
 

 
FACULTEIT GENEESKUNDE EN  

GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 
 
 
 

 

 
 
 
 

Academiejaar 2013 - 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Informatieverwerking bij depressie: een stand 
van zaken 

 
 
 
 
 

Arne DAMBRE 

 
 
 

Promotor: Prof. Dr. Gilbert Lemmens 
 
 
 
 

Scriptie voorgedragen in de 2de Master in het kader van de opleiding  
 

MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE 
 



 
 

 

 



 

 
FACULTEIT GENEESKUNDE EN  

GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 
 
 
 

 

 
 
 
 

Academiejaar 2013 - 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Informatieverwerking bij depressie: een stand 
van zaken 

 
 
 
 
 

Arne DAMBRE 

 
 
 

Promotor: Prof. Dr. Gilbert Lemmens 
 
 
 
 

Scriptie voorgedragen in de 2de Master in het kader van de opleiding  
 

MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE 
 



Deze pagina is niet beschikbaar omdat ze persoonsgegevens bevat.
Universiteitsbibliotheek Gent, 2021.

This page is not available because it contains personal information.
Ghent University, Library, 2021.



 
 

Voorwoord 
 

Vooreerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. G. Lemmens bedanken voor het aanreiken van een 

interessant onderwerp uit een vakgebied dat volop in evolutie is. 

 

Verder wil ik ook Annemarie Hanselaer en mijn moeder Birgit Tanghe bedanken voor het 

nalezen van deze masterproef en het corrigeren van enkele dt- en andere fouten, die aan mijn 

aandacht ontsnapt waren. 

 

Ook mijn liefste lief Yacine, mijn vrienden en mijn familie verdienen een dankwoord voor het 

tegengif dat ze boden voor de frustraties die tijdens het schrijven van deze thesis soms naar 

boven kwamen. 

 

Tot slot moet ik ook mijn dank betuigen aan de overheid voor het financieren van mijn 

opleiding en zeker ook aan mijn ouders voor de goede ondersteuning die mij toelaat van een 

zorgeloze opleiding tot arts te  genieten.  

 

 

Bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inhoudstafel 
 

1 ABSTRACT ..............................................................................................................................................1 

2 INLEIDING ..............................................................................................................................................2 

3 METHODOLOGIE ....................................................................................................................................4 

4 LITERATUURBESPREKING ......................................................................................................................5 

4.1 Psychologische kant van het verhaal ............................................................................................. 5  

 4.1.1 Cognitieve theorie ..............................................................................................................5 

 4.1.2 Gestoorde informatieverwerking .......................................................................................6 

  4.1.2.1 Aandacht .............................................................................................................6

  4.1.2.2 Verwerking van waargenomen stimuli ...............................................................7

  4.1.2.3 Geheugen ............................................................................................................7

  4.1.2.4 Rumineren  ..........................................................................................................8

  4.1.2.5 Kwetsbaarheid  ...................................................................................................8

  4.1.2.6 Cognitieve controle .............................................................................................9

 4.1.3 Korte samenvatting ............................................................................................................9 

4.2 Wat de neurobiologie hieraan toe te voegen heeft .................................................................... 10  

 4.2.1 Biologische aspecten van depressie ................................................................................ 11

  4.2.1.1 Neurotransmitters ........................................................................................... 11

  4.2.1.2 Groeifactoren ................................................................................................... 11

  4.2.1.3 Stress en de HPA-as ......................................................................................... 12

  4.2.1.4 Inflammatie ..................................................................................................... 13

  4.2.1.5 Hersengebieden en hun functie ....................................................................... 13

 4.2.2 Gestoorde informatieverwerking .................................................................................... 16

  4.2.2.1 Cognitieve hiërarchie ....................................................................................... 16

  4.2.2.2 Het model van LeDoux ..................................................................................... 17

  4.2.2.3 Aandacht .......................................................................................................... 17

  4.2.2.4 Verwerking van waargenomen stimuli ............................................................ 18

  4.2.2.5 Geheugen ......................................................................................................... 21

  4.2.2.6 Kwetsbaarheid ................................................................................................. 23

 4.2.3 Korte samenvatting ......................................................................................................... 24 

4.3 Therapie en preventie ................................................................................................................. 25 

 4.3.1 Invloed van therapie op het informatieverwerkingsproces en wat we hieruit leren  ... 25

  4.3.1.1 Psychotherapie, antidepressiva en ECT: een korte toelichting  ....................... 26

  4.3.1.2 Invloed op de informatieverwerking ................................................................ 27

  4.3.1.3 Wat we hieruit kunnen leren: Naar een therapie op maat? ............................ 29

 4.3.2 Therapievormen die voortvloeien uit de huidige kennis over informatieverwerking  . 31 

 4.3.3 Preventie  ......................................................................................................................... 32 

5 DISCUSSIE ........................................................................................................................................... 33 

6 REFERENTIES ....................................................................................................................................... 37 



 
1 

Informatieverwerking bij depressie: 
een stand van zaken 

 

1. Abstract 

Deze literatuurstudie legt zich toe op de veranderingen in de informatieverwerkingsprocessen 

bij depressie en probeert de huidige inzichten op een bevattelijke wijze samen te vatten. Er 

wordt ook nagegaan welk effect therapie op de informatieverwerking heeft en welke 

therapieën en mogelijke preventieve interventies voortkomen uit de huidige inzichten. 

Hiervoor werden een aantal relevante wetenschappelijke artikels opgezocht via de databanken 

‘PubMed’ en ‘Google Scholar’. Deze artikels werden grondig bestudeerd en de belangrijkste 

bevindingen worden besproken in de literatuurbespreking. 

In die literatuurbespreking wordt vooreerst ingegaan op de psychologische aspecten van 

informatieverwerking bij depressie. In essentie komt het erop neer dat een depressie 

gekenmerkt wordt door een focus op het negatieve.  

Vervolgens wordt ingegaan op de neurobiologische inzichten in depressie en op de 

neurobiologische kijk op de gestoorde informatieverwerkingsprocessen. Daaruit blijkt dat een 

depressie over het algemeen gekenmerkt wordt door een overactiviteit van de limbische 

structuren en een verminderde activiteit in controlerende structuren, zoals de prefrontale 

cortex.  

Wat therapie betreft blijkt dat zowel therapie met antidepressiva als met cognitieve 

gedragstherapie (CGT) het evenwicht tussen het limbisch systeem en de controlerende 

structuren zou herstellen, zij het via verschillende mechanismen.  

De kennis over informatieverwerking bij depressie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van 

enkele nieuwe therapievormen zoals cognitive bias modification (CBM) en deep brain 

stimulation (DBS).  

Wat preventie betreft zou men gebruik kunnen maken van aspecten van CGT en/of CBM om 

te voorkomen dat de informatieverwerking ernstig verstoord raakt en om te vermijden dat een 

verstoorde informatieverwerking tot een depressieve episode zou leiden. 

In de discussie worden de belangrijkste bevindingen samengevat en wordt geopperd dat we 

naar de toekomst toe mogelijks een evolutie naar meer therapie op maat en meer focus op 

preventie zullen zien. 
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2. Inleiding 

Depressie is een psychiatrische aandoening die wereldwijd om zich heen slaat. Om voor de 

nodige eenduidigheid te zorgen, maakt men voor de diagnose gebruik van een aantal criteria 

opgelijst in de DSM, tot nader order de standaard bij de diagnose van psychiatrische 

aandoeningen. De meeste artikels die in deze thesis aangehaald worden maakten gebruik van 

de DSM IV (zie kader). Ook wordt er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten, 

zoals de Beck Depression Inventory of de Hamilton Depression Rating Scale, om de ernst van 

een depressie in te schatten. Afhankelijk van het aantal en de ernst van de symptomen en de 

impact van de depressie op het functioneren van de patiënt spreekt men van een milde, matige 

of ernstige depressieve stoornis, hetgeen van belang is voor de therapie.  

 

Over een periode van 12 maanden kent depressie een prevalentie van 6.6% en 16.2% van de 

bevolking zal op een gegeven moment in zijn leven aan deze aandoening lijden [1]. Depressie 

komt meer voor bij vrouwen, laaggeschoolden en werklozen. Er is een duidelijke negatieve 

impact beschreven op het dagelijkse functioneren, zowel op het werk als binnen een sociale 

context [1]. Een voorspelling uit de Global Burden of Disease Study van 1997 schat dat 

depressie tegen 2020 wereldwijd de op één na frequentste oorzaak zal zijn van ziektelast [2]. 

Een recente studie ondersteunt deze schatting. Wereldwijd zou de ziektelast ten gevolge van 

depressie tussen 1990 en 2010 immers toegenomen zijn met 37.5% [3]. In Europa zou 

depressie ondertussen zelfs de grootste  bijdrage leveren aan de totale ziektelast [4]. 

Recidieven na een eerste depressieve episode zijn frequent en het risico op herval neemt toe 

bij elke nieuwe episode. Daarenboven neemt de invloed van stresserende 

levensgebeurtenissen op het ontstaan van een depressieve episode af naarmate er meer 

depressieve episodes zijn doorgemaakt, depressie wordt dan ook vaak als een chronische 

aandoening bestempeld [5]. De ziekte komt vaak voor in combinatie met andere 

psychiatrische aandoeningen [1]. Ook bij allerhande chronische somatische aandoeningen, 

zoals astma of reuma, wordt depressie vaak gezien als comorbiditeit. In vergelijking met 

andere comorbiditeiten heeft depressie bij chronische ziekten de grootste negatieve impact op 

de algemene gezondheid [6]. Depressie verhoogt daarenboven de kans op suïcidale gedachten, 

zelfmoordpogingen en mortaliteit ten gevolge van zelfmoord [7]. Depressieve mensen zouden 

ook een hoger risico hebben op overlijden ten gevolgen van cardiovasculaire aandoeningen en 

zelfs op overlijden in het algemeen [8].  
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Het lijdt dus geen twijfel dat depressie een belangrijk gezondheidsprobleem vormt dat de 

nodige aandacht verdient. Er is dan ook al heel wat onderzoek verricht naar de verschillende 

aspecten van deze toch wel complexe ziekte. In deze literatuurstudie zal ik mij vooral 

toeleggen op de rol van gestoorde cognitieve processen, en meer bepaald de gestoorde 

informatieverwerking, in het ontstaan en het onderhouden van een depressie. Ik zal vertrekken 

vanuit de cognitieve theorie van Aaron T. Beck en de psychologische visie op 

informatieverwerking bij depressie. Verder zal ik ingaan op de neurobiologie van depressie en 

zal ik aandacht schenken aan de brug die geslagen wordt tussen de cognitieve theorie en de 

neurobiologie. Dankzij de recente vooruitgang in de beeldvormingstechnieken van de 

hersenen en in de moleculaire biologie is het immers mogelijk om verschillende invalshoeken 

te combineren en zo de inzichten in depressie uit te breiden. Tot slot zal ik mij toeleggen op 

de invloed van therapie op het informatieverwerkingsproces en zal ik ingaan op de 

behandelingsopties die voortvloeien uit de huidige kennis van het 

informatieverwerkingsproces en op enkele preventieve strategieën.  

 

Kader 1: DSM criteria 

 

 

 

 

 

 

DSM IV criteria voor een depressieve episode: 

A Ten minste 5 van de volgende symptomen, bijna elke dag aanwezig gedurende een periode van 

minstens 2 weken. Er is een verandering ten opzichte van het vroeger functioneren en er moet 

zeker sprake zijn van symptoom 1 en/of 2: 

  1. depressieve stemming (irritabiliteit bij kinderen)    6. vermoeidheid of verlies van energie 

  2. verlies van interesse en/of plezier                             7. gevoelens van waardeloosheid of schuld 

  3. gewichtsverlies of gewichtstoename                         8. concentratieverlies of besluiteloosheid 

  4. insomnia of hypersomnia                                          9. suïcidaliteit 

  5. psychomotorische agitatie of remming 

B De symptomen zijn niet toe te schrijven aan een somatische aandoening, aan het gebruik van 

een middel of aan een rouwreactie. 

C Er is geen sprake van een psychotische stoornis. 
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3. Methodologie 

Voor het verzamelen van de nodige informatie voor deze literatuurstudie werd gebruik 

gemaakt van een resem wetenschappelijke artikels aangaande het onderwerp. Deze artikels 

werden bekomen via de databanken ‘PubMed’ en ‘Google Scholar’.  

Om vertrouwd te geraken met het onderwerp werden eerst enkele recente reviews bestudeerd, 

waarbij vooral de reviews ‘Neural mechanisms of the cognitive model of depression’ en 

‘Cognitive theory and therapy of anxiety and depression: Convergence with neurobiological 

findings’ nuttig bleken voor deze literatuurstudie.  

De databanken ‘PubMed’ en ‘Google Scholar’ werden vervolgens doorzocht met de 

zoektermen ‘depression’ of  ‘major depressive disorder’ in combinatie met termen als 

‘epidemiology’,  ‘information processing’, ‘cognition’, ‘emotion’, ‘memory’, ‘attention’, 

‘rumination’, ‘cognitive control’, ‘serotonin’, ‘brain-derived neurotrophic factor’, 

‘inflammation’, ‘HPA-axis’, ‘corticosteroids’, ‘amygdala’, ‘hippocampus’, ‘prefrontal 

cortex’, ‘prevention’, ‘antidepressants’, ‘psychotherapy’, ‘deep brain stimulation’,… 

Tijdens het doorzoeken van de databank ‘PubMed’ werden ook enkele artikels gevonden met 

behulp van de ‘Related Citations’ functie in de rechter kolom. Tevens werd gebruik gemaakt 

van artikels uit de referentielijsten van de bovengenoemde  reviews en uit enkele van de via 

de databanken gevonden artikels. 

Er werd zoveel mogelijk naar gestreefd de meest recente artikels te gebruiken aangezien er de 

afgelopen jaren heel wat onderzoek is gevoerd en de inzichten jaar na jaar zijn uitgebreid. Zo 

werden uiteindelijk 61 artikels verwerkt in deze literatuurstudie, waarvan het oudste uit 1997 

dateert en de meest recente artikels in 2014 verschenen.  

Een korte stage psychiatrie heeft mij de kans gegeven om ook in praktijk te zien wat een 

depressie nu precies inhoudt en wat de aandoening allemaal met zich meebrengt. 
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4. Literatuurbespreking 

4.1 Psychologische kant van het verhaal 

 

4.1.1 Cognitieve theorie 

 

Wie zich toelegt op de cognitieve aspecten van depressie kan moeilijk om het werk van Aaron 

T. Beck en andere cognitieve theoretici heen. Met de cognitieve theorie ontwikkelden zij 

reeds in de jaren 60 van vorige eeuw een coherent model om de psychopathologie van 

depressie te verklaren. Doorheen de jaren is dat model verder verfijnd en aangevuld met 

nieuwe bevindingen en is er een indrukwekkende hoeveelheid empirisch onderzoek 

verschenen die het model of bepaalde onderdelen ervan ondersteunt. Het model is algemeen 

aanvaard als een valabele benadering van de werkelijkheid. 

 

De cognitieve theorie van depressie stelt dat onze emotionele toestand bepaald wordt door de 

manier waarop we ervaringen verwerken, eerder dan door de ervaringen zelf. Depressie zou 

verband houden met de manier waarop mensen zichzelf en de wereld om hen heen bevatten.  

Een gestoorde verwerking van zowel externe als interne stimuli zou een belangrijke rol spelen 

in het ontstaan en onderhouden van een depressie. Deze gestoorde informatieverwerking zou 

het gevolg zijn van de activatie van zogenaamde disfunctionele schemata.  

Met de term schema doelt men op een solide set van onbewuste overtuigingen die de 

identificatie, interpretatie en evaluatie van ervaringen sturen. Men spreekt ook wel eens van 

basale assumpties. Een schema is dus een mentale structuur die van belang is binnen het 

informatieverwerkingsproces. Een schema komt voort uit de veelvuldige herhaling van 

bepaalde gedachten en denkbeelden. Disfunctionele schemata zouden ontstaan door negatieve 

ervaringen in de  kindertijd en jeugd. Later in het leven kunnen dergelijke schemata worden 

gereactiveerd door stressvolle of teleurstellende levensgebeurtenissen, die in meer of mindere 

mate overeenkomen met de inhoud van de schemata.  

Naast negatieve ervaringen in de kindertijd spelen ook een genetische vatbaarheid, 

persoonlijkheidskenmerken en de sociale omkadering een rol in het al dan niet ontwikkelen 

van disfunctionele schemata en in het eventueel ontwikkelen van een depressie in reactie op 

stresserende levensgebeurtenissen. 

Eens een disfunctioneel schema is geactiveerd, leidt dit tot een verhoogde vatbaarheid voor de 

ontwikkeling van een depressie. Dit door de eerder aangehaalde verstoring van het 
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informatieverwerkingsproces, hetgeen op zijn beurt aanleiding geeft tot negatieve gedachten 

over het zelf, de omgeving en de toekomst. Dit trio van negatieve gedachten wordt ook wel de 

cognitieve triade genoemd. De voortdurende stroom negatieve gedachten leidt dan weer tot 

depressief gedrag, zoals het vermijden van allerlei activiteiten, en tot de depressieve 

gemoedstoestand die zo kenmerkend is voor een depressie. Zowel het depressieve gedrag, als 

de sombere stemming leiden dan weer tot een verdere verstoring van de informatieverwerking 

en tot negatieve gedachten, waardoor de depressie zichzelf in stand houdt.  

 

 

4.1.2 Gestoorde informatieverwerking 

 

Centraal binnen de cognitieve theorie staat de gestoorde informatieverwerking. Bij depressie 

loopt het op het vlak van informatieverwerking mis bij de verschillende stappen van het 

informatieverwerkingsproces. Zowel het richten van de aandacht, het verwerken en 

interpreteren van de waargenomen stimuli als het opslaan van informatie in en het oproepen 

ervan uit het geheugen zijn verstoord. Hieronder worden de verschillende stappen van het 

informatieverwerkingsproces en de afwijkingen die men er bij depressie vindt overlopen. 

Daarnaast worden enkele belangrijke begrippen besproken die nauw samenhangen met het 

informatieverwerkingsproces. 

 

 

4.1.2.1    Aandacht 

Op het vlak van aandacht heeft men door middel van psychologisch onderzoek kunnen 

aantonen dat de neiging die gezonde individuen vertonen om hun aandacht eerder te richten 

op positieve stimuli, verdwijnt bij mensen die aan depressie lijden. Het is zelfs zo dat 

depressieve mensen hun aandacht meer dan normaal zouden richten op droevige stimuli [9]. 

Men kon dit ondermeer aantonen via een zogenaamde dot-probe test. Hierbij toont men eerst 

twee gezichten met een verschillende emotie, om vervolgens een stip op de plaats van één van 

de foto’s weer te geven. De tijd die een testpersoon nodig heeft om aan te geven waar hij de 

stip ziet, zegt iets over de plaats waar zijn aandacht op gevestigd was bij het kijken naar de 

gezichten. Depressieve mensen blijken dan ook sneller te reageren indien de stip verschijnt op 

de plek waar er een droevig gezicht te zien was [9]. Ook indien men de blik van mensen met 

een depressie analyseert tijdens het gelijktijdig kijken naar verschillende emotionele stimuli, 
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ziet men dat de blik significant meer gevestigd is op droevige stimuli [10].  

De selectieve aandacht voor droevige stimuli geldt meer voor visuele stimuli dan voor 

woorden en is vooral het geval indien de stimulus 1 seconde of langer wordt gepresenteerd 

[9], [10]. Onderzoeken waarbij de stimulus korter dan 1 seconde werd gepresenteerd, tonen 

uiteenlopende resultaten. Dit zou erop kunnen wijzen dat de aandacht niet van in het begin op 

de droevige stimuli wordt gericht. Er zou eerder sprake zijn van moeilijkheden bij het 

losmaken van de aandacht, eens deze op een droevige stimulus is gevestigd [10], [11]. Het 

spreekt voor zich dat de selectieve aandacht voor negatieve stimuli een rol speelt in het 

ontstaan en onderhouden van een depressie.   

 

 

4.1.2.2    Verwerking van waargenomen stimuli 

Wat betreft het verwerken van waargenomen emotionele stimuli is het zo dat depressieve 

mensen neutrale of dubbelzinnige stimuli vaker als negatief beoordelen. Het duurt bij 

depressieve mensen over het algemeen ook langer om emotionele stimuli correct te 

identificeren [11], [12]. Verder is het zo dat ernstig depressieve symptomen geassocieerd zijn 

met een minder krachtige waarneming van emotionele stimuli, al zouden volgens recent 

onderzoek depressieve mensen negatieve stimuli juist intenser waarnemen dan gezonde 

mensen, en zou enkel de waarneming van positieve stimuli minder krachtig zijn [11], [13]. 

Met de verwerking van stimuli wordt hier het identificeren en het beoordelen van emoties in 

gezichtsuitdrukkingen, in stemmen en zelfs in muziek bedoeld [12], [13]. De verwerking van 

al deze stimuli is bij een depressie dus zo verstoord dat stimuli die overeenkomen met de 

gedeprimeerde gemoedstoestand makkelijker als dusdanig worden herkend en als krachtiger 

worden beoordeeld. Het omgekeerde geldt voor neutrale en positieve stimuli, die dus minder 

kunnen bijdragen aan het doorbreken van de negatieve gemoedstoestand.  

 

 

4.1.2.3    Geheugen 

Het geheugen vertoont bij depressie eveneens een voorkeur voor negatieve informatie. 

Depressieve mensen vertonen de neiging om negatieve informatie disproportioneel op te slaan 

en op te roepen, terwijl dit met positieve informatie juist minder dan normaal gebeurt [11]. Dit 

is niet verwonderlijk aangezien de aandacht voor en de verwerking van emotionele stimuli, 

die beiden verstoord zijn, een rol spelen in de vorming van nieuwe herinneringen. Zo zouden 
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dezelfde mensen die selectieve aandacht voor negatieve stimuli vertonen, zich ook meer 

negatieve informatie herinneren [14]. Het mag dan ook niet verbazen dat interventies die zich 

toespitsen op de selectieve aandacht voor negatieve stimuli ook een invloed hebben op het 

geheugen [15].   

 

 

4.1.2.4    Rumineren 

Nauw verbonden met de gestoorde informatieverwerking is de bij depressie veel 

voorkomende dwangmatige neiging om herhaaldelijk na te denken over problemen en 

negatieve gevoelens, zonder dat dit tot oplossingen leidt. Dit blijven steken in negatieve 

gedachten wordt rumineren genoemd, naar het Latijnse ‘ruminari’ dat staat voor herkauwen.  

Rumineren zou geassocieerd zijn aan het niet kunnen losmaken van de aandacht weg van 

negatieve stimuli en het niet kunnen verwijderen van irrelevante negatieve informatie uit het 

geheugen [16]. Rumineren zou verband houden met het ontstaan en in zekere mate ook de 

duur van een depressie. Verder zou rumineren het verloop van een depressie negatief 

beïnvloeden, het negatieve denken versterken en het probleemoplossend vermogen 

verminderen [17]. 

 

 

4.1.2.5    Kwetsbaarheid 

Ook bij gezonde mensen met een verhoogd risico op depressie vindt men in zekere mate 

stoornissen in het informatieverwerkingsproces terug. Zo zouden de dochters van depressieve 

moeders dubbelzinnige woorden en verhalen meer als negatief interpreteren, in vergelijking 

met dochters van moeders die nooit depressief geweest zijn [18]. Hetzelfde geldt voor de 

selectieve aandacht voor negatieve stimuli. Dochters van depressieve moeders zouden hun 

aandacht meer richten op negatieve gezichtsuitdrukkingen, terwijl dochters van moeders die 

nooit depressief geweest zijn hun aandacht eerder op positieve gezichtsuitdrukkingen zouden 

richten [19]. Dit zou erop kunnen wijzen dat de gestoorde informatieverwerking in sommige 

gevallen aan een depressie voorafgaat.  
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4.1.2.6    Cognitieve controle 

Een rode draad binnen de gestoorde informatieverwerking is het verlies aan cognitieve 

controle. Cognitieve controle is een breed begrip dat o.a. slaat op ons vermogen om 

problemen op te lossen, om te plannen, om te redeneren, om onze gedachten en onze emoties 

in de hand te houden en om ons gedrag te sturen. Bij depressie is vooral dat deel van de 

cognitieve controle gestoord dat instaat voor de inhibitie van irrelevante negatieve informatie. 

We spreken dan ook van cognitieve inhibitie. Om efficiënt te functioneren en ons gedrag en 

emotionele reacties aan de omgeving aan te passen is het belangrijk om een zekere mate van 

controle te hebben over het informatieverwerkingsproces en om irrelevante emotionele 

informatie weg te filteren. Dit wegfilteren wordt cognitieve inhibitie genoemd en heeft zowel 

betrekking op het blokkeren van binnenkomende irrelevante informatie als het verwijderen 

van niet langer relevante informatie uit het geheugen.  

Bij depressie zou er dus sprake zijn van een verminderde cognitieve inhibitie en dus van een 

verminderd wegfilteren van irrelevante negatieve informatie, hetgeen geassocieerd zou zijn 

aan de reeds aangehaalde stoornissen in aandacht en geheugen [11]. Ook het eerder vermelde 

rumineren én een verstoorde emotieregulatie zouden geassocieerd zijn aan een verstoorde 

cognitieve inhibitie [20]. Naast een gestoorde cognitieve inhibitie zouden depressieve mensen 

ook meer algemene stoornissen vertonen in hun cognitieve controle, al dient dit verder 

onderzocht te worden [21]. Belangrijk is ook de bevinding dat ernstig depressieve patiënten er 

minder in slagen een emotionele situatie te herinterpreteren [20] en er meer moeite mee 

zouden hebben om hun aandacht te verplaatsen van negatieve gedachten naar meer positieve 

gedachten [21]. Het loslaten van negatieve gedachten en  het vervangen van deze gedachten 

door meer positieve gedachten is nochtans een belangrijke cognitieve taak die een negatieve 

gemoedstoestand tegengaat. Is de cognitieve controle over negatieve gedachten gestoord, dan 

staat de deur naar een depressie dan ook wagenwijd open.  

 

 

4.1.3 Korte samenvatting 

 

Zet men al het bovengaande op een rijtje, dan komt het erop neer dat een depressie het 

verwerken van stimuli die overeenkomen met de gedeprimeerde gemoedstoestand 

vergemakkelijkt en het omgekeerde doet met stimuli die dat niet doen. Negatieve 

gebeurtenissen en gedachten hebben een grotere impact dan normaal en positieve en 
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belonende stimuli verliezen aan kracht waardoor hun positieve invloed op het gemoed 

vervaagt.  

Het spreekt voor zich dat de selectieve aandacht voor negatieve stimuli, de verstoorde 

interpretatie van stimuli, de voorkeur van het geheugen voor negatieve informatie, het 

rumineren en het verlies aan controle over het informatieverwerkingsproces en over de stroom 

negatieve gedachten een belangrijke rol spelen in het ontstaan en onderhouden van een 

depressie.  

De gestoorde informatieverwerking en het verlies aan cognitieve controle beïnvloeden het 

vermogen om negatieve gebeurtenissen en gedachten het hoofd te bieden. Eens de 

informatieverwerking is gestoord, ontstaat als het ware een vicieuze cirkel. Door het leven 

door een sombere bril waar te nemen, ontstaan immers meer en meer negatieve gedachten, die 

er op hun beurt voor zorgen dat de sombere bril het zicht blijft vertroebelen of zelfs dat de 

buitenwereld door een  alsmaar somberdere bril wordt gezien. Droevige gevoelens krijgen de 

bovenhand en de patiënt blijft hierin steken of zakt zelfs gaandeweg dieper en dieper weg in 

het zwarte gat van de depressie. 

 

 

4.2 Wat de neurobiologie hieraan toe te voegen heeft 

Het onderzoek naar depressie speelt zich af op verschillende domeinen. Zo is er de voorbije 

jaren, naast cognitief psychologisch onderzoek, ook heel wat onderzoek verricht naar de 

verschillende biologische aspecten van depressie. De resultaten van dit onderzoek zijn ook 

van belang voor een beter begrip van de cognitieve aspecten van depressie. Het gaat hier 

immers om één en dezelfde aandoening. Beide werelden groeien dan ook naar elkaar toe en 

meer en meer legt men de biologische basis van reeds eerder onderzochte psychologische 

fenomenen bloot. Dit vergroot de validiteit van de reeds bestaande psychologische theorieën, 

levert nieuwe inzichten op én is ook van belang voor de therapie. 

Vooraleer specifiek in te gaan op de bijdrage van het neurobiologisch onderzoek aan de 

kennis over het informatieverwerkingsproces, volgt hier eerst een korte schets van enkele 

belangrijke biologische inzichten in depressie. 
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4.2.1 Biologische aspecten van depressie 

 

4.2.1.1    Neurotransmitters 

Een belangrijk en lang bestaand onderzoeksdomein binnen de neurobiologie is het onderzoek 

naar de werking van neurotransmitters en hun relatie tot depressie. Een verstoorde werking 

van enkele neurotransmitters zoals serotonine, dopamine en noradrenaline zou geassocieerd 

zijn aan depressie. Zo zou bijvoorbeeld de korte variant van het 5-HTT gen, dat codeert voor 

de presynaptische serotonine transporter, geassocieerd zijn aan een hoger risico op het 

ontwikkelen van depressie, en zelfs op suïcidaliteit, na het ervaren van stressvolle 

levensgebeurtenissen in vergelijking met mensen die de lange variant van het gen hebben 

[22]. De impact van traumatische ervaringen tijdens de kindertijd (vooral seksueel misbruik) 

zou groter zijn bij mensen met de korte variant van het gen. Kindermisbruik zou bij die 

mensen een grotere invloed hebben op de ontwikkeling van depressieve symptomen later in 

het leven [23]. 

Bij mensen met die kortere variant van het 5-HTT gen ziet men over het algemeen ook een 

sterkere reactie van de amygdala op negatieve stimuli, hetgeen overeenkomt met een 

verhoogde verwerking van dergelijke stimuli (zie verder) [22]. 

Bij dat deel van de depressieve patiënten dat ernstige negatieve vooronderstellingen en 

overtuigen heeft aangaande zichzelf, de omgeving en de toekomst, de zogenaamde cognitieve 

triade, ziet men een verhoogd bindingspotentieel van de 5-HT transporter, hetgeen duidt op 

een verlaagde extracellulaire serotonine concentratie. Deze vaststelling vindt men vooral in de 

prefrontale cortex en de ACC, gebieden die een belangrijke rol spelen bij de controle over het 

informatieverwerkingsproces [24]. 

Verder is het zo dat de werking van alle antidepressiva op de een af andere manier gericht is 

op het herstellen van de neurotransmissie in de hersenen, al hebben antidepressiva ook andere 

effecten en is het laatste woord over hun werking nog niet gezegd. 

 

 

4.2.1.2    Groeifactoren 

Naast neurotransmitters spelen ook zogenaamde groeifactoren een rol binnen de 

pathofysiologie van depressie. Zo gaat er bijvoorbeeld heel wat aandacht uit naar de rol van 

de brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Deze stof staat o.a. in voor de overleving van 
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neuronen, voor de vorming van nieuwe verbindingen tussen neuronen en zelfs voor de 

vorming van nieuwe neuronen. De stof komt in grote mate voor in de hippocampus, een 

belangrijke regio m.b.t. het geheugen. 

Bij depressieve mensen zou BDNF in mindere mate aanwezig zijn in het serum. Na een 

succesvolle behandeling met antidepressiva zouden de serumwaarden van BDNF dan weer 

verhoogd zijn [25].  

Ook hier zou er sprake zijn van interactie tussen genetica en omgeving. Zo zou een variatie in 

het gen dat codeert voor deze groeifactor, net als de korte variant van het 5-HTT gen, 

geassocieerd zijn met een grotere invloed van kindermisbruik op de ontwikkeling van 

depressieve symptomen later in het leven [23]. 

 

 

4.2.1.3    Stress en de HPA-as 

Ook het stresssysteem staat in de belangstelling van heel wat onderzoekers aangezien al 

meermaals is aangetoond dat stress een belangrijke rol speelt in het ontstaansproces van 

depressie. Stress wordt omschreven als zowel een fysieke als emotionele reactie op belastende 

omgevingsfactoren. Een overmatige blootstelling aan stress, hetzij teveel, hetzij te lang, hetzij 

beiden, heeft een negatieve invloed  op zowel het lichamelijke als het psychologische 

functioneren. Wat een overmatige blootstelling precies inhoudt, is voor iedereen verschillend 

en hangt af van zowel genetische als omgevingsfactoren zoals prenatale stress bij de moeder 

of traumatische ervaringen tijdens de vroege levensjaren.  

Binnen het systeem dat instaat voor de stressrespons in het lichaam staat de hypothalamus-

hypofyse-bijniercortex-as, kortweg HPA-as (naar hypothalamus, pituitary en adrenal), 

centraal. Bij blootstelling aan stress secreteert de hypothalamus CRH, dat de hypofyse aanzet 

tot de aanmaak en loslating van ACTH. Dit ACTH grijpt in op de bijnier en stimuleert daar de 

secretie van het stresshormoon cortisol. Het is dit cortisol dat de voornaamste effecten in het 

lichaam en in het brein medieert. Men vindt receptoren voor cortisol o.a. terug in het limbisch 

systeem en in het bijzonder in de hippocampus en de amygdala (zie verder). Normaalgezien is 

het stresssysteem mooi in evenwicht aangezien cortisol zijn eigen vrijstelling remt door de 

afgifte van de hormonen CRH en ACTH t.h.v. de hypothalamus en de hypofyse te inhiberen.  

Bij depressie, of toch bij een deel van de depressieve mensen, ziet men dat dit feedback 

mechanisme dat het stresssysteem in evenwicht moet houden, ontregeld is. De HPA-as is 
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hyperactief en men ziet verhoogde spiegels van cortisol in het bloed. Het lichaam is tijdens 

een depressieve episode dus, net als de psyche, in een gestresseerde toestand. Langdurig 

verhoogde cortisolspiegels zouden leiden tot het ontstaan van een resistentie van de 

glucocorticoïd receptor voor cortisol, hetgeen een verklaring zou kunnen vormen voor het 

falen van het feedback mechanisme. 

De hyperactiviteit van de HPA-as en de verhoogde cortisolconcentraties zouden o.a. leiden tot 

schade aan de hippocampus, hetgeen ondermeer invloed heeft op de herinnering van 

autobiografische herinneringen (zie verder)  [26]. In de amygdala zouden er bij een depressie 

meer receptoren voor cortisol zijn, hetgeen in combinatie met verhoogde cortisolconcentraties 

een aanleiding zou kunnen zijn voor de verhoogde activiteit van de amygdala die men bij 

depressieve mensen kan waarnemen. Dit komt verderop nog meermaals aan bod [27]. 

 

 

4.2.1.4    Inflammatie 

Er zou ook een associatie zijn tussen depressie en een disfunctie van het immuunsysteem. 

Deze associatie zou ondermeer verband houden met de eerder aangehaalde ontregeling van de 

HPA-as. Bij depressie, of toch bij een deel van de patiënten, vindt men een gestoorde 

cellulaire immuniteit en vindt men verhoogde waarden van inflammatoire cytokines terug in 

het bloed, met name interleukine 1en 6 (IL-1 en IL-6) en tumor necrosis factor-alpha (TNF-a). 

Deze cytokines zouden een invloed hebben op de neurotransmissie en op de activiteit van 

verschillende hersengebieden. Het is ook opvallend dat depressieve symptomen ontstaan na 

de therapeutische toediening van cytokines bij sommige aandoeningen. Ook de concentratie 

van het acutefase-eiwit CRP is in de regel verhoogd bij mensen met een depressie [28].   

 

 

4.2.1.5    Hersengebieden en hun functie 

Een andere belangrijke onderzoekstak spitst zich toe op mogelijke afwijkingen in bepaalde 

delen van de hersenen. Uit studies, voornamelijk met primaten, heeft men de anatomische 

netwerken die betrokken zijn bij de verwerking van informatie en de regulatie van emoties 

kunnen blootleggen. Ook de invloed van traumatische schade aan bepaalde hersenstructuren 

op het functioneren en post-mortem studies bij mensen met een bepaalde aandoening hebben 

bijgedragen aan de kennis over het brein. Dankzij moderne beeldvormingstechnieken, zoals 
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fMRI en PET, is  het de laatste jaren ook mogelijk om in vivo zowel de structuur als de 

functie en de stofwisselingsactiviteit van verschillende hersengebieden te onderzoeken en dit 

zowel bij gezonde als bij depressieve mensen. Er blijken heel wat verschillende 

hersengebieden betrokken te zijn bij de verwerking van emotioneel geladen informatie. Bij 

depressie vindt men dan ook in heel wat hersengebieden afwijkingen terug.  Hieronder volgt 

een beknopt overzicht van de belangrijkste hersengebieden met betrekking tot depressie, om 

dan verderop in te gaan op de specifieke afwijkingen die men bij depressie terugvindt.  

 

Reeds in de jaren 30 van de vorige eeuw werd een groep hersengebieden die rond de 

hersenstam liggen in verband gebracht met emoties. Deze groep wordt aangeduid met de term 

‘limbisch systeem’ en omvat o.a. de amygdala, de gyrus cinguli, de hippocampus, de 

hypothalamus en delen van de thalamus.  

Eerst en vooral is er de thalamus, de toegangspoort langswaar alle informatie uit de zintuigen 

binnenkomt en vervolgens naar de bevoegde hersencentra wordt doorgestuurd. De thalamus 

zou ook een rol spelen in de verwerking van emotionele prikkels. 

De amygdala is betrokken bij het herkennen van emoties en het koppelen van emoties aan 

informatie afkomstig uit de verschillende zintuigen. Verder speelt de amygdala ook een rol bij 

het opslaan en oproepen van emotioneel geladen herinneringen.  

De gyrus cinguli bevat twee delen die in voor deze literatuurstudie van belang zijn, namelijk 

de anterieure gyrus cinguli (afgekort als ACC, van anterior cingulate cortex)  en de 

subgenuale gyrus cinguli.  

De ACC kan op zijn beurt grofweg worden ingedeeld in een ventraal en een dorsaal deel. 

Hieronder zal enkel worden gefocust op de dorsale ACC die functioneert als een soort 

relaisstation dat ‘top-down’ cognitieve signalen doorstuurt vanuit de prefrontale cortex naar 

subcorticale gebieden van het limbisch systeem.  

Naast de ACC is ook de subgenuale gyrus cinguli van belang bij het verwerken van emoties. 

De subgenuale gyrus cinguli doet in zekere zin het omgekeerde van de dorsale ACC. Het 

speelt immers een rol bij de gegevensoverdracht van emotioneel geladen informatie van het 

limbisch systeem naar cognitieve structuren van een hogere orde.  

De hippocampus is vooral van belang bij het opslaan en ophalen van informatie in en uit het 

geheugen.  
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Het striatum is een subcorticale structuur die bestaat uit een ventraal en dorsaal deel. 

Het ventraal deel omvat o.a. de aan het limbisch systeem gerelateerde nucleus accumbens die 

van belang is voor beloning en motivatie. Het dorsaal striatum bestaat dan weer uit de 

nucleus caudatus en het putamen die beiden betrokken zijn bij het impliciet geheugen en het 

aanleren van nieuwe vaardigheden. De nucleus caudatus zou eveneens een rol spelen binnen 

het beloningssysteem van de hersenen.  

 

 

Fig. 1: Een overzicht van de belangrijkste hersengebieden die betrokken zijn bij de 

verwerking van emotionele informatie. Daarnaast zijn ook de hypofyse (pituitary) en de 

hypothalamus, die belangrijk zijn binnen het stresssysteem, weergegeven. 

 Naast hoger genoemde hersengebieden, die tot het limbisch systeem worden gerekend of er 

mee geassocieerd zijn, zijn er nog heel wat andere gebieden betrokken bij de verwerking van 

emotioneel geladen informatie. Een hersenstructuur waar men niet omheen kan, is de 

prefrontale cortex (PFC), die instaat voor hogere mentale functies zoals denken, beslissingen 

nemen en het oplossen van problemen. Ook de prefrontale cortex kan worden onderverdeeld 

in verschillende delen. Van belang zijn de ventrolaterale prefrontale cortex (VLPFC), die 

instaat voor de controle over de selectie van stimuli, vooral belangrijk m.b.t. het richten van 

de aandacht. De dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC) is betrokken bij de executieve 
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functies en staat in voor de controle over verschillende cognitieve processen. De mediale 

prefrontale cortex (MPFC) wordt dan weer, naast andere functies (o.a. de viscerale respons op 

emoties), beschouwd als het hersengebied dat instaat voor de interne voorstelling van ‘het 

zelf’. Het ventromediale deel hiervan (vmPFC) zou een rol spelen in het beloningssysteem en 

in de regulatie van emoties. Tot slot is er ook nog het superior deel van de pariëtale cortex dat 

betrokken is bij het verschuiven van de blik. 

Al deze hersengebieden zijn onderling verbonden via verschillende circuits en oefenen op de 

één of andere manier invloed uit op elkaars functie. 

 

 

4.2.2 Gestoorde informatieverwerking 

 

Het is tijd om de draad van deze literatuurstudie weer op te pakken en ons verder toe te 

spitsen op de gestoorde informatieverwerking die men bij depressie terugvindt. De 

verschillende stappen van het informatieverwerkingsproces zullen hieronder opnieuw 

overlopen worden, maar nu met een neurobiologische onderbouwing die vooral gestoeld is op 

functioneel beeldvormingsonderzoek. Eerst worden echter twee belangrijke concepten m.b.t. 

het informatieverwerkingsproces toegelicht.  

 

 

4.2.2.1    Cognitieve hiërarchie 

Een eerste belangrijk concept is dat van de cognitieve hiërarchie. De verschillende 

hersengebieden kunnen immers geordend worden naargelang de complexiteit en de mate van 

abstractie van de cognitieve processen waarvoor ze instaan.  

Bovenaan de ladder vinden we dan ondermeer de prefrontale cortex terug, die evolutionair 

gezien het jongste is, en instaat voor de meest complexe processen. Lager op de ladder vinden 

we structuren terug die ondermeer instaan voor de communicatie tussen gebieden bovenaan 

en onderaan de ladder, zoals de ACC. Onderaan de ladder vinden we tenslotte de subcorticale 

gebieden die tot het limbisch systeem worden gerekend, zoals de amygdala. 

Fascinerend is dat deze hiërarchie ook in de anatomische structuur van de hersenen terug te 

vinden is. De PFC ligt als het ware bovenop de gyrus cinguli die dan weer boven de 

structuren van het limbisch systeem ligt. (zie Fig. 1) 
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Binnen het informatieverwerkingsproces kan men in het kader van de cognitieve hiërarchie 

een onderscheid maken tussen bottom-up en top-down verwerking van emotionele informatie.  

Het bottom-up traject vertrekt zoals de naam doet vermoeden, onderaan de ladder van de 

cognitieve hiërarchie en staat in voor een automatische, onbewuste verwerking van de 

informatiestroom. 

Top-down staat dan weer voor een trage en bewuste manier van informatieverwerking die de 

informatieverwerkingsprocessen van bovenaan de ladder stuurt. We spreken hier ook wel van 

cognitieve controle (zie hoger). 

 

 

4.2.2.2    Het model van LeDoux 

Een tweede interessant en belangrijk concept, dat vergelijkbaar is met dat van de cognitieve 

hiërarchie, is dat van het ‘dual-route’ model van LeDoux. Dit model stelt dat emotionele 

informatie gelijktijdig via twee routes wordt verwerkt. Een directe route zou rechtstreeks van 

de thalamus naar de amygdala lopen. Via deze route zou de binnenkomende affectieve 

informatie snel en slordig verwerkt worden, waardoor er ook van de ‘quick and dirty’ route 

wordt gesproken. De indirecte route zou van de thalamus eerst naar de prefrontale cortex 

lopen, waar de informatie nauwkeurig, maar traag wordt verwerkt, waarna vanuit de cortex 

het informatieverwerkingsproces in de amygdala wordt beïnvloed. Ook de hippocampus zou 

worden aangedaan via de indirecte weg, waardoor informatie aan eerdere ervaringen kan 

worden getoetst.  

Beide routes worden simultaan geactiveerd, maar het is normaalgezien de indirecte route die 

de uiteindelijke affectieve respons bepaald door de respons die werd ingezet door de directe 

route af te zwakken of te inhiberen. Dit model werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de 

verklaring van angstreacties, maar blijkt ook geldig voor andere emoties [29].     

 

 

4.2.2.3    Aandacht 

Zoals eerder aangehaald zou de preferentiële aandacht voor negatieve stimuli bij depressieve 

mensen verband houden met het niet kunnen losmaken van de aandacht van dergelijke 

stimuli. Belangrijke hersengebieden m.b.t. het gericht richten van de aandacht zijn o.a. 
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VLPFC, DLPFC en het superior deel van de pariëtale cortex. Bij het verschuiven van de 

aandacht, dus het loslaten van één stimulus om vervolgens te focussen op een andere, zijn het 

deze structuren die via een top-down circuit hun invloed uitoefenen en de aandacht helpen 

richten. Bij depressieve mensen ziet men met functionele beeldvormingsonderzoeken een 

verminderde activiteit in de DLPFC en een verhoogde activiteit van de amygdala tijdens het 

richten van de aandacht op een neutrale stimulus, indien tezelfdertijd een negatieve stimulus 

wordt getoond. Dit zou kunnen wijzen op een verminderde cognitieve controle over het 

aandachtsproces in de aanwezigheid van negatieve stimuli [30]. Ook zou er bij depressie 

sprake zijn van een verminderde activiteit van de rechter VLPFC en het superior deel van de 

pariëtale cortex bij het verschuiven van de aandacht in de aanwezigheid van emotionele 

stimuli [31]. Het vermoeden dat depressieve mensen hun aandacht moeilijker zouden kunnen 

losmaken van negatieve stimuli, wordt dus bevestigd door beeldvormingsonderzoek. 

Daarenboven zou de aanwezigheid van negatieve emotionele stimuli de cognitieve controle 

over de aandacht bij depressieve mensen verstoren, met alle gevolgen vandien. 

 

 

4.2.2.4    Verwerking van waargenomen stimuli 

Eens de aandacht is gevestigd op een emotionele stimulus, begint ons brein met de 

verwerking en interpretatie van deze waargenomen stimulus. Eerder werd al vermeld dat 

stimuli die overeenkomen met de gedeprimeerde gemoedstoestand makkelijker als dusdanig 

worden herkend en als krachtiger worden beoordeeld tijdens een depressie, en dat het 

omgekeerde geldt voor neutrale en positieve stimuli. De neurobiologische fundamenten van 

deze (en andere bevindingen m.b.t. de verwerking van waargenomen stimuli worden 

hieronder uiteengezet. 

Onderzoek dat gebruik maakt van functionele beeldvorming toont aan dat depressieve mensen 

tijdens de verwerking van negatieve emotionele informatie een veel intensere respons van de 

amygdala vertonen, die daarenboven langer aanhoudt dan normaal [32], [33]. Deze verhoogde 

activiteit van de amygdala ziet men ook bij subliminale blootstelling aan emotionele stimuli 

en zou dus automatisch gebeuren, volgens de ‘quick and dirty’ route van het model van 

LeDoux [34]. Ook de activiteit van de amygdala in rust zou bij depressieve mensen hoger zijn 

dan normaal [35]. Belangrijke is de bevinding die stelt dat een verhoogde activiteit van de 

amygdala verband zou houden met een snellere verwerking van negatieve stimuli en een 

verminderd psychologisch welzijn [36].  
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Deze verhoogde en verlengde activiteit van de amygdala bij depressieve mensen zou een 

bottom-up signaal genereren dat de verwerking van negatieve emotionele informatie in 

corticale structuren van een hogere orde verstoort, hetgeen een nefaste invloed zou hebben op 

de perceptie van de omgeving. We zien immers dat de activiteit van de DLPFC, die normaal 

gezien, als centrum van de cognitieve controle, de amygdala in toom moet houden, 

omgekeerd evenredig is met de activiteit van de amygdala. Bij depressieve mensen, met een 

hyperactieve amygdala, betekent dit dus dat we een verminderde activiteit in de DLPFC 

waarnemen tijdens de verwerking van negatieve emotionele stimuli. Dit duidt dus op een 

verlies aan cognitieve controle tijdens het verwerken van negatieve emotionele stimuli, al 

vertonen niet alle depressieve patiënten dit verband [32], [33]. Ook de rustactiviteit van de 

DLPFC zou verlaagd zijn bij depressieve mensen [35].  

Dat depressieve mensen ook tijdens het uitvoeren van een niet-emotioneel geladen cognitieve 

taak een verminderde activiteit in de DLPFC vertonen [19], zou er op kunnen wijzen dat deze 

verminderde activiteit in de DLPFC bij depressieve mensen ook in zekere mate aanwezig is 

zonder verstorende bottum-up signalen van een hyperactieve amygdala. De verminderde 

DLPFC activiteit zou dus, naast een gevolg van een hyperactieve amygdala, er via een 

gedaalde cognitieve controle, ook een oorzaak van kunnen zijn, of er toch voor zorgen dat de 

hyperactieve amygdala en dus de verhoogde verwerking van negatieve informatie niet naar 

behoren onderdrukt wordt, en dus kan persisteren. 

Verder ziet men bij depressie een verminderde activiteit in de dorsale ACC,die eveneens van 

belang is bij het regelen van de cognitieve controle door signalen van de prefrontale cortex 

naar subcorticale gebieden door te sturen [30]. Er is tevens sprake van een gedaalde 

functionele connectiviteit tussen de thalamus, die inkomende gegevens doorstuurt naar 

verschillende hersengebieden, en de dorsale ACC. Daarenboven zou de thalamus, om deze 

gedaalde connectiviteit te compenseren, een hogere activiteit vertonen bij depressieve 

individuen. De subgenuale gyrus cinguli, de tegenpool van de dorsale ACC, die informatie 

vanuit het limbisch systeem doorschakelt naar structuren van een hogere orde, vertoont dan 

weer een hogere activiteit bij depressie mensen en vertoont ook een hogere functionele 

connectiviteit met andere hersenstructuren [37]. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat bij 

depressie de dorsale ACC minder controle uitoefent over het limbisch systeem waardoor meer 

invloed vanuit het limbisch systeem via bottom-up verbindingen over de subgenuale gyrus 

cinguli naar hogere orde structuren kan vloeien. Een verminderde connectiviteit tussen 

thalamus en dorsale ACC zou ertoe kunnen leiden dat de informatiestroom meer langs de 



 
20 

subgenuale gyrus cinguli verloopt. Dit zou er toe kunnen bijdragen dat depressieve mensen 

een verhoogde verwerking van negatieve emotionele stimuli vertonen.  

 

Het is inderdaad zo dat depressieve mensen negatieve stimuli als intenser ervaren, zie hoger. 

Dit is echter niet zo voor positieve stimuli, die bij depressie juist als minder krachtig worden 

ervaren. Dit houdt verband met één van dé kenmerken van depressie, namelijk anhedonie of 

het verlies van plezier of interesse in zaken die voorheen wel als aangenaam of interessant 

ervaren werden.  Hiermee rekening houdend is de nucleus accumbens een belangrijke 

hersenstructuur, die o.a. een rol speelt binnen het beloningssysteem van de hersenen en dus in 

hoe we positieve stimuli ervaren en daarmee omgaan. Deze nucleus accumbens staat in 

verbinding met de PFC, die via een top-down mechanisme ook het beloningsmechanisme 

reguleert. 

Volgens sommige studies zouden depressieve mensen, wanneer men hen positieve stimuli 

presenteert, een minder sterke toename in activiteit in de nucleus accumbens vertonen in 

vergelijking met gezonde individuen.. De activiteit van de nucleus accumbens bij mensen met 

een depressie zou ook lineair afnemen in functie van de tijd, indien hun gevraagd wordt om 

bewust hun positief gevoel na het waarnemen van een positieve stimulus vast te houden of 

zelfs te verhogen [38]. Bij mensen zonder depressie gebeurt dit niet, en blijft de activiteit van 

de nucleus accumbens dus stabiel.  

Ook hier zou een verminderde top-down regulatie vanuit de PFC een rol spelen. Men ziet 

immers een daling van de verbinding tussen de nucleus accumbens en de PFC bij dezelfde 

depressieve mensen die een daling in de activiteit van hun nucleus accumbens vertonen 

tijdens hun poging om een positief gevoel vast te houden of te verhogen [38]. 

Bij de personen die een dergelijke daling van activiteit van de nucleus accumbens vertonen, 

rapporteert men tevens een verminderd positief affect. De vermindering in activiteit in de 

nucleus accumbens zou te maken hebben met de waarneming dat depressieve mensen er niet, 

of minder, in slagen om een positief gevoel vast te houden na het waarnemen van een 

positieve stimulus, en om zich op te trekken aan de positieve stimuli in hun omgeving.  

 

Een andere structuur die betrokken is bij het beloningssysteem van de hersenen is de nucleus 

caudatus. Deze staat rechtstreeks in verbinding met de nucleus accumbens, interpreteert de 

reactie van de nucleus accumbens op belonende stimuli en leidt hieruit af of de stimulus een 
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bekrachtiger is voor het al dan niet stellen van gedrag. De nucleus caudatus gaat m.a.w. na of 

een stimulus het waard is om actie te ondernemen en dus of er beloningzoekend gedrag 

gesteld moet worden. Een verminderde activiteit van de nucleus caudatus is gerelateerd aan 

een verminderde activiteit in de nucleus accumbens, en aan de verminderde invloed van de 

PFC op deze nucleus accumbens. 

Bij depressieve mensen vertoont deze nucleus caudatus dan ook, in vergelijking met gezonde 

controles, een zwakkere activiteit na het krijgen van een beloning. Het volume van de nucleus 

caudatus is daarenboven kleiner naarmate er meer sprake is van anhedonie en dus van een 

ernstiger depressie [39]. Aangezien een beloning minder effect heeft bij depressieve mensen, 

zullen zij minder geneigd zijn om beloningsgericht gedrag te stellen. Wat voorheen 

aangenaam was, is dat tijdens een depressieve episode veel minder. De drang om deel te 

nemen aan aangename activiteiten verdwijnt waardoor nog minder positieve stimuli een 

positieve bijdrage aan het gemoed kunnen leveren.   

 

Het komt erop neer dat het verhoogde verwerken van negatieve informatie, een bevinding die  

via psychologisch onderzoek reeds werd aangetoond, zich op biologische vlak vertaalt in een 

hyperactieve amygdala en een hypoactieve PFC. Het verminderde verwerken van positieve 

stimuli is dan weer toe te schrijven aan een gedaalde activiteit van de nucleus accumbens, 

welke eveneens verband houdt met een hypoactieve PFC . Het minder stellen van 

beloningzoekend gedrag is geassocieerd aan een verminderde activiteit in de nucleus 

caudatus, die dan weer geassocieerd is met de nucleus accumbens, en dus ook met de PFC.  

 

 

4.2.2.5    Geheugen 

Het verhoogde opslaan van negatieve informatie in het geheugen en het verhoogde ophalen 

ervan uit het geheugen bij mensen met een depressie, wordt, alweer, verklaard door een 

hyperactiviteit van de amygdala. De amygdala zou het opslaan en ophalen van negatieve 

emotionele gebeurtenissen in de hippocampus, die instaat voor het autobiografisch geheugen, 

vergemakkelijken. Ook de nucleus caudatus en het putamen, die van belang zijn binnen het 

impliciet geheugen, zouden verbonden zijn met de amygdala. Ze zouden samen met de 

amygdala een rol spelen in het emotionele luik van het werkgeheugen.  
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Bij depressie ziet men een verhoogde activiteit in de amygdala tijdens het succesvol opslaan 

van negatieve informatie. Deze hyperactiviteit valt samen met een verhoogde activiteit in de 

hippocampus, de nucleus caudatus en het putamen. Dit is niet het geval bij positieve en 

neutrale informatie. De verhoogde activiteit in deze hersengebieden komt overeen met het 

beter onthouden van negatieve stimuli. Daarenboven komt de ernst van depressie overeen met 

de mate van activiteit in de amygdala tijdens het succesvol opslaan van negatieve informatie 

[40].  

Dat de amygdala bij depressieve mensen actiever is dan normaal, zou dus kunnen verklaren 

waarom mensen met een depressie, naast het intenser ervaren van negatieve stimuli, ook de 

neiging vertonen om negatieve zaken beter te onthouden. 

Dat de hippocampus schade ondervindt ten gevolge van de verhoogde cortisolconcentraties 

tijdens een depressieve episode, werd reeds eerder aangehaald. Het volume van de 

hippocampus zou dalen naarmate een depressie langer aansleept. Er ontstaat als het ware een 

‘litteken’ in de hersenen. Schade aan de hippocampus zou overeenkomen met een verminderd 

functioneren van het autobiografisch en episodisch geheugen. Frappant is de bevinding dat het 

volume van de hippocampus ook kleiner zou zijn dan normaal bij mensen met een eerste 

episode van depressie en zelfs bij mensen zonder depressie, maar met een verhoogd familiaal 

risico op depressie en een voorgeschiedenis van negatieve ervaringen tijdens de kindertijd. 

Een verminderd volume van de hippocampus zou dus mogelijks voorafgaan aan een depressie 

[41].  

Een andere interessante bevinding die te maken heeft met het geheugen bij depressieve 

mensen, spitst zich toe op de vmPFC, die betrokken is bij de regulatie van emoties en een rol 

speelt binnen het beloningssysteem van de hersenen. De vmPFC staat meer bepaald in voor 

het bepalen van de mogelijke belonende waarde van een stimulus binnen een bepaalde 

context.   

Dat depressieve mensen moeite hebben met het oproepen van positieve herinneringen en dat 

negatieve herinneringen bij hen juist te gemakkelijk naar boven komen, vertaalt zich in de 

hersenen als een hyperactiviteit in de vmPFC tijdens het oproepen van gelukkige 

gebeurtenissen uit het geheugen en een hypoactiviteit in de vmPFC tijdens het oproepen van 

negatieve ervaringen. Vanuit het denkkader van de cognitieve hiërarchie, zouden we dit 

kunnen verklaren als een grotere behoefte aan cognitieve invloed vanuit hogere orde 

structuren bij het uit het geheugen halen van positieve levensgebeurtenissen, terwijl er bij het 
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oproepen van negatieve levensgebeurtenissen dan weer minder sprake zou zijn van invloed uit 

hogere orde structuren, hetgeen dan weer te maken zou kunnen hebben met een verstorende 

bottom-up activiteit van limbische structuren zoals de amygdala bij het denken aan negatieve 

zaken [42].  

 

 

4.2.2.6    Kwetsbaarheid 

De stoornissen in het informatieverwerkingsproces die we terugvinden bij mensen met een 

verhoogd risico op depressie hebben ook een neurobiologische basis. Jongeren met een 

verhoogd familiaal risico op depressie (minstens 1 ouder met een voorgeschiedenis van 

depressie) vertoonden bijvoorbeeld een verhoogde activiteit van de amygdala als ze naar 

angstige gezichten keken en een minder hoge activiteit van de nucleus accumbens als ze naar 

vrolijke gezichten keken, in vergelijking met jongeren wiens ouders nooit depressief geweest 

zijn. Deze verhoogde activiteit van de amygdala was niet te zien als men tijdens het kijken 

naar de angstige gezichten een taak moest uitvoeren. Men zag wel een verhoogde activiteit 

van de mediale PFC bij de jongeren met hoog risico ten opzichte van de jongeren met laag 

risico tijdens het uitvoeren van deze taak. Dit zou erop kunnen wijzen dat jongeren met een 

hoog familiaal risico op depressie nood hebben aan meer top-down controle bij het richten 

van hun aandacht op een taak in de aanwezigheid van emotionele stimuli. De verminderde 

activiteit in de nucleus accumbens bij het zien van vrolijke gezichten, zou er dan weer op 

kunnen wijzen dat met mensen met een hoog risico op depressie minder reageren op positieve 

stimuli [43]. 

De kwetsbaarheid uit zich neurobiologisch ook nog als een kleiner volume van de 

hippocampus bij  mensen met een verhoogde familiaal risico op depressie en een 

voorgeschiedenis van negatieve ervaringen tijdens de kindertijd [41] en als een sterkere 

reactie van de amygdala op negatieve stimuli bij mensen met de korte variant van het 5-HTT 

gen, die zoals hoger vermeld geassocieerd is aan een hoger risico op het ontwikkelen van een 

depressie [22]. Kwetsbare individuen, of toch zeker een deel ervan, vertonen dus al in zekere 

mate stoornissen in het informatieverwerkingsproces en in de werking van enkele 

hersenstructuren die betrokken zijn bij het verwerken van emotionele informatie. Deze 

stoornissen zouden een rechtstreekse verklaring kunnen vormen voor het verhoogd risico op 

depressie bij deze kwetsbare individuen. Uiteraard ontwikkelen niet alle personen met een 

verhoogd risico uiteindelijk een depressie en spelen verschillende andere factoren een rol.   
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4.2.3 Korte samenvatting 

 

In essentie komt het erop neer dat depressie het gevolg is van een interactie tussen een 

voorafbestaande kwetsbaarheid en uitlokkende factoren. De kwetsbaarheid voor het 

ontwikkelen van een depressie naar aanleiding van stresserende levensgebeurtenissen kent 

verschillende aspecten die bij elk individu in meer of mindere mate aanwezig zijn. Het gaat 

om een samenspel tussen aangeboren eigenschappen en omgevingsfactoren, waarbij in het 

bijzonder ervaringen tijdens de kindertijd van belang zijn. Indien de kwetsbaarheid groot 

genoeg is, leiden stresserende levensgebeurtenissen tot een ernstige verstoring van het 

informatieverwerkingsproces, hetgeen op zijn beurt het ontwikkelen van een depressie zeer 

waarschijnlijk maakt. 

Kwetsbare individuen zouden op een overmaat aan stresserende levensgebeurtenissen 

reageren met een hyperactiviteit van het limbisch systeem. Bij depressieve mensen zouden er 

in de amygdala immers meer receptoren voor cortisol zijn, hetgeen een aanleiding zou kunnen 

zijn voor een verhoogde activiteit in reactie op stress [27]. Deze limbische hyperactiviteit zou 

het informatieverwerkingsproces via een bottom-up mechanisme verstoren, waarbij zowel de 

werking van intermediaire orde structuren, zoals de ACC,  als de werking van structuren 

bovenaan de cognitieve hiërarchie, zoals de DLPFC, verstoord wordt. Een interessante 

bevinding hieromtrent is de observatie dat een verhoogde activiteit in het limbisch systeem 

gepaard gaat met een herverdeling van de cerebrale bloedvoorziening en met een daling van 

het metabolisme in gebieden hoger op de cognitieve ladder [44]. Een verhoogde respons op 

emotionele stimuli, zoals bij depressie gezien wordt, is dus rechtstreeks gekoppeld aan een 

verminderd functioneren van structuren die zouden moeten instaan voor het correct 

interpreteren van dergelijke stimuli en voor het reguleren van de respons erop. 

De verstoring van de cognitieve controle over het informatieverwerkingsproces door de 

limbische hyperactiviteit, draagt er in belangrijke mate toe bij dat deze limbische 

hyperactiviteit blijft bestaan. Het wegvallen van een adequate cognitieve controle leidt tot een 

ongeremde activiteit in de limbische structuren en tot een verdere verstoring van het 

informatieverwerkingsproces. Deze ernstige verstoring van het informatieverwerkingsproces 

en het wegvallen van een adequate controle leiden uiteindelijk tot de negatieve gedachten en 

gevoelens die kenmerkend zijn voor een depressie. Zolang de controle niet hersteld wordt 

zullen de depressieve klachten dan ook persisteren of zelfs verergeren.  
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Fig. 2: Een sterk vereenvoudigde weergave van het verstoorde evenwicht dat men over het 

algemeen bij een depressie terugvindt tussen hersengebieden die van belang zijn voor het 

verwerken van emotionele informatie.  

 

 

4.3 Therapie en preventie 

Al het onderzoek dat naar depressie wordt gevoerd, is zonder twijfel razend interessant. 

Gelukkig vloeien er ook voor de patiënt relevante bevindingen uit voort. Ik zal mij nu dan ook 

toeleggen op de nieuwe inzichten die men heeft verkregen in de bestaande therapieën en meer 

bepaald op de invloed van verschillende behandelingsopties op het 

informatieverwerkingsproces en de lessen die men uit deze kennis zou kunnen trekken. 

Daarnaast zal ik ingaan op enkele nieuwe therapievormen die voortvloeien uit de huidige 

kennis van het informatieverwerkingsproces. Tot slot zal ik mijn licht laten schijnen op enkele 

mogelijke preventieve interventies. 

 

 

4.3.1 Invloed van therapie op het informatieverwerkingsproces en wat we hieruit leren  

 

Het is belangrijk een depressie zo snel en adequaat mogelijk te behandelen aangezien o.a. het 

volume van de hippocampus zou dalen naarmate een depressie langer aansleept. Er ontstaat 

ten gevolge van een depressie als het ware een ‘litteken’ in de hersenen. Na elke depressieve 

episode zou het risico op een volgende episode dan ook toenemen [5], [41]. De twee peilers 

van de huidige behandeling voor depressie zijn enerzijds psychotherapie en anderzijds de 

medicamenteuze behandeling met antidepressiva. Voor wie niet geholpen is met 
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psychotherapie en/of antidepressiva bestaat nog de optie van de elektroconvulsieve therapie. 

Deze behandelingsopties bestaan al geruime tijd, maar het is pas de laatste jaren dat men o.a. 

met beeldvormingsonderzoek meer inzicht krijgt in hun werking en hun invloed op het 

informatieverwerkingsproces. Voor ik inga op deze invloed op het 

informatieverwerkingsproces, zal ik de belangrijkste behandelingsopties eerst kort toelichten. 

 

4.3.1.1    Psychotherapie, antidepressiva en ECT: een korte toelichting 

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. De voor depressie meest onderbouwde 

en gebruikte vorm, die voortkomt uit de cognitieve theorie, is de cognitieve gedragstherapie 

(CGT). Hierop zal dan ook gefocust worden.  

In de CGT gaat men in op het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Men wijst de 

patiënt op diens verstoorde interpretatie van de werkelijkheid en tracht samen met de 

depressieve patiënt de negatieve gedachten die door zijn hoofd spoken, te identificeren en 

vervolgens kritisch tegen het licht te houden. De patiënt leert alternatieve, meer realistische en 

positieve gedachten te formuleren en wordt gemotiveerd om zijn apathische gedrag te 

doorbreken en op zoek te gaan naar belonende prikkels in de omgeving. De CGT tracht de 

controle die de patiënt heeft over zijn gedachten en gedrag te verhogen, zorgt ervoor dat de 

patiënt sterker in zijn schoenen staat en zorgt er uiteindelijk ook voor dat de patiënt zich beter 

voelt. 

 

De antidepressiva die vandaag de dag worden gebruikt werken allemaal in op de 

neurotransmissie. Ze zouden de concentratie van serotonine (en eventueel andere 

neurotransmitters zoals noradrenaline) in de synaptische spleet verhogen en zo het tekort dat 

bij depressie bestaat herstellen. Verder zouden antidepressiva ook invloed hebben op de 

concentratie van BDNF en zijn er bepaalde aspecten van hun werking die men nog moet 

ophelderen.  

 

Lang niet alle patiënten zijn geholpen met enkel antidepressiva en/of psychotherapie. Deze 

patiënten komen dan in aanmerking voor de reeds lang bestaande elektroconvulsieve therapie 

(ECT). Bij ECT dient men in verschillende sessies en onder gecontroleerde omstandigheden 

een elektrische schok toe aan de hersenen, hetgeen tot een verbetering van de depressieve 

klachten leidt.  
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Het risico op herval na het stoppen van antidepressiva zou een pak groter zijn dan na CGT. Er 

zijn zelfs aanwijzingen dat patiënten die CGT  kregen minder herval zouden vertonen dan 

patiënten die continu antidepressiva slikken. Deze vaststelling kon echter niet met voldoende 

zekerheid aangetoond worden, maar vast staat wel dat het risico op herval na CGT minstens 

gelijk is aan dat bij patiënten die continu antidepressiva gebruiken [45]. 

Dat CGT tot minder herval leidt dan antidepressiva mag niet verbazen. CGT leert de patiënt 

immers om te gaan met negatieve gedachten en leert de patiënt zijn emoties te reguleren. 

Deze vaardigheden kan de patiënt blijven gebruiken in zijn verdere leven. Antidepressiva 

leiden in feite louter tot symptoomreductie en veranderen niets aan de onderliggende 

kwetsbaarheid van de patiënt. Antidepressiva herstellen het informatieverwerkingsproces 

zolang ze genomen worden en maken het mogelijk dat de patiënt een depressieve episode te 

boven komt. Eens men de medicatie stopzet, is er echter geen enkele bescherming meer tegen 

een nieuwe verstoring van het informatieverwerkingsproces in reactie op stresserende 

levensgebeurtenissen en op een eventuele nieuwe depressieve episode . 

Ook bij ECT ziet men veel herval na het stoppen van de therapie. Na zes maand zou tot 78% 

van de patiënten hervallen. Om het risico op herval na een behandeling met ECT te 

verkleinen, zou het dan ook nuttig zijn om een onderhoudsbehandeling met antidepressiva te 

geven of zelfs om de therapie met ECT regelmatig te herhalen [46]. 

 

 

4.3.1.2    Invloed op de informatieverwerking 

Beeldvormingsonderzoek bij patiënten met depressie die behandeld werden met CGT toont 

een normalisering van de activiteit van de amygdala en de DLPFC. De verhoogde activiteit 

van de amygdala in respons op emotionele stimuli verdwijnt en de DLPFC vertoont een 

hogere activiteit dan voor de behandeling. Deze bevindingen zouden overeenkomen met een 

herstel van de cognitieve controle over het informatieverwerkingsproces. CGT zou dus de 

PFC ‘trainen’ waardoor het limbisch systeem vervolgens adequaat onderdrukt kan worden en 

de sombere bril waardoor mensen met depressie de wereld zien, kan worden afgezet [47].  

Bij een behandeling met antidepressiva komt men met beeldvormingsonderzoek tot dezelfde 

bevindingen als bij CGT, namelijk een normalisatie van de activiteit in de amygdala en de 

DLPFC. Dit zou echter niet het gevolg zijn van een herstel van cognitieve controle (zoals bij 

CGT), maar eerder het gevolg zijn van een rechtstreeks inhiberende inwerking van 
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antidepressiva op het limbisch systeem, waardoor ook de structuren van een hogere orde de 

kans krijgen min of meer te normaliseren en waardoor de verstoring van het 

informatieverwerkingsproces met een focus op het negatieve verdwijnt, waardoor uiteindelijk 

ook het gemoed kan verbeteren [47], [48]. Zie Fig. 3 voor een overzicht. 

 

Fig. 3: a. Bij een depressie vertoont de amygdala een verhoogde, en de prefrontrale cortex 

een verminderde activiteit. b. CGT leidt tot een hogere activiteit van de PFC, hetgeen op zijn 

beurt tot een betere onderdrukking van de amygdala leidt. c. Antidepressiva (ADM) 

verminderen rechtstreeks de activiteit van de amygdala, waardoor de PFC zijn activiteit kan 

herstellen. d. Zowel antidepressiva als CGT leiden uiteindelijk tot hetzelfde resultaat, 

namelijk een herstel van het evenwicht tussen de amygdala en de PFC  [47]. 
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Over het exacte werkingsmechanisme van ECT bestaat nog twijfel, maar er zou sprake zijn 

van een neurotrofisch effect op de hippocampus en de subgenuale gyrus cinguli, die beiden na 

ECT in volume zouden toenemen. Tevens zou er een effect zijn op de werking van de 

neurotransmitter serotonine [49]. Verder onderzoek moet de inzichten in deze therapie en in 

de invloed ervan op de informatieverwerking echter nog verder uitbouwen. 

 

Het komt erop neer dat zowel CGT als antidepressiva een positief effect hebben op de 

informatieverwerking en uiteindelijk leiden tot een herstel van het evenwicht tussen de 

verschillende hersengebieden en tot een verbetering van het gemoed, zij het via verschillende 

mechanismen. Over ECT is geweten dat het een invloed heeft op het volume van 

verschillende hersengebieden en op de neurotransmissie.  

 

 

4.3.1.3    Wat we hieruit kunnen leren: Naar een therapie op maat? 

We weten nu hoe antidepressiva en CGT inwerken op het informatieverwerkingsproces en op 

de hersengebieden die hiervoor instaan. De vraag is nu wat we met deze kennis kunnen 

aanvangen.  

Een mogelijke praktische toepassing zou het identificeren van patiënten die meer baat zouden 

hebben bij één van beide therapeutische opties kunnen zijn. Over het algemeen hebben CGT 

en antidepressiva immers een vergelijkbaar effect op korte termijn, maar voor beide 

therapeutische opties zijn er heel wat patiënten die niet op de therapie reageren [45]. Dit 

gegeven weerspiegelt de heterogeniteit van de populatie depressieve patiënten en zou een 

domein voor toekomstige verbetering kunnen zijn.  

In de praktijk maakt men voor de keuze van therapie vandaag de dag vooral gebruik van de 

ernst van de depressie. Voor milde en matige depressie geniet een niet-medicamenteuze 

behandeling de voorkeur aangezien het effect van antidepressiva bij deze groep patiënten niet 

boven dat van een placebo uitkomt. Voor ernstige vormen van depressie is medicatie wel 

aangewezen [50]. De beste resultaten zouden verkregen worden indien men antidepressiva 

combineert met psychotherapie [51].  

Om een meer gefundeerd onderscheid te maken tussen zij die beter antidepressiva zouden 

krijgen en zij die meer baat zouden hebben bij CGT, zou men eventueel gebruik kunnen 

maken van functioneel beeldvormingsonderzoek. Patiënten die een verhoogde activiteit in het 
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limbisch systeem vertonen (o.a. subgenuale gyrus cinguli en amygdala), maar geen duidelijke 

daling van activiteit in gebieden die instaan voor controle, zouden volgens recent onderzoek 

immers meer gebaat zijn bij antidepressiva. Patiënten die duidelijke afwijkingen vertonen in 

gebieden die instaan voor de regulatie van emoties, zoals de PFC zouden dan weer gebaat zijn 

bij CGT [47]. In dezelfde lijn ligt ook de bevinding dat patiënten die slecht scoren op testen 

die de sterkte van de cognitieve controle bepalen, minder goed zouden reageren op therapie 

met antidepressiva [48].  

Deze bevindingen zijn interessant, maar dienen nog verder onderbouwd en onderzocht te 

worden. Of het bepalen van subtypes van patiënten, door het op grote schaal uitvoeren van 

functioneel beeldvormingsonderzoek en/of psychologische tests om bijvoorbeeld de sterkte 

van de cognitieve controle te bepalen, ooit zijn ingang zal vinden in de praktijk, valt af te 

wachten. Er moet eerst onderzocht worden of dit nuttig en kosteneffectief zou zijn. 

Functioneel beeldvormingsonderzoek is namelijk vooralsnog duur en weinig beschikbaar. en 

ook het uitvoeren van psychologische testen moet werkbaar en betaalbaar zijn.  

De voorgeschiedenis van de patiënt zou eveneens een plaats kunnen hebben in het bepalen 

van de optimale therapie voor elke patiënt. Patiënten met een voorgeschiedenis van 

traumatisering tijdens de kindertijd zouden bijvoorbeeld meer baat hebben bij een vorm van 

CGT [52].  

Men zou eventueel ook kunnen afgaan op de meest prominente symptomen om de meest 

gepaste therapie te bepalen. Antidepressiva die hun invloed uitoefenen op het 

serotoninesysteem zouden bijvoorbeeld meer leiden tot een daling van de focus op het 

negatieve, terwijl antidepressiva die inwerken op het noradrenalinesysteem meer zouden 

leiden tot een verhoogde verwerking van positieve stimuli en tot een hogere gevoeligheid 

voor beloningen. Patiënten waarbij een focus op het negatieve op de voorgrond staat, zouden 

dus baat hebben bij medicatie die inwerkt op de transmissie van serotonine, terwijl patiënten 

waarbij anhedonie en een verminderde respons op beloningen op de voorgrond staan, baat 

zouden hebben bij de toevoeging van medicatie die invloed heeft op de transmissie van 

noradrenaline aan de behandeling. Medicatie die inwerkt op het noradrenalinesysteem zou 

ook meer invloed hebben op de eventuele neurovegetatieve symptomen van depressie, zoals 

insomnie en psychomotorische remming. Ook deze bevindingen moeten nog verder 

onderzocht worden voor ze in de praktijk toegepast kunnen worden [53]. 
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4.3.2 Therapievormen die voortvloeien uit de huidige kennis over informatieverwerking 

 

Naast de klassieke therapieën met antidepressiva en/of CGT is men op basis van recente 

inzichten in het informatieverwerkingsproces bij depressie op zoek gegaan naar nieuwe 

therapeutische opties.  

 

Zo zijn, en worden, er enkele nieuwe psychotherapieën ontwikkeld die zich toespitsen op 

specifieke aspecten van het informatieverwerkingsproces. Men spreekt ook wel van ‘cognitive 

bias modification’ (CBM).  

Het trainen van depressieve mensen in het richten van hun aandacht weg van negatieve 

stimuli zou, zoals eerder gezegd, ook invloed hebben op het geheugen [15], en zou zelfs 

leiden tot een vermindering van de depressieve klachten [54]. Het trainen van de aandacht na 

een depressieve episode, zou ook de kans op herval verkleinen [55].  

Ook indien men depressieve patiënten gaat leren om dubbelzinnige informatie positief te 

interpreteren, ziet men een verbetering van de depressieve symptomen [56].  

Tot slot zou ook het specifiek trainen van de cognitieve controle leiden tot een verbetering 

van het gemoed en een vermindering van het rumineren bij een depressie. Daarenboven ziet 

men na het trainen van de cognitieve controle een daling van de activiteit van de amygdala in 

reactie op negatieve emotionele stimuli en een toename van activiteit in de DLPFC bij het 

uitvoeren van een cognitieve taak [57]. 

Wat de lange termijn effecten zijn van deze CBM therapieën en hoe ze zich verhouden tot de 

reeds bestaande therapieën dient nog verder onderzocht te worden alvorens ze eventueel op 

grote schaal kunnen toegepast worden, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ze door hun 

laagdrempeligheid (CBM kan via computerprogramma’s verlopen, is beschikbaar via internet 

en er bestaan zelfs al enkele CBM apps) wel eens een grote rol zouden spelen in de 

toekomstige aanpak van depressie.  

 

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS), een vrij recente techniek die via 

magnetische golven de prefrontale cortex zou stimuleren, zou mogelijks een evenwaardig 

alternatief zijn voor ECT bij patiënten die niet geholpen zijn met antidepressiva en/of 

psychotherapie. Stimulatie van de prefrontale cortex zou de controle die de patiënt heeft over 

het informatieverwerkingsproces en over zijn gevoelens en gedachten versterken en zo tot een 

verbetering van de depressieve klachten leiden. In vergelijking met ECT heeft rTMS als 

voordeel dat het minder ingrijpend is en minder bijwerkingen geeft. Vooraleer rTMS als 
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routinebehandeling kan worden ingezet, moet men echter nog meer onderzoek doen o.a. naar 

wat de lange termijn effecten en de optimale ‘dosis’ van deze veelbelovende techniek zijn 

[58].   

 

Voor de patiënten die ook met ECT of rTMS niet geholpen zijn heeft men nieuwe technieken 

ontwikkeld op basis van het onderzoek naar de verschillende hersenstructuren die betrokken 

zijn bij depressie en hun specifieke rol binnen het informatieverwerkingsproces. Zo zou een 

continue stimulatie met een electrode van de subgenuale gyrus cinguli, een belangrijke regio 

wat betreft informatieverwerking en regulatie van emoties die hyperactief is bij depressie, 

leiden tot een daling van de depressieve klachten en een verbetering van het algemeen 

functioneren [59]. Ook een continue stimulatie van de nucleus accumbens, een regio die van 

belang is binnen het beloningssysteem van de hersenen, zou leiden tot beterschap en tot het 

verdwijnen van de anhedonie bij ernstig depressieve patiënten die resistent zijn aan de 

gebruikelijke therapievormen [60]. Men spreekt hier over ‘deep brain stimulation’ (DBS). 

 

 

4.3.3 Preventie 

 

Dat depressie een enorm veel voorkomende en ernstige aandoening is, zowel op individueel 

als op maatschappelijk vlak, werd reeds in de inleiding geschetst. Zoals zo vaak, geldt ook 

voor depressie het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat is bij een multifactoriële 

aandoening als depressie, waarbij zowel genetische als psychologische als socio-economische 

factoren een rol spelen, uiteraard niet eenvoudig.  

 

Met betrekking tot informatieverwerking zijn de preventieprogramma’s die gericht zijn op het 

aanleren van sociale en cognitieve probleemoplossende vaardigheden interessant. Dergelijke 

preventieprogramma’s zijn o.a. gebaseerd op aspecten van de cognitieve gedragstherapie 

(CGT) en zorgen ervoor dat de veerkracht (cognitieve controle) van de deelnemers verhoogt 

zodat het informatieverwerkingsproces niet ontregeld geraakt na stressvolle 

levensgebeurtenissen. Deze preventieprogramma’s kunnen zowel in kwetsbare groepen (bv. 

kinderen van ouders met psychiatrische aandoeningen) als op grote schaal (bijvoorbeeld in 

scholen) worden toegepast, alsook op de werkvloer. De effectiviteit van dergelijke 

programma’s in het verminderen van depressieve symptomen is al meermaals aangetoond en 
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momenteel loopt ook in Nederland een studie die nagaat wat de gevolgen van een dergelijk 

preventieprogramma in scholen zijn [61].  

Ook CBM zou nuttig kunnen zijn in de preventie van depressie. We zagen immers dat 

kwetsbare individuen vaak reeds stoornissen in de informatieverwerking vertonen. Het 

preventief herstellen van deze stoornissen zou dus zijn nut kunnen hebben in het voorkomen 

van een depressie. CMB heeft zijn nut al bewezen in de secundaire preventie van depressie, 

CMB en meer bepaald het trainen van de aandacht, zou immers leiden tot een verminderd 

risico op herval [55]. Het effect van CBM in primaire preventie dient echter nog onderzocht te 

worden. 

 

 

5. Discussie 

Uit de berg wetenschappelijk onderzoek die zich heeft toegespitst op informatieverwerking bij 

depressie, kan worden weerhouden dat het bij depressie binnen de verschillende stadia van het 

informatieverwerkingsproces steeds weer neerkomt op een focus op negatieve prikkels. Deze 

focus wordt enerzijds verklaard door een verhoogde activiteit in limbische structuren 

onderaan de cognitieve hiërarchie en anderzijds door een verminderde activiteit in 

regulerende hersengebieden uit de prefrontale cortex die bovenaan de ladder staan. De 

verstoring van het informatieverwerkingsproces en het wegvallen van een adequate cognitieve 

controle dragen bij tot het ontstaan en het persisteren van een depressieve episode. De patiënt 

ziet zijn omgeving door een sombere bril en slaagt er niet in deze af te zetten. Dit leidt tot de 

negatieve gedachten en gevoelens die zo kenmerkend zijn voor een depressie. 

 

Het geleverde onderzoek heeft de inzichten in de werking van reeds bestaande therapieën 

aanzienlijk vergroot. Zo blijken zowel antidepressiva als CGT het gestoorde 

informatieverwerkingsproces en de verstoorde hersenactiviteit die hieraan ten gronde ligt te 

herstellen, waardoor de patiënt erin slaagt de sombere bril die zijn zicht vertroebelt af te 

zetten.  

Het geleverde onderzoek ligt ook aan de basis van enkele nieuwe therapieën. De aandacht 

gaat hierbij o.a. uit naar ernstig depressieve, therapieresistente patiënten, die met rTMS een 

mogelijk alternatief voor ECT krijgen en met deep brain stimulation zelfs een laatste middel 

indien alle andere therapieën zou falen. CBM probeert dan weer een laagdrempelig alternatief 
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te zijn voor andere psychotherapieën en focust eerder op milde tot matige vormen van 

depressie. Er dient nog heel wat onderzoek te gebeuren naar de precieze plaats van al deze 

nieuwe therapieën en eventuele combinaties ervan in de behandeling van depressie. 

 

Naar de toekomst toe zou het kunnen dat we een evolutie zien naar een therapie op maat. Wat 

men vandaag de dag via de DSM definieert als een depressie, is immers een vrij heterogene 

verzameling van ziektebeelden die aan dezelfde criteria voldoen. Dit zou ten dele toe te 

schrijven zijn aan de grote variatie in het aantal mogelijke kwetsbaarheidfactoren, die bij elke 

patiënt in min of meerdere mate voorkomen. Er is alleszins sprake van een heterogeen 

klinisch beeld en een grote variatie in de respons op de verschillende therapieën. Ook m.b.t. 

het informatieverwerkingsproces ziet men verschillen tussen verschillende patiënten. Zo 

vertonen de meeste depressieve patiënten zowel afwijkingen in de amygdala als de DLPFC 

tijdens de verwerking van negatieve emotionele informatie, maar zijn er ook patiënten die 

enkel een verstoring in de DLPFC vertonen en andere patiënten waarbij men enkel een 

verhoogde activiteit van de amygdala ziet [33]. Het is naar de toekomst toe dus mogelijk 

nuttig om wat nu onder de gemeenschappelijke noemer ‘depressie’ valt, verder op te delen in 

werkbare subtypes. 

Zoals eerder aangehaald zou men, om onderscheid te maken tussen zij die beter 

antidepressiva zouden krijgen en zij die meer baat zouden hebben bij CGT, bijvoorbeeld 

gebruik kunnen maken van functioneel beeldvormingsonderzoek, de voorgeschiedenis van de 

patiënt, de graad van cognitieve controle of zelfs van de meest prominente symptomen [47], 

[48], [52], [53]. Daarnaast zou men mogelijks ook gebruik kunnen maken van andere factoren 

zoals de concentratie van verschillende stoffen in het bloed (zoals cortisol, CRP of bepaalde 

cytokines) om depressie op te delen in werkbare subtypes waaraan telkens een gepaste 

therapie wordt gekoppeld. Al deze zaken dienen echter nog grondig onderzocht te worden 

voor ze hun ingang in de praktijk kunnen vinden. 

 

In de toekomst is het ook mogelijk (en wenselijk) dat de focus meer en meer op preventie zal 

liggen. Ook in de primaire preventie en de preventie van recidieven maakt men gebruik van 

technieken die invloed hebben op de informatieverwerkingsprocessen. Momenteel ligt de 

focus vooral op interventies die gebaseerd zijn op CGT, maar naar de toekomst toe zou ook 

CBM een belangrijke rol kunnen krijgen. Verder onderzoek is hier zeker op zijn plaats.  

De vraag of men enkel moet inzetten op preventie in risicogroepen, of beter zou kiezen voor 

preventie op grote schaal (universele preventie) blijft voorlopig onbeantwoord. Preventie in 
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hoog risicogroepen zou een groter effect hebben dan universele preventie op het voorkomen 

van een depressie. Indien men enkel inzet op preventie in hoog risicogroepen, vallen er echter 

heel wat mensen, die eveneens baat zouden hebben bij een preventieve interventie, uit de boot 

[61]. Het is echter de vraag of universele preventieprogramma’s kosteneffectief zijn, dit moet 

elke overheid voor zichzelf uitmaken.  

Om hoog risicopatiënten die het meeste baat zouden hebben bij preventie beter te 

identificeren zou men, naast het benaderen van kinderen die een familiaal risico hebben of die 

in hun kindertijd getraumatiseerd zijn, ook eventueel gebruik kunnen maken van screening. 

Men weet immers dat er bij kwetsbare individuen vaak reeds stoornissen in de 

informatieverwerking te vinden zijn, die men met gerichte tests eventueel kan opsporen. Dit is 

echter nog toekomstmuziek en naar mijn weten is hier nog geen onderzoek naar gevoerd.  

 

Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek die naar depressie werd en wordt gevoerd en 

ondanks de groeiende inzichten en de ontwikkeling van nieuwe therapieën, is het vooralsnog 

wachten op een echt grote doorbraak. Het valt uiteraard af te wachten of de nieuwe therapieën 

en de evolutie naar een meer gerichte therapie hier verandering in zullen brengen, maar 

voorlopig neemt het aantal depressieve mensen nog niet af, integendeel, de ziektelast ten 

gevolge van depressie is de laatste jaren alleen maar toegenomen (zie inleiding). Extra 

aandacht voor preventie zou dan ook welkom zijn. Het zou immers niet onlogisch zijn dat 

preventie effectief zou zijn in het doen dalen van het aantal depressieve mensen. Enerzijds 

kan men, zoals eerder gezegd, preventief te werk gaan door het toepassen van specifieke 

preventieprogramma’s die de draagkracht van de deelnemers vergroten (CGT) of de 

informatieverwerking preventief herstellen (CBM) en zo hun kans op het ontwikkelen van een 

depressie verkleinen. Anderzijds zou het aanpakken van de belangrijkste uitlokkende factor 

voor een depressie, namelijk stress, de nodige aandacht moeten krijgen. Naast het 

psychologische en biologische luik, speelt bij depressie immers ook in grote mate het sociale 

luik een rol. Sociale ongelijkheid, stresserende arbeidsomstandigheden en werkloosheid zijn 

allemaal zaken die invloed hebben op het psychisch welzijn van de bevolking en dus de 

nodige aandacht verdienen, ook vanuit de medische wereld. 

 

Tot slot nog enkele punten van kritiek. In deze literatuurstudie heb ik geprobeerd om een zo 

volledig mogelijk overzicht te geven van de huidige kennis over informatieverwerking bij 

depressie. De hoeveelheid literatuur over dit onderwerp is echter vrij omvangrijk en 

daarenboven continu in evolutie. Het is dan ook mogelijk dat ik het één en ander over het 
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hoofd heb gezien. Ik heb ook bewust enkele zaken links laten liggen. Zo ben ik wat 

psychotherapieën betreft enkel ingegaan op CGT, terwijl er ook andere psychotherapieën voor 

depressie zijn, zoals gedragsactivatie of interpersoonlijke psychotherapie, die eveneens 

effectief zijn en ongetwijfeld een invloed hebben op de informatieverwerking. Deze 

therapieën zijn echter onvoldoende onderzocht in het licht van de gestoorde 

informatieverwerking bij depressie. Nochtans zou het bijvoorbeeld interessant zijn om de 

invloed van gedragsactivatie op informatieverwerking te onderzoeken om eventuele 

subgroepen van patiënten die hiermee het meest gediend zouden zijn te identificeren. Het zou 

bijvoorbeeld kunnen dat gedragsactivatie, een therapie die depressieve mensen aanzet hun 

vermijdingsgedrag te doorbreken, meer belonende activiteiten te ondernemen en een gezond 

functioneren te herstellen, eerder de verwerking van positieve stimuli ten goede zou komen 

dan dat het de focus op het negatieve vermindert, zoals andere therapievormen doen. Ook dit 

is naar mijn weten tot op heden niet onderzocht. 

 

Ik moet er ook op wijzen dat sommige van de gebruikte studies zijn uitgevoerd bij patiënten 

die medicatie namen, hetgeen invloed kan hebben gehad op de resultaten. Ook werden enkele 

studies enkel uitgevoerd bij vrouwen en waren er sommige studies die enkel onderzoek deden 

naar mensen met een lichte depressie en anderen die enkel mensen met een ernstige depressie 

onderzochten. Ook werden enkele studies uitgevoerd op een beperkt aantal patiënten 

waardoor de bewijskracht van die studies klein is en men voorzichtig moet zijn bij het 

veralgemenen van de resultaten. Ondanks deze tekortkomen ziet men toch duidelijke 

gelijkenissen in de resultaten van de verschillende studies, waardoor men wel degelijk 

conclusies kan trekken. Men moet er wel steeds rekening mee houden dat de getrokken 

conclusies slechts een benadering van de werkelijkheid zijn en dat een kritische kijk steeds 

aan de orde is.  

 

We kunnen concluderen dat met het inzicht in de gestoorde informatieverwerking bij 

depressie en de ontwikkeling van nieuwe therapieën en preventieve interventies al een stap in 

de goede richting is gezet. Ook de fundamenten die worden gelegd voor de evolutie naar een 

therapie op maat en een verhoogde focus op preventie zijn veelbelovend. Het blijft echter 

belangrijk om de inzichten in deze ernstige aandoening verder te vergroten en om te blijven 

zoeken naar nieuwe en betere therapieën en preventieve interventies, waardoor we er in de 

toekomst hopelijk in zullen slagen de ziektelast ten gevolge van depressie sterk terug te 

dringen. 
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