaringen geven voor het verband. Welke relatiefactoren verklaren dat getrouwde 

personen depressief worden? Niet alle huwelijksproblemen leiden tot een depressie bij een van de 

partners. Ook niet iedere depressieve persoon is ongelukkig in zijn partnerrelatie. Er moeten dus 

factoren zijn, eigen aan de partnerrelatie, die mensen vatbaarder maken voor een depressie. In het 

bijzonder wordt de communicatie tussen partners uitgediept. Als laatste worden geslachtsverschillen 

en verschillen tussen jonge en oudere koppels besproken.  
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2.1 Is er een verband tussen de kwaliteit van de partnerrelatie en depressie? 

De kans op depressieve symptomen is 10 tot 25 keer groter bij koppels met relatieproblemen dan bij 

koppels in een gelukkige relatie (77, 78). De correlatie tussen depressieve symptomen en 

ontevredenheid is groter voor vrouwen dan mannen. Vrouwen met een ontrouwe man of van wie de 

echtgenoot dreigt met een scheiding hebben 6 keer meer kans op een majeure depressieve episode (79).  

Uit een meta-analyse van 26 studies blijkt dat de variantie in depressieve symptomen voor 18% bij 

vrouwen en 14% bij mannen wordt verklaard door ontevredenheid met het huwelijk (80). Bij klinische 

depressie is de correlatie zelfs nog sterker. Klinische depressie heeft een associatie met ontevredenheid 

in de relatie zowel in een steekproef uit de algemene populatie als uit een therapiezoekende populatie.  

Niet enkel het voorkomen van depressie hangt samen met relatieproblemen. Zowel bij mannen als 

vrouwen is de ernst van de depressieve symptomen en de kans op herval groter als er meer 

huwelijksproblemen zijn (80).  

De associatie tussen depressie en huwelijkskwaliteit is geldig bij gehuwde en samenwonende koppels, 

bij klinisch depressieve patiënten en bij mensen met depressieve symptomen (80-82). De twee 

variabelen, huwelijkstevredenheid en depressie, evolueren anders in de tijd. Huwelijkstevredenheid 

daalt lineair in de tijd. Depressieve symptomen fluctueren in de tijd. Hieruit volgt de conclusie dat 

deze twee verschillende aspecten deels onafhankelijk zijn van elkaar. Doch blijken veranderingen in 

beide variabelen significant negatief gecorreleerd (83). 

 

2.2 Welke associatie?  

De literatuur toont dus aan dat er een positief verband is tussen huwelijksmoeilijkheden en depressie. 

Er zijn vier mogelijke verklaringen voor dit verband tussen depressie en relatieproblemen.  

Enerzijds kan huwelijksstress leiden tot depressie. Depressieve patiënten denken inderdaad dat hun 

huwelijksproblemen de depressie veroorzaakt hebben (80, 84). Volgens Proulx et al (85) is de invloed 

van de relatiekwaliteit op het welzijn van de partners groter dan de impact van het welzijn op de 

relatiekwaliteit. Een prospectief cohortonderzoek van Whisman et al (86) toont aan dat ontevreden 

koppels, in de 12 maanden volgend op de periode van relatieontevredenheid, bijna 3 keer meer kans 

hebben op het ontwikkelen van een klinische depressie. Van die depressies zijn 30% geassocieerd aan 

huwelijksproblemen. Partnerrelatiemoeilijkheden kunnen dus depressieve symptomen op een later 

tijdstip voorspellen (87).  

Anderzijds kan depressie huwelijksproblemen uitlokken. Bij pasgetrouwde mannen leiden depressieve 

symptomen tot een daling in tevredenheid met het huwelijk (88). Depressieve adolescenten hebben in 

hun latere leven als jongvolwassene meer kans op een lage kwaliteit van partnerrelaties (89).  

Ten derde kan er sprake zijn van een bidirectioneel verband, waarbij zowel depressie als 

partnerrelatieproblemen elkaar beïnvloeden. Personen met huwelijksonenigheid tijdens een eerste 

rapportage hebben meer depressieve symptomen bij follow-up. Mensen met depressieve symptomen 
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hebben bij follow-up meer huwelijksonenigheid. Dit geldt zowel bij mannen als bij vrouwen (90, 91). 

Er is dus een bidirectioneel verband (75, 83, 90-92). Depressie leidt tot relatieproblemen en zelfs tot 

echtscheidingen. Omgekeerd zijn mensen na een echtscheiding gevoeliger om een depressie te 

ontwikkelen (75). Er kan bij sommige koppels een vicieuze cirkel ontstaan van depressie en 

huwelijksproblemen die men niet kan doorbreken.  

Een vierde optie is dat een derde variabele, bijvoorbeeld communicatie, de associatie verklaart. De 

variabele heeft dan zowel op de depressie als op de relatie een invloed. Men spreekt over een indirect 

verband tussen depressie en relatieproblemen (93). Deze zogenaamde confounders worden verder in 

deze verhandeling besproken.  

 

2.3 Verklaringen voor het verband tussen depressie en relatieproblemen.  

Kort worden 4 modellen besproken uit de literatuur. De modellen bieden een verklaring voor de 

associatie tussen depressie en relatieproblemen.  

Een eerste model is dat van Beach, namelijk het marital discord model of depression (82, 94). Volgens 

dit verklarend model spelen afkeurende interacties tussen partners een rol in het ontstaan en 

onderhouden van depressie. Bij koppels met veel ruzies dalen de niveaus van steun binnen het 

huwelijk en stijgt de stress en vijandigheid, hierdoor hebben deze koppels meer depressies dan andere.  

Sociale steun is normaal een buffer tegen de ontwikkeling van depressieve symptomen (95). Bij 

koppels met relatieproblemen is er echter minder sociale steun. Dit ontstaat doordat de partners in deze 

relaties minder verbonden zijn. De partners bieden elkaar minder hulp aan bij het omgaan met 

moeilijke zaken, ze zijn minder afhankelijk van elkaar en vertrouwen of steunen minder op de andere. 

Er is minder intimiteit, zelfzekerheid en erkenning van emotionele expressie. Personen met 

huwelijksmoeilijkheden ondervinden meer stress en vijandigheid. Voorbeelden hiervan zijn meer 

verbale en fysieke agressie, dreigen met scheiding, ernstige laster of denigreren van de partner, kritiek 

uiten naar of beschuldigen van de andere en ernstige verstoring van routines (82). Er is dus minder 

sociale steun en meer stress bij koppels met relatieproblemen. Hierdoor hebben deze koppels meer 

depressies. Dit model lijkt vooral van toepassing op het onderhouden van depressie bij vrouwen (94).  

 
Een tweede theorie is het interactionele model van Coyne (96). Dit model stelt dat de interpersoonlijke 

gedragspatronen van de depressieve persoon afwijzing bij anderen creëert. Depressieve individuen 

delen meer sombere gedachten en negatieve zelfevaluaties met hun liefdespartners dan personen 

zonder depressie (97). De depressieve mens zoekt excessief naar geruststelling en steun van zijn 

omgeving (96). Men spreekt van reassurance seeking. Naasten van depressieve personen zullen in het 

begin proberen de persoon inderdaad reassurance te geven. De eisen van de depressieve persoon 

blijven echter aanwezig en na een tijdje kan de partner het niet meer opbrengen om steun te bieden. 

Bij de partner ontstaat negativiteit onder de vorm van vijandigheid, wrok en wrevel naar de 
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depressieve persoon. Er vormen zich echter ook schuldgevoelens omdat de naaste weet dat de 

depressieve persoon echt ziek is. Door het schuldgevoel probeert de partner de negatieve gevoelens 

niet te uiten en zal hij/zij valse reassurance geven aan de depressieve persoon. De depressieve patiënt 

merkt echter de discrepantie tussen de verbale steun en het non-verbale gedrag. Hierdoor voelt deze 

zich verward en afgewezen. Hij denkt dat hij geen hulp of begrip van de partner kan verwachten (75). 

Als reactie uit hij nog meer negatieve symptomen om de oprechte reassurance te krijgen die hij wil. 

Op die manier belandt de relatie in een negatieve spiraal die zichzelf onderhoudt en verergert. Vaak 

zal als laatste stap de omgeving afstand nemen van de depressieve persoon (96).  

Leven met een depressieve partner kan dus, door negatief interpersoonlijk functioneren, leiden tot 

huwelijksonenigheid bij de niet-depressieve partner. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. De 

depressie en huwelijksonenigheid van een persoon hangt samen met de eigen depressie en onenigheid 

op een later tijdstip maar daarnaast ook met de onenigheid van de partner (90). Depressie leidt dus tot 

relatieproblemen bij beide partners.  

 
Een derde model in de literatuur dat een verklaring geeft voor de associatie tussen depressie en 

huwelijksstress is de self-verification theorie. De self-verification theorie gaat ervan uit dat een 

persoon zijn ideeën over zichzelf wil bevestigd zien. Individuen zullen evaluaties over zichzelf, die 

overeenkomen met hun eigen gedachten, beter onthouden en er meer geloof aan hechten. Het komt 

erop neer dat de feedback moet overeenkomen met wat de persoon over zichzelf denkt, dit kunnen 

zowel negatieve als positieve evaluaties zijn. Indien de feedback van de partner niet overeenstemt met 

de eigen feedback kan dit een emotionele kloof slaan tussen de partners (98).  

 
Ondanks de zoektocht naar self-verification feedback, streven depressieve personen zoals blijkt uit het 

interactionele model van Coyne, ook reassurance na. Dit zijn twee tegenstrijdige vormen van feedback. 

Depressieve personen die positieve, niet verifiërende feedback ontvangen zullen op zoek gaan naar 

negatieve feedback die hun eigen ideeën weerspiegelt. Omgekeerd zullen depressieve personen die 

negatieve verifiërende feedback krijgen, op zoek gaan naar reassurance.  

Depressieve personen wensen reassurance die hun emotionele behoeften vervult maar ook self-

verification feedback die hun gedachten bevestigt. De depressieve persoon is dus nooit tevreden met 

de feedback die de partner geeft. Dit heeft een impact op de omgeving, het is zeer verwarrend en 

frustrerend om tegengestelde verwachtingen te moeten inlossen. Dit verlangen naar dubbelzinnige 

feedback van de depressieve persoon zorgt voor stress en spanningen binnen een relatie (95).  

Een soortgelijk mechanisme wordt gezien bij de huwelijksinteractie bij pasgetrouwde depressieve 

vrouwen. Een depressieve vrouw heeft nood aan sociale steun. Ze denkt dat haar echtgenoot die niet 

zal geven. Ze verwacht dat haar man eerder negatief en kritisch zal reageren op haar vraag om hulp. 

Door deze veronderstellingen zal zijzelf negatief staan tegenover haar man bij het ontvangen en geven 

van steun. Dit gedrag van de depressieve vrouw zal meer spanning in de relatie veroorzaken. 
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Depressie bij de vrouw veroorzaakt dus relatieproblemen door een onvoldoende bekwaamheid om 

sociale steun te ontvangen of te geven en deze relatieproblemen kunnen op hun beurt resulteren in 

meer depressieve symptomen (99). Dit is een gevaarlijke vicieuze cirkel.  

 
Het stress generation model van Hammen is een laatste model dat kort wordt besproken (59). Dit 

model beweert dat depressieve patiënten zelf stress veroorzaken in hun leven en daardoor zelf instaan 

voor het verergeren van de depressie. Depressieve personen kiezen onbewust voor gedragspatronen 

die de hoeveelheid stress vergroten. Ze creëren interpersoonlijke conflicten en stress, waardoor er een 

stijging is van de depressieve symptomen. Depressie is hierbij een oorzaak en een gevolg van 

huwelijksdisfunctie (27, 59, 87). Dit verklaart de bidirectionele associatie.  

 

2.4 Mediatoren en moderatoren 

Uit het voorgaande blijkt dat er waarschijnlijk een bidirectioneel verband is tussen depressieve 

symptomen en huwelijksproblemen (83). Het is echter een te grote vereenvoudiging om te stellen dat 

er geen bijkomende variabelen invloed op het verband kunnen hebben. Men spreekt over moderatoren 

en mediatoren.  

Wat zijn mediatoren en moderatoren?  

Men spreekt van mediatie als een voordien significante associatie tussen een onafhankelijke en 

afhankelijke variabele niet langer significant is nadat er voor een tussenkomende variabele statistisch 

is gecontroleerd. De correlatie tussen depressie en huwelijkstevredenheid is dan eigenlijk een gevolg 

van een derde variabele waaraan beide zijn gerelateerd. Huwelijksontevredenheid is geassocieerd met 

die derde variabele en die derde variabele is geassocieerd met depressie. Als men controleert voor de 

variabele, is de associatie tussen depressie en huwelijksonenigheid niet langer significant.  

Moderatoren specificeren de kracht van het verband tussen een onafhankelijke variabele en een 

uitkomst. Bij moderatie is de sterkte van de associatie tussen depressieve symptomen en 

huwelijkstevredenheid afhankelijk van andere factoren (100). Geslacht, leeftijd, ras, etniciteit en duur 

van de relatie zijn geen moderatoren, de sterkte van de relatie tussen onenigheid en depressie blijft 

gelijk bij controle voor deze variabelen (101). Neuroticisme daarentegen kan wel bekeken worden als 

een moderator (83).  

 
2.4.1 Neuroticisme  

Neuroticisme is een persoonlijkheidskenmerk dat samengaat met emotionele instabiliteit. Neurotische 

personen zijn reactiever ten opzichte van stress, wat geuit wordt door gevoelens van angst, verdriet en 

irritatie. Omdat deze mensen met een grotere emotionele arousal reageren op stress zijn ze gevoeliger 

voor de correlatie tussen depressie en huwelijksperikelen (83). Bij personen met hoge neurotische 

scores is huwelijksonenigheid sterker geassocieerd met depressie dan bij personen met lage 

neurotische scores. Neuroticisme is dus een moderator van het verband tussen depressie en 
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huwelijksproblemen (83, 101). Dit kan bekeken worden vanuit twee richtingen, die verschillen voor 

mannen en vrouwen.  

Ten eerste kan neuroticisme in aanwezigheid van partnerrelatieproblemen de kwetsbaarheid voor 

majeure depressie verhogen (101). Voor vrouwen die neurotisch zijn, is er inderdaad een klein 

significant verband dat een daling in relatietevredenheid meer depressieve symptomen geeft (92). 

Veranderingen in huwelijkstevredenheid hebben een invloed op de depressieve symptomen. 

Ten tweede kan depressie meer huwelijksproblemen veroorzaken als er hoge neurotische scores zijn 

(101). In tegenstelling tot wat men verwacht, heeft een stijging in depressieve symptomen bij 

neurotische mannen minder invloed op de huwelijkstevredenheid dan bij niet neurotische mannen (83, 

92). Dus voor mannen zal neuroticisme het effect van depressie op huwelijksproblemen verkleinen. 

Een eventuele verklaring voor dit fenomeen is dat mannen anders worden behandeld door hun vrouw 

als ze depressief én neurotisch zijn, waardoor ze beschermd worden tegen huwelijksonenigheid (83).  

De richting van het verband bij mannen en vrouwen met neurotische neigingen is dus andersom. Bij 

aanwezigheid van hoge neurotische scores bij vrouwen kan huwelijksstress leiden tot meer depressies. 

Neurotische mannen met een depressie zullen minder huwelijksonenigheid hebben dan niet 

neurotische mannen (83).  

 
2.4.2 Communicatie 

Een goede communicatie is belangrijk voor de kwaliteit van een partnerrelatie. Depressie zal die 

communicatie negatief beïnvloeden. Studies hebben aangetoond dat koppels met huwelijksproblemen 

en depressie slechter communiceren dan koppels met enkel huwelijksproblemen (97). Communicatie 

bij koppels met een depressieve partner is minder positief, er is minder gevoel van verwantschap. 

Positiviteit onder de vorm van zelfonthulling, probleemoplossend gedrag, glimlachen en oogcontact 

komt minder voor. Daarentegen wordt negatieve communicatie zoals terugtrekken en verbale agressie 

vaker gebruikt (102). De communicatie verloopt dus eerder ontwijkend dan constructief (93, 103, 104). 

Een depressieve vrouw maakt vaker gebruik van terugtrekking dan haar niet-depressieve partner. Men 

kan dus spreken van depressiespecifiek communicatiegedrag (105).  

 
Is dit verband tussen depressie en disfunctionele communicatie reëel of wordt het gemedieerd door 

relatieproblemen? Relatieproblemen verklaren de samenhang tussen depressie en communicatie niet 

volledig, want na controle voor huwelijksmoeilijkheden blijft de communicatie bij koppels met een 

depressieve partner slechter dan deze bij gezonde koppels. Het verschil in de communicatie is wel 

kleiner (87, 102, 103). Het is vooral de positieve communicatie die vermindert bij aanwezigheid van 

een klinische depressie. Depressie blijkt namelijk verantwoordelijk voor een significante afwijking in 

verwantschap in de relatie. Die verwantschap wordt gekenmerkt door humor, lachen en glimlachen. 

Negatieve communicatie is niet langer geassocieerd met depressie na controle voor 

huwelijkstevredenheid. Na controle voor huwelijkstevredenheid is bij koppels met een depressieve 



 

 
 

28 

partner, klinische depressie dus gecorreleerd aan positieve communicatie, onder de vorm van 

verwantschap, maar niet aan negatieve communicatie (102).  

Du Rocher Schudlich et al (103) spreekt deze resultaten over negatieve communicatie echter tegen. 

Dit onderzoek concludeert namelijk dat dysforie, dus depressieve symptomen, significant gerelateerd 

is aan meer negatieve en minder constructieve communicatiestrategieën tijdens een conflictoplossing, 

voor én na controle van huwelijkstevredenheid. Misschien is de discrepantie tussen deze studies te 

verklaren door een verschil in de studiepopulaties, namelijk een verschil tussen klinisch depressieve 

personen en personen met depressieve symptomen. Depressie heeft dus een negatieve impact op de 

communicatie in een relatie, maar de literatuur is niet eenduidig of huwelijksmoeilijkheden een 

mediator zijn van dit verband.  

 
Bepaalt communicatie het verband tussen relatie en depressie?  

Depressie bij een persoon leidt tot deficiënte communicatie met de partner. Maar omgekeerd speelt 

communicatie bij mensen met huwelijksontevredenheid ook een rol bij het ontstaan van depressie. 

Koppels die ontevreden zijn over hun relatie zijn namelijk vatbaarder voor depressieve symptomen als 

ze ook destructieve conflicten hebben (106). Kan communicatie de oorzaak zijn waarom er meer 

huwelijksontevredenheid is bij een koppel met een depressieve partner, en waarom er meer depressies 

optreden bij koppels met een slechte relatiekwaliteit?  

Bepaalde communicatiepatronen blijken inderdaad de associatie tussen depressieve symptomen en 

huwelijksstress te verklaren. Als men controleert voor kwaliteit van communicatie, zal de directe 

relatie tussen depressieve symptomen en huwelijksonenigheid niet langer significant zijn (107).  

Men kan drie communicatiepatronen onderscheiden tijdens conflicten. Constructieve communicatie is 

communicatie waarbij beide partners een probleem proberen op te lossen. Men spreekt van 

vermijdende communicatie als na een discussie geen van beide partners wil toegeven aan de andere. 

Demand-withdrawal komt voor bij koppels van wie de ene partner een discussie wil aangaan maar de 

andere dit probeert te ontwijken.  

Bij vrouwen zijn demand-withdrawal en vermijding significante mediatoren van het verband tussen 

depressieve symptomen en huwelijksaanpassing. Bij mannen is constructieve communicatie een 

significante mediator van de associatie (107). Een herhaling van dit onderzoek gebaseerd op 

zelfrapportage bij klinische depressie toont ook aan dat communicatiepatronen mediatoren zijn, 

namelijk bij de vrouw constructieve communicatie en demand-withdrawal, en bij de man vermijding 

(93).  

Bij vrouwen is vermijding ook een zwakke moderator van de associatie. Bij vrouwen met lage niveaus 

van vermijding zijn depressieve symptomen meer gerelateerd met huwelijkstevredenheid. Een 

vermijdende communicatiestrategie zou kunnen beschermen tegen huwelijksonenigheid als iemand 

depressief is en tegen depressie als er relatieonenigheid is (107).  
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Deze studies verklaren de richting van het verband niet. Enerzijds kunnen de communicatiepatronen in 

moeilijk lopende relaties gerelateerd zijn aan depressie. Anderzijds kunnen depressieve individuen 

minder functionele communicatie gebruiken tijdens conflicten, met daling in de huwelijkstevredenheid 

als gevolg.  

 
2.4.3 Hechting 

Volwassenen met een veilige hechting zijn tijdens periodes van partnerrelatiemoeilijkheden beschermd 

tegen depressieve symptomen. Het verband tussen huwelijksonenigheid en depressieve symptomen 

wordt bij vrouwen gemedieerd door veilige hechting. Hiermee wordt bedoeld dat bij vrouwen met een 

veilige hechting huwelijksonenigheid niet gerelateerd is aan depressieve symptomen. Het verband 

wordt ook deels gemodereerd door veilige hechting. Dit betekent dat enkel bij vrouwen die weinig 

veilig gehecht zijn, depressieve symptomen samenhangen met huwelijksproblemen (107). 

 
Onveilige hechting is positief gecorreleerd aan depressie en huwelijksonenigheid. Bij depressieve 

personen is er vaker sprake van onveilige hechting zoals vermijdende en angstig-ambivalente hechting 

(93, 107). Deze hechtingsstijlen maken hen vatbaarder voor relatieproblemen. Angstig-ambivalente 

volwassenen die blootgesteld zijn aan relatieonenigheid, worden kritischer voor zichzelf. Ze twijfelen 

aan zichzelf en daardoor ontstaat een laag gevoel van eigenwaarde en depressieve symptomen.  

Bij vrouwen zijn ambivalente en vermijdende hechting mediatoren van het verband tussen depressieve 

symptomen en huwelijksonenigheid. Voor mannen is hechting geen significante mediator (107). Bij 

vrouwen kan hechting op twee manieren inwerken op het verband tussen relatieproblemen en 

depressie. Het type hechtingsstijl dat samenhangt met depressieve symptomen kan sterker gecorreleerd 

zijn met huwelijksontevredenheid dan de depressieve symptomen zelf. Anders bekeken kunnen 

depressieve symptomen geassocieerd zijn aan specifieke hechtingsstijlen die samenhangen met 

onenigheid.  

 
2.4.4 Stressvolle gebeurtenissen  

Eerder werd al besproken dat stress en depressie bij kinderen sterk gecorreleerd zijn met elkaar. Stress 

wordt bij deze groep vaak aanzien als een oorzakelijke factor bij het ontstaan van depressie. Het is 

zinvol om te kijken hoe stress en depressie zich bij volwassenen verhouden ten opzichte van elkaar. 

Het ‘stress generation model’ van Hammen (59) beweert dat depressieve personen zelf stress 

veroorzaken. Beach et al (82) bekijkt de situatie anders vanuit zijn ‘marital discord model’. Personen 

met huwelijksproblemen zijn onderhevig aan minder steun en meer stress. Hierdoor zijn er meer 

depressies. Beide onderzoekers benaderen het verband tussen stress en depressie anders. Bovendien 

kan stress op zich ook een belangrijke factor zijn die bijdraagt tot het ontstaan van een depressie. Bij 

volwassenen hebben stressvolle gebeurtenissen in hun leven vaak te maken met de partnerrelatie.  
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Vrouwen die in de afgelopen 2 maanden ontdekten dat hun man ontrouw was of waarvan de man 

initiatief nam om uit elkaar te gaan of waarbij een scheiding plaatsvond (als gevolg van geweld of 

ontrouw van de man) hebben 6 keer meer kans op depressie dan een controlegroep (79). Na de 

negatieve levensgebeurtenissen hebben vrouwen meer depressieve symptomen dan voor de 

gebeurtenissen, ook als er gecontroleerd is voor huwelijksonenigheid. Hieruit kunnen we afleiden dat 

depressie niet langer samenhangt met huwelijksmoeilijkheden als er ernstige gebeurtenissen in de 

relatie zijn. Een verklaring hiervoor is dat de negatieve stressvolle gebeurtenissen het effect van 

relatieproblemen op depressie minder belangrijk maken.  

 

2.5 Geslachtsverschillen 

In het leven zijn gelijkenissen tussen mannen en vrouwen vaak groter dan verschillen. Dit is ook zo bij 

depressie (102). Toch is het interessant om eventuele geslachtsverschillen na te gaan omdat dit een 

implicatie kan hebben op de gebruikte therapievorm bij depressie of relatieproblemen.  

Sommige studies vinden geen verschillen tussen de geslachten. Zo is de associatie tussen 

huwelijksstress en psychiatrische stoornissen niet significant verschillend voor mannen en vrouwen 

(86, 108). Davila et al (83) vond geen duidelijke, sterke geslachtverschillen bij het effect van 

huwelijkstevredenheid op depressieve symptomen. Geslacht blijkt ook geen modererende factor te zijn 

van de associatie tussen majeure depressie en huwelijksmoeilijkheden (90).  

Een meerderheid van de studies bekomt wel resultaten die wijzen op geslachtsverschillen, deze 

worden hieronder verder uitgewerkt.  

 
2.5.1 Prevalentie van depressie en depressieve symptomen 

Een eerste verschil tussen de geslachten is de prevalentie van depressie. Depressie komt 2 keer meer 

voor bij vrouwen dan bij mannen (1, 2, 80). Tevens zullen vrouwen meer depressieve symptomen 

hebben en ze sneller uiten. (80, 93, 103, 104). Bovendien vertonen de vrouwelijke partners van 

depressieve mannen meer symptomen dan de mannelijke partners van depressieve vrouwen (104). 

Vrouwen zullen echter sneller dan mannen aan de alarmbel trekken en hulp zoeken. Een verklaring 

waarom vrouwen vaker dan mannen symptomen hebben en uiten, kan liggen in de sociale context. 

Mannen die depressieve symptomen uiten worden negatief bekeken door de omgeving. Zo zullen 

mannen bij sociale omgang de expressie van hun depressieve symptomen onderdrukken (87).  

De kans dat hun partner depressief is, is groter voor depressieve mannen. Iets meer dan de helft van de 

depressieve vrouwen hebben een partner die depressief is, tegenover 71% van de depressieve mannen 

(103). 
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2.5.2 Geslachtsverschillen in oorzaken van depressie  

Vrouwen en mannen denken verschillend over de mogelijke oorzakelijke factoren van hun depressie. 

Conform traditionele opvattingen, waarbij de man uit gaat werken en de vrouw aan de haard zit, zijn 

vrouwen geneigd hun depressie toe te schrijven aan gebrekkige relaties in de gezinscontext. De meeste 

vrouwen denken dat hun depressie gerelateerd is aan hun liefdesrelatie (46,2%), aan hun huidige 

gezinssituatie of de gezinssituatie waarin ze opgroeiden (37,5%).  

Mannen denken minder vaak dat hun depressie gezinsgerelateerd is, maar zoeken eerder een oorzaak 

in hun professionele leven. Meer dan 40% van de mannen schrijven hun depressie toe aan problemen 

met hun werksituatie. Toch gelooft een derde dat de oorzaak bij een familiale factor ligt. Geen enkele 

man vindt zijn partnerrelatie de oorzaak van de depressie (93). 

Naast deze oorzakelijke factoren waar mannen en vrouwen hun depressie zelf aan toeschrijven, zijn er 

nog andere bepalende factoren. Stress heeft een invloed op het uitlokken van depressie. Bij deze 

uitlokkende factor bestaan er duidelijke verschillen tussen de geslachten. Vrouwen zijn gevoeliger 

voor de impact van een stressvolle gebeurtenis. Ze reageren 3 maal vaker met een depressie na een 

stressvolle periode of gebeurtenis dan mannen (45, 109). Voorbeelden van dergelijke negatieve 

gebeurtenissen in het huwelijk zijn scheiding, buitenechtelijke relaties en fysiek geweld (79). Echter 

als de stress ontstaan is door het verlies van een kind zijn de prevalenties van depressie bij mannen en 

vrouwen gelijk (109).  

 
2.5.3 Relatie en depressie  

Zoals eerder besproken (2.2) is er een bidirectioneel verband tussen partnerrelaties en depressie. Het 

verband tussen depressieve symptomen en ontevredenheid in de relatie is groter voor vrouwen (80).  

Over het algemeen rapporteren vrouwen lagere niveaus van huwelijkskwaliteit dan mannen, ook in de 

context van een depressie (93). Daarbovenop ondervinden vrouwen meer effect van een lage 

huwelijkskwaliteit op hun depressieve gevoelens dan mannen (99). Dus kunnen we aannemen dat 

wanneer vrouwen ontevreden zijn over hun relatie, ze mogelijks depressies ontwikkelen. Voor mannen 

geldt de omgekeerde redenering. Mannen met een depressie belanden in een ongelukkige relatie (80, 

88). Alles samengenomen kan gesteld worden dat mannelijke depressie invloed heeft op de 

relatieproblemen en die relatieproblemen hebben op hun beurt invloed op vrouwelijke depressie (75).  

Een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen vrouwen en mannen ligt in de rol die ze 

opnemen in een relatie. Vrouwen voelen zich meer verantwoordelijk voor de relatie, als er problemen 

optreden zijn vrouwen daar meer gevoelig voor en voelen ze zich daar schuldig over. 

Relatieproblemen hebben een grotere impact op vrouwen net omdat de relaties die ze aangaan met 

anderen hun zelfwaarde zal bepalen. Door dit mechanisme worden vrouwen sneller depressief dan 

mannen als er relatieproblemen zijn. Hun eigen depressieve symptomen hebben weinig invloed op de 

relatie omdat vrouwen het zich niet kunnen permitteren dat de relatie, waar ze zich verantwoordelijk 
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voor voelen, slechter verloopt. Mannen worden minder vlug depressief in reactie op een slechte relatie. 

Dit komt omdat ze zich meer zullen terugtrekken bij negatieve interacties (88, 94, 110).  

Niet iedereen is het eens met deze bevindingen. Davila et al (83) vonden geen sterke 

geslachtsverschillen, maar beschreven wel dat het effect van depressieve symptomen op 

huwelijksontevredenheid groter is voor vrouwen. 

 
2.5.4 Geslachtsverschillen bij mediatoren en moderatoren 

2.5.4.1 Neuroticisme 

Het effect van huwelijksontevredenheid op depressie zal groter zijn bij neurotische dan bij niet 

neurotische mannen. Depressieve symptomen zullen, in de aanwezigheid van neuroticisme, echter 

minder invloed hebben op de huwelijkstevredenheid. Voor mannen is neuroticisme een moderator van 

de effecten van depressieve symptomen op huwelijkstevredenheid. Een mogelijke verklaring voor dit 

fenomeen is dat mannen anders worden behandeld door hun vrouw indien ze neurotisch en depressief 

zijn, waardoor ze beter beschermd zijn tegen huwelijksontevredenheid (83).  

Voor vrouwen die neurotisch zijn, is er een klein significant verband dat een daling in tevredenheid 

meer depressieve symptomen geeft. Veranderingen in huwelijkstevredenheid zullen dus een grotere 

invloed hebben op de depressieve symptomen (92).  

2.5.4.2 Hechting 

Depressieve vrouwen hebben vaker een angstig-ambivalente of ontwijkende hechting dan depressieve 

mannen (93, 104, 107). Vrouwelijke partners van depressieve mannen zijn meer ontwijkend gehecht in 

vergelijking met mannelijke partners van depressieve vrouwen (104). Bij vrouwen zijn de associaties 

tussen hechting, depressieve symptomen en huwelijksproblemen sterker en meer consistent. 

Hechtingsstijlen kunnen bij vrouwen, in tegenstelling tot bij mannen, mediatoren en moderatoren van 

het verband tussen relatie en depressie zijn (93, 107).  

2.5.4.3 Communicatie 

Meer impact van vrouwelijke depressie op de communicatie 

Het effect van een depressie gerapporteerd door een vrouw heeft een grotere negatieve impact op de 

communicatie en de relatie dan het effect van een depressie gerapporteerd door een man (87). Koppels 

waarvan de vrouw depressief is, hebben minder positieve en meer negatieve interacties in hun relatie 

in vergelijking met koppels waarvan de man depressief is. Depressieve vrouwen tonen meer 

verwantschap maar ook meer negativiteit dan mannen (102). Ze rapporteren hogere niveaus van niet 

constructieve communicatie, demand-withdrawal en vermijding (107). Deze vormen van 

conflictcommunicatie zijn sterkere mediatoren en moderatoren voor vrouwen dan voor mannen. Men 

kan stellen dat de communicatie slechter is als de vrouw depressief is (93). Ook bij conflictueuze 
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situaties zoals grote ruzies zijn er bij vrouwelijke dysforie meer depressieve expressies in de 

partnerrelatie dan bij dysforie van de man (103).  

Waarschijnlijk kunnen de verschillen tussen man en vrouw verklaard worden door hun sociale functie. 

Een vrouw toont gemakkelijker haar gevoelens, ze uit vaker kritiek maar zal eveneens meer lachen of 

glimlachen. Als een vrouw depressief is, geeft ze meer uiting aan haar negatieve gedachten dan een 

man. Dit kan ook in de communicatie tussen de partners doorsijpelen (102). 

Een depressieve man zal minder invloed hebben op de communicatie dan een depressieve vrouw. Een 

man met een depressie geeft minder expressie aan negatieve cognities en affect. Tijdens 

probleemoplossende discussies trekt een man zich vlugger terug (88). Hierdoor is er door de man 

minder impact op de huwelijksinteractie (102).  

 
Meer impact van mannelijke depressie op de communicatie 

Volledig tegengesteld aan vorige resultaten stelt Du Rocher Schudlich et al (103) vast dat mannelijke 

depressie meer impact heeft op de partnerinteractie. Dysforie bij mannen zorgt voor meer 

strubbelingen in de communicatie dan dysforie bij vrouwen. De communicatie tussen de partners is 

negatiever. Bij kleine ruzies is er meer woede en wordt er bij dysfore mannen vaker gebruik gemaakt 

van depressieve strategieën zoals verbale vijandigheid, beschuldigingen en een defensieve houding. 

De relatie wordt gekenmerkt door meer terugtrekking, lichamelijk leed en verdriet. Bij dysfore 

mannen is er minder positief en productief gedrag zoals een kalme discussie die conflicten kan 

oplossen, vergeleken met dysfore vrouwen (103).  

Dysfore mannen hebben dus een grotere impact op de communicatie in een relatie dan dysfore 

vrouwen. De verklaring hiervoor kan volgens Du Rocher Schudlich et al (103) niet liggen in de ernst 

van dysforie, want vrouwen hebben hogere niveaus van dysforie dan mannen. De grotere impact op de 

communicatie van dysfore mannen kan misschien wel verklaard worden door de vaststelling dat 

depressieve mannen vaker een relatie hebben met een vrouw die ook depressief is. Als beide partners 

depressief zijn is dit nefast voor de communicatie en conflictoplossing in de relatie.  

Dit vertoont gelijkenis met eerdere resultaten met betrekking tot geslachtsverschillen, namelijk dat 

depressie bij de man meer invloed heeft op relatieproblemen dan depressie bij de vrouw.  

 

2.6 Jonge versus oudere koppels 

De conclusies uit deze tekst zijn gebaseerd op studies die meestal zijn uitgevoerd bij relatief jonge 

koppels. Men kan zich echter afvragen of er verschillen zijn tussen jonge en oudere koppels met 

betrekking tot het verband tussen depressie en partnerrelaties.  

Bij pasgetrouwden daalt de huwelijksvreugde met de tijd. Depressieve symptomen daarentegen 

hebben geen systematisch verloop in de tijd. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat deze twee 

factoren deels onafhankelijk zijn van elkaar. Veranderingen in de ene factor blijven wel negatief 
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gecorreleerd met de andere. Er is sprake van een wederzijds verband (83). Deze resultaten zijn 

gelijkaardig bij koppels in een langdurige relatie. Hier hebben veranderingen in huwelijkstevredenheid 

ook een invloed op depressieve symptomen en een stijging in depressieve gevoelens heeft een daling 

van de tevredenheid in de relatie als gevolg (90, 106). 

Er zijn wel verschillen gevonden bij mannen in een langdurige relatie in vergelijking met mannen in 

een kortdurende relatie. Het blijkt dat mannen in een lange relatie vatbaarder zijn voor depressieve 

symptomen ten gevolge van een slechte relatie dan mannen in een korte (106). De sterkte van de 

associatie wordt beïnvloed door stijgende leeftijd (108). Dit kan verklaard worden doordat ouderen 

een emotioneel intieme relatie als belangrijker ervaren doordat ze het einde van hun leven voelen 

naderen. Koppels in een langdurige relatie zijn meer verbonden en verweven met elkaar (96). Net als 

gevolg van deze hechtere partnerrelaties vergroot de kans op het krijgen van depressieve symptomen. 

Als er zich in deze relaties namelijk conflicten of problemen voordoen, heeft dit een grotere impact op 

de persoon en ook op de depressieve symptomen van die persoon.  

Tegengesteld hieraan daalt met de leeftijd de impact van een depressie op het huwelijk en op het gezin. 

De kinderen zijn het huis uit, dus worden de opvoedingspatronen niet meer beïnvloed. Oudere koppels 

hebben een traditioneler beeld van het huwelijk. Ze ervaren nog een groter stigma op scheiding en ze 

hebben andere verwachtingen van de rol van partners. Daardoor zullen ze ondanks tegenslagen toch 

bij elkaar blijven. Anderzijds zijn oudere koppels die nog altijd samen zijn een selecte groep die 

hebben leren omgaan met het recidiverend karakter van depressie. De koppels die hiermee niet konden 

leven, zullen reeds gescheiden zijn op jongere leeftijd (111).  

 

2.7 Samenvatting: partnerrelatie 

Er is een verband aangetoond tussen partnerrelatie en depressie. Dit geldt zowel voor klinisch 

depressieve mensen als voor personen met depressieve symptomen, voor therapiezoekende personen 

als voor personen uit de algemene populatie, voor mannen als voor vrouwen en voor jonge als voor 

oudere koppels (80, 83, 90).  

Er zijn studies die de richting, relatieproblemen veroorzaken depressie, ondersteunen (85-87). Andere 

studies verklaren dat depressie leidt tot relatieproblemen (88, 89). Meest waarschijnlijk gaat het over 

een bidirectioneel gebeuren (75, 83, 90-92). Het kan echter ook dat er een derde variabele in het spel is, 

bijvoorbeeld stressvolle levensgebeurtenissen of communicatie (93).  

Verschillende modellen geven een verklaring voor het verband. Het ‘marital discord model’ legt uit 

dat de sociale steun vermindert bij relatieproblemen, waardoor er meer stress en vijandigheid ontstaat 

in de relatie. Hierdoor stijgt de kans op depressie(82). Het ‘interactionele model’ voorspelt dat 

depressieve personen anders omgaan met mensen. Ze creëren negatieve gevoelens bij de naasten, dit 

kan bijdragen tot relatieproblemen (96). De ‘self verification theorie’ zegt dat een depressieve persoon 

feedback zoekt die de eigen ideeën bevestigt. Als dit niet gebeurt, worden de spanningen en 
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problemen in een relatie groter (98). Ten slotte beweert het ‘stress generation model’ dat er meer stress 

is bij depressieve personen en dat de persoon zelf verantwoordelijk is voor die stress (59). 

Neuroticisme is een moderator van de associatie tussen huwelijksstress en depressie (83, 101). De 

communicatie bij koppels met een depressieve partner wordt gekenmerkt door meer negatieve en 

minder positieve interacties (102). De communicatie bij koppels met een depressieve partner blijft 

gebrekkig als er gecontroleerd wordt voor huwelijksonenigheid (102, 103). Communicatiepatronen 

zijn mediatoren van de correlatie tussen depressie en relatieproblemen. Koppels in een ontevreden 

relatie zijn vatbaarder voor depressieve symptomen, of depressieve personen zijn vatbaarder voor 

relatieproblemen, als ze daarbovenop slechte communicatietechnieken gebruiken. Communicatie 

onder de vorm van vermijding is een zwakke moderator bij vrouwen. Hechtingsstijlen zijn mediatoren 

van het verband tussen depressie en relatie bij vrouwen (93, 107).  

Er zijn duidelijke geslachtsverschillen op vlak van prevalentie. Depressies zijn frequenter bij vrouwen 

en vrouwen denken vaker dat de oorzaak van hun depressie te zoeken is in de partnerrelatie (1, 2, 93). 

Vrouwen zijn vatbaarder voor relatieproblemen en voor stressvolle gebeurtenissen (99, 109). In de 

literatuur is men het er niet over eens welk geslacht de meeste invloed heeft op de communicatie (102, 

103). Vrouwen hebben wel vaker dan mannen onveilige hechting (93, 104, 107). Ze ondervinden 

bovendien meer gevolgen van vijandig gedrag van hun man als er weinig warmte is in de relatie (85).  

Zowel voor jonge koppels die pas samen zijn als voor oudere koppels in een langdurige relatie geldt 

de associatie tussen depressie en huwelijksproblemen. Dit verband is in beide gevallen bidirectioneel 

(83, 90, 106). Of het verband sterker is voor jonge dan wel voor oudere koppels is nog onduidelijk.  
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Discussie 
Uit deze scriptie kan geconcludeerd worden dat gezinsrelaties een invloed hebben op het ontstaan en 

onderhouden van depressie. In het verleden van de patiënt zijn het vooral factoren uit het gezin van 

oorsprong die belangrijk zijn, meer bepaald de ouder-kindrelatie. Op latere leeftijd speelt 

hoofdzakelijk de partnerrelatie een grote rol.  

Het is niet zo dat er één verklaring is voor het ontstaan van depressie. Verschillende factoren kunnen 

tot een depressie leiden en niet alle factoren hebben op iedereen een gelijkaardig of even groot effect 

(8). Bij jongvolwassenen zal de impact van de kindfactoren groot zijn. De ene persoon ondervindt 

vooral invloed van genetische factoren, terwijl de andere meer de gevolgen voelt van de opvoeding of 

van depressieve ouders. Naarmate men ouder wordt, zal deze impact van het oorspronkelijke gezin en 

de ouder-kindrelatie verminderen. Bij oudere volwassenen blijken vooral relationele factoren 

belangrijk te zijn, waarbij de invloed van de partnerrelatie naar de voorgrond treedt.  

Het is niet zo dat er bij één persoon slechts één factor in zijn leven de depressie veroorzaakt, er spelen 

een resem aan factoren mee bij het ontstaan van een depressie. De opvatting dat genen via een directe 

weg een depressie veroorzaken is achterhaald. Familiale factoren kunnen niet los gezien worden van 

de genetische invloed binnen een familie. Meer en meer wordt uitgegaan van interactiemodellen, 

waarbij een samenspel van genen en gezinsfactoren of eventueel andere factoren een verklaring bieden 

voor depressie. Bij een persoon die genetisch kwetsbaar is, zal deze kwetsbaarheid pas tot uiting 

komen in de aanwezigheid van negatieve omgevingsfactoren. Men zou kunnen denken dat het 

nageslacht van depressieve ouders vooral invloed ondervindt van de genetische factoren. Kinderen van 

niet-depressieve ouders zouden dan eerder een depressie krijgen door omgevingsfactoren. Dit gaat niet 

samen met de vaststelling dat de opvoeding in negatieve zin verandert als de ouders depressief zijn.  

Depressie kan dus aanzien worden als een stoornis die ontstaat en onderhouden wordt door 

multifactoriële oorzaken.  

 
Het is niet altijd duidelijk in welke richting de associatie tussen gezinsrelaties en depressie loopt. De 

huidige tendens is om de probleemstelling te bekijken vanuit een bidirectioneel standpunt. Specifiek 

zal een slechte ouder-kindrelatie een toekomstige depressie kunnen verklaren maar evengoed kan de 

ouder-kindrelatie het gevolg zijn van een voorbeschiktheid voor depressie. Later kan de partnerrelatie 

de depressie beïnvloeden en vice versa.  

Deze wederzijdse interactie kan schadelijk zijn voor gezinnen want ze riskeren in een vicieuze cirkel 

terecht te komen. Er ontstaat een negatieve spiraal waarbij gezinsproblemen en depressies elkaar 

opvolgen en onderhouden. Deze cyclus kan zich voortzetten naar volgende generaties. Kinderen van 

depressieve ouders worden door verschillende mechanismen later zelf depressief. Op hun beurt stellen 

zij hun nageslacht bloot aan ‘depressieve’ genen en een negatieve gezinsomgeving, waardoor de 
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volgende generatie opnieuw vatbaar wordt voor depressie. Meer onderzoek die de wederzijdse 

effecten bekijkt, is nodig om dit te bevestigen.  

Deze scriptie heeft het enkel over gezinsrelaties en de impact ervan op depressie. Naast de invloed van 

familiale factoren zullen bij kinderen vrienden ook een rol kunnen spelen. Bij volwassenen kunnen 

factoren uit de werksfeer en relaties met vrienden en kennissen de depressie beïnvloeden. Zoals reeds 

eerder vermeld, valt dit buiten het doel van deze thesis. Men moet toch in het achterhoofd houden dat 

gezinsrelaties niet de enige factoren zijn die een rol spelen in het ontstaan en onderhouden van 

depressie. Deze scriptie is zeker niet exhaustief.  

 
Vooraleer te spreken over eventuele implicaties voor de klinische praktijk die kunnen voortvloeien uit 

de conclusies van deze masterproef, worden enkele methodologische tekortkomingen van de studies 

bekeken. De literatuur bevat tegenstrijdige conclusies over bijvoorbeeld de invloed van communicatie 

of conflicten op depressie. Dit kan mogelijk verklaard worden door methodologische gebreken met 

betrekking tot het studiedesign en de opstelling van de studiepopulaties. De literatuur over 

gezinsrelaties en depressie is zeer omvangrijk. Dit literatuuronderzoek is limitatief in het aantal studies. 

Het beeld geschetst in deze tekst is dus niet volledig.  

 
Een eerste vaststelling is dat er vaak gebruik gemaakt wordt van observationele studiedesigns. 

Experimentele onderzoeken kunnen met meer zekerheid conclusies trekken over causaliteit dan 

observationele onderzoeken. Om de probleemstelling over relaties en depressies te doorgronden doet 

men echter geen interventie en maakt men dus geen gebruik van experimentele studies. Binnen de 

observationele studies hebben cohortstudies de beste opzet aangezien ze longitudinaal zijn opgebouwd. 

Er kan een temporeel verband worden aangetoond, wat het meest in de buurt komt van een causaal 

verband. Bij cohortonderzoeken kan men veronderstellen welke factoren oorzaak of gevolg van elkaar 

zijn. Veel publicaties in de literatuur over relaties en depressie zijn echter cross-sectioneel opgebouwd. 

Het nadeel hiervan is dat er geen conclusies kunnen gemaakt worden over causaliteit. Dit is nochtans 

belangrijk om weten voor de kliniek en kan een invloed hebben op de therapie. Longitudinale 

cohortstudies (zoals de studies opgenomen bij het hoofdstuk over de richting van de associatie) hebben 

dus een beter design, want daaruit kan causaliteit wel worden vermoed.  

Een tweede vaststelling is dat vele studies retrospectief zijn. Dit kan een bias van de resultaten geven 

omdat men terugkijkt naar wat er gebeurd is. Een beter design is een prospectief opgebouwd 

cohortonderzoek waaruit meer algemene besluiten kunnen getrokken worden.  

 
Met betrekking tot studiepopulaties zijn er verschillende opmerkingen te maken. Er worden vaak 

steekproeven genomen uit groepen van personen met depressieve symptomen. Deze studies bevatten 

in feite gezonde mensen waarbij wordt nagegaan hoe vaak en in welke mate zij depressieve gedachten 

of gevoelens hebben. De resultaten hiervan zijn weinig bruikbaar in de praktijk aangezien de interesse 

van de clinicus ligt bij mensen met een klinische depressie die gediagnosticeerd zijn met een 



 

 
 

38 

depressieve episode of stoornis. Whisman (80) toonde met zijn review aan dat er, zowel voor de groep 

van personen met depressieve symptomen als voor de groep met een klinische depressie, een verband 

bestaat tussen partnerrelatie en depressie. Klinische en subklinische depressie hebben dus beiden een 

correlatie met relaties maar er zijn ook verschillen tussen de groepen. Een voorbeeld hiervan is dat bij 

een klinisch majeure depressie vooral genetische factoren meespelen en er slechts een kleine 

omgevingsbijdrage is. Milde, subklinische depressies ontstaan vooral door omgevingsfactoren en 

minder door de genen (11). Men kan geen besluiten uit studies gebruikmakend van depressieve 

symptomen doortrekken naar de relevante klinisch zieke groep. Studies die enkel spreken over 

depressieve symptomen hebben dus een belangrijke beperking. Dit is teleurstellend want er zijn 

beduidend minder publicaties te vinden over klinische depressie dan over depressieve symptomen en 

vaak zijn de gebruikte steekproeven van klinisch depressieve personen klein (80). Naar de toekomst 

lijkt het dus interessant om meer studies met klinisch depressieve personen te verrichten.  

 
Sommige studies sluiten enkel mensen in die therapie zoeken. Dit is niet het ideale design voor een 

studie over depressie en relaties. De resultaten van deze onderzoeken kunnen namelijk niet 

geëxtrapoleerd worden naar alle depressieve patiënten aangezien mensen die actief therapie zoeken, 

kunnen verschillen van diegenen die dit niet doen. Personen die zelf therapie zoeken, zijn zich 

mogelijk meer bewust van hun ziekte en beseffen dat de ziekte een impact kan hebben op de 

gezinsleden. Aan de andere kant hebben therapiezoekende personen misschien een meer ernstige 

depressie, waardoor de gezinsrelaties meer te verduren krijgen. Verder onderzoek is nodig om de 

eventuele verschillen uit te diepen en conclusies te kunnen maken.  

Vanuit een ander perspectief bekeken kan wellicht wel gesteld worden dat personen die geen therapie 

zoeken, ook niet gezien worden in een klinische setting. De resultaten van een onderzoek dat verricht 

is bij mensen die therapie zoeken, kan dan eventueel wel van toepassing zijn in de kliniek.  

 
Een volgend onderscheid op vlak van studiepopulaties in de literatuur is het feit dat personen met een 

klinische depressie ambulante of gehospitaliseerde patiënten zijn. De ambulante vrouwelijke patiënten 

ervaren bijvoorbeeld meer huwelijksproblemen dan gehospitaliseerde vrouwen. Een verklaring voor 

dit verschil, door Coyne et al (111) naar voren gebracht, is dat de familie en de echtgenoot door de 

formele diagnose en de opname anders kijken naar een gehospitaliseerde depressieve vrouw. 

Depressie wordt door de familie vaak als een last gezien. Bij een opname is de familie zich meer 

bewust van de ernst van de ziekte en zijn er daardoor minder relatieproblemen.  

 
Vaak wordt in de literatuur enkel over vrouwen en moeders gesproken. Het kan zeker zinvol zijn de 

precieze mechanismen bij vrouwen te onderzoeken des te meer omdat depressies vrouwen twee maal 

meer treffen dan mannen. Bovendien namen vrouwen vroeger de grootste rol op in de zorg voor de 

kinderen. Het nadeel is dat bij het enkel focussen op vrouwen men weinig te weten komt over 

depressie bij mannen. Vaders zijn tegenwoordig meer en meer betrokken bij de opvoeding van de 
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kinderen. Meer experimenten bij mannen en vrouwen, waarbij het onderscheid tussen beide wordt 

belicht, zouden nuttig zijn om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Om geen 

onduidelijkheden te veroorzaken is in deze tekst het geslacht vermeld indien er enkel literatuur is 

gevonden over dat ene geslacht.  

 
In de literatuur worden nogal vaak steekproeven genomen uit groepen van wat men traditionele 

gezinnen zou kunnen noemen. Vaak hebben die studies het over getrouwde koppels. Men kan de 

resultaten dus niet extrapoleren naar koppels die wat afwijken van het gangbare, zoals samenwonende 

koppels, koppels in een latrelatie, personen die hertrouwd zijn of homoseksuele koppels. De gebruikte 

publicaties spreken dikwijls over klassieke gezinnen met een vader en een moeder. Gezinnen waarbij 

er twee moeders of twee vaders zijn, worden buiten beschouwing gelaten. Eveneens wordt er meestal 

niet gesproken over eenoudergezinnen en nieuwe samengestelde gezinnen. Men moet dus voorzichtig 

zijn om de resultaten van deze studies te extrapoleren naar alle gezinnen.  

 
In de literatuur maakt men gebruik van interviews of van vragenlijsten aan de hand van zelfrapportage 

om de mate van depressie, de soort opvoeding en de huwelijksproblemen te kunnen inschatten.  

De ernst van depressie en depressieve symptomen wordt vastgelegd door zelfrapportage met behulp 

van vragenlijsten of door interviews. Hieraan zijn enkele nadelen verbonden. Zo is zelfrapportage van 

depressieve symptomen niet objectief. Door depressie kan de rapportage negatiever zijn dan in 

werkelijkheid omdat het algemeen beeld op de wereld vertekend is. Er kan dus een bias ontstaan 

indien de vragenlijsten ingevuld worden door de proefpersonen. Evengoed kunnen vragenlijsten 

ingevuld door onderzoekers ook een bias geven. Bij depressie gaat het namelijk over persoonlijke 

gedachten, gevoelens en interpretaties en dit is moeilijk te objectiveren.  

 
Ook om opvoedingspatronen te meten wordt vaak gebruik gemaakt van zelfrapportage. Deze 

rapportage kan ingevuld worden door de depressieve ouder, door het depressieve kind, of door de 

depressieve volwassene die terugblikt. Deze studies moeten kritisch bekeken worden. Door de 

zelfrapportage kunnen ook hier fouten optreden. Mensen hebben bij rapportage namelijk alle vrijheid 

om te liegen of dingen te verbloemen.  

Als een depressieve vader zelf zijn opvoeding beoordeelt, worden er meer negatieve 

opvoedingspatronen genoteerd dan wanneer de beoordeling van de opvoeding door observatie van de 

onderzoekers gebeurt. Een eerste verklaring voor dit verschil kan liggen in het feit dat de vader 

negatieve gedachten over zichzelf heeft door zijn depressieve stemming en daardoor ook zijn 

opvoeding als negatiever inschat. Een tweede interpretatie kan zijn dat bij observatie van de 

opvoeding, vaders zich positiever zullen gedragen. Het gedrag in het dagelijkse gezinsleven is in 

werkelijkheid negatiever dan het gedrag dat waargenomen wordt door observatie van onderzoekers. 

Als de opvoeding door observatie wordt gemeten geeft dit dus niet altijd de realiteit weer. Een derde 
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en laatste mogelijkheid is dat er een bias ontstaat doordat zowel de depressie als opvoeding gemeten 

zijn door zelfrapportage (9).  

Ook als de beoordeling van ouderlijke opvoeding gebeurt door depressieve adolescenten kunnen er 

fouten optreden. De associatie tussen opvoeding en depressie kan een artefact zijn van de depressieve 

status, waarbij de adolescenten door hun huidige stemming de opvoeding als negatiever ervaren (43).  

De rapportage kan ook gebeuren aan de hand van retrospectieve vragenlijsten waarbij depressieve 

volwassenen de opvoeding van oorsprong scoren. Hierbij kan eveneens de huidige depressieve 

toestand van de persoon het beeld van de opvoeding negatief beïnvloeden en de realiteit niet 

benaderen.  

Als tegenargument kan echter wel gesteld worden dat de eigen ideeën die men heeft over de ouderlijke 

opvoeding belangrijker zijn dan het werkelijke gedrag van de ouder. Men ervaart de opvoeding 

negatiever dan ze in feite is, maar dit is belangrijker voor de impact op het kind dan de werkelijke 

opvoeding van de ouder.  

De depressie van een persoon heeft misschien geen vertekenende invloed op de rapportage, aangezien 

de opvoeding in het gezin ook negatief wordt beoordeeld bij zelfrapportage van de ouders en bij 

observationele studies (16). In de toekomst kan onderzoek gebeuren om deze hypothesen te testen.  

 
De rapportering van de huwelijkstevredenheid kan op eenzelfde wijze de conclusies een bias geven. 

Mensen kunnen hun problemen minimaliseren of juist uitvergroten. Ze durven niet toe te geven aan 

zichzelf en aan de buitenwereld hoe slecht hun relatie is. Men zou kunnen denken dat depressieve 

mensen door hun negatieve gedachten slechter oordelen over hun relatie dan ze in feite is. Enkele 

argumenten stellen dat dit laatste niet het geval is. Ten eerste geven de partners van depressieve 

personen hun relatie ook een slechte beoordeling. Ten tweede blijken de scores van therapeuten tot 

hetzelfde resultaat te komen betreffende de depressie en conflicten van de koppels. Ten slotte tonen 

observationele studies aan dat de interactie bij koppels waarvan een partner depressief is, negatiever is 

dan bij koppels zonder een depressieve partner (80). Zoals eerder al vermeld kan observatie door 

onderzoekers echter ook een bias geven. Mensen gedragen zich namelijk anders als ze weten dat ze 

geobserveerd worden.  

 
Volgens Coyne et al (4) kunnen familiale factoren niet het levenslange risico op een depressie 

verklaren, maar wel de timing van een eerste episode. Een moeilijke kindertijd bijvoorbeeld kan een 

eerste episode spoediger doen optreden, maar de depressie zou sowieso in de loop van het leven 

opgetreden zijn.  

Zoals in de inleiding is vermeld, wordt depressie gezien als een recidiverende, chronische aandoening 

met vaak een begin in de vroege volwassenheid. Dit is vroeg genoeg om de verdere loop van het 

volwassen leven, de keuze van de partner en het huwelijk te beïnvloeden. Een groot deel van de 

patiënten zullen meerdere episodes van depressie meemaken in hun leven. De meeste depressies die 
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ontstaan tijdens het getrouwde leven zijn eigenlijk recidieven. Men kan zich dus afvragen of die 

depressie een gevolg is van partnerrelatieproblemen of simpelweg het resultaat van een eerdere 

episode. Een vorige episode van depressie is namelijk de grootste voorspeller om opnieuw depressief 

te worden (4). Hammen (55) veronderstelt dat factoren die meespelen bij het ontstaan van een eerste 

depressieve episode verschillend zijn van factoren bij een tweede of derde episode. Mensen 

veranderen namelijk door eigen ervaringen, ervaringen met anderen en levensgebeurtenissen.  

De meeste modellen over relaties en depressie verklaren de eerste episode van depressie niet (87). Zo 

spreekt het model van Coyne (96) enkel over het onderhouden en verergeren van depressieve 

symptomen. Terwijl het model van Hammen (59) zegt dat personen die al een depressie hebben, 

huwelijksproblemen creëren die dan de depressie verergeren. Zodoende zijn de modellen beschreven 

in dit literatuuronderzoek niet geldig voor de eerste episodes van depressie. De modellen zijn 

waarschijnlijk wel toe te passen bij getrouwde koppels, aangezien depressies tijdens het huwelijk 

meestal recidieven zijn. De stijgende waarschijnlijkheid dat mensen al een eerste episode van 

depressie doormaken vooraleer ze getrouwd zijn en het recidiverend karakter van depressie, heeft zijn 

implicaties op de therapie. Men moet de patiënt niet genezen van depressie maar hem leren 

omgaan/leven met een levenslange ziekte (4).  

 
Er is nog verder onderzoek over dit thema nodig om de complexe associatie tussen gezinsrelaties en 

depressie te begrijpen. Een grootschalig prospectief cohortonderzoek waarin gezinnen met depressieve 

ouders en niet-depressieve ouders langdurig worden gevolgd, zou nuttig zijn. In een dergelijk 

onderzoek kan gekeken worden welke kinderen later een depressie ontwikkelen en welke koppels 

relatieproblemen of depressies krijgen. Dusdanig onderzoek kan de verschillende puzzelstukken 

misschien integreren tot een geheel.  

 
Implicaties voor therapie en preventie 

Als een persoon of gezin relatiemoeilijkheden heeft, is het nuttig om depressie op te sporen en te 

behandelen. Door in te grijpen op gezinsrelaties en deze te verbeteren, kan er een gunstig effect 

bekomen worden op de kans op het ontstaan van depressie.  

Vanaf de vroege kindertijd is het zinvol om stappen te ondernemen als de ouder-kindrelatie niet loopt 

zoals het zou moeten zijn. Hierin kan een taak liggen voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Kind en 

Gezin en het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) hebben via postnatale opvolging en 

schoolbezoeken contact met een grote meerderheid van de kinderen. Hieraan kan een luik toegevoegd 

worden waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de gezinssituatie en de ouder-kindrelatie. Via 

ondervragingen op het individuele niveau van het kind kan men zicht krijgen op de opvoeding en 

eventuele conflicten in het gezin. Bij die gezinnen waar er moeilijkheden worden opgemerkt tussen 

ouder en kind, kan men door vroeg in te grijpen de latere kans op een depressie verminderen.  



 

 
 

42 

De huisarts kan hierbij een coördinerende functie tussen de verschillende instanties opnemen en een 

vertrouwenspersoon zijn voor het gezin. De huisarts moet bij de eigen patiënten bedacht zijn op 

risicovolle gezinnen en de relaties tussen ouder en kind in het oog houden. De gezinnen die uit deze 

eventuele preventieve screening naar voren komen, moeten ondersteund en opgevolgd worden. 

Mogelijks kan men doorverwijzen naar zorg op de tweede lijn. Een psychologische interventie die het 

hele gezin betrekt bij de therapie lijkt een goede mogelijkheid. Best gebeurt dit in multidisciplinair 

overleg en met een huisbezoek om de thuissituatie te beoordelen. Een psycholoog is echter voor vele 

gezinnen financieel niet haalbaar. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn betaalbare 

alternatieven, maar de wachtlijsten kunnen soms lang zijn. Door bijkomend onderzoek die deze ideeën 

rond therapie wetenschappelijk ondersteunt, kan misschien een terugbetalingssysteem worden 

uitgewerkt voor een vooraf bepaald aantal sessies bij een psycholoog.  

Bij adolescenten kan men ouder-kindrelaties bekijken, maar aan de opvoeding die men kreeg kan nog 

weinig veranderd worden. De invloed van de ouder-kindrelatie heeft al voor een belangrijk deel 

plaatsgevonden, dus lijkt het zinvoller om vroeger in de kindertijd hierop in te spelen en in te grijpen 

indien nodig. 

Indien een ouder een depressie heeft, is het belangrijk om de kinderen niet te vergeten. Vaak wordt de 

aandacht enkel gericht naar de depressieve volwassene. De kans dat hun kinderen later een depressie 

ontwikkelen, is echter duidelijk verhoogd en daarom moeten therapeuten stilstaan bij de impact van 

depressie op eventuele kinderen. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de behandelende 

psychiater of huisarts om kinderen van depressieve ouders actief te ondersteunen. Er zouden 

strategieën moeten worden bepaald om het risico op depressie bij die kinderen te verkleinen. Dit kan 

misschien gebeuren door opvoedingsondersteuning te bieden aan de ouders of door de gezins- en 

partnerconflicten in te perken. Men moet absoluut proberen te vermijden dat er een tweede generatie 

van depressieve personen ontstaat.  

 
Bij volwassenen is het te laat om nog iets te veranderen aan de ouder-kindrelatie, maar de 

partnerrelatie kan wel onder de loep worden genomen. Indien er relatieproblemen zijn, kan men door 

therapeutisch in te grijpen, proberen een depressie te voorkomen. Natuurlijk zullen niet alle personen 

met relatieproblemen hulp zoeken en bovendien is het enerzijds onmogelijk maar anderzijds ook 

onnodig om al die koppels therapie te geven. Bij personen die een voorgeschiedenis van depressie 

hebben, kan men wel meer bedacht zijn op relatieproblemen en hier eventueel therapie aanraden. 

Omgekeerd is het cruciaal om bij een depressieve persoon de partner te betrekken bij de therapie. 

Door een nauwe ondersteuning kunnen relatieproblemen bij depressieve personen worden vermeden 

of sneller worden opgemerkt. Het ontstaan van een vicieuze cirkel moet worden verhinderd. Therapie 

die gelijktijdig depressie en relatieproblemen aanpakt, is mogelijk zinvol. De beide variabelen komen 

namelijk vaak samen voor en kunnen dan verregaande gevolgen hebben voor de persoon.  
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