
 
 
 

 
 

Onderzoek naar de erfelijkheid van bipolaire stoornis   
 
In dit nummer willen we graag ons onderzoeksproject Bipolar Genetics presenteren. In juni 
dit jaar is dit grootschalig onderzoek gestart naar de erfelijkheid van de bipolaire stoornis. 
Wij werken veel samen met de VMDB onder andere om het onderzoek onder de aandacht 
te brengen. 
 
Bij dit nummer van de Plusminus vindt u de folder van ons onderzoek bijgevoegd. Het onderzoek 
is een samenwerking van het UMC Utrecht en de  Universiteit van Los Angeles in Californie 
(UCLA) in Amerika, het UMC Groningen, Altrecht, Parnassia GGZ/PsyQ, GGZ InGeest, Kennis 
Centrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en de Vereniging van Manisch Depressieven en 
Betrokkenen (VMDB). In deze nationale samenwerking willen we 2500 deelnemers verzamelen 
met een bipolaire stoornis  om  de vraag te beantwoorden ‘Welke genen van invloed zijn op het 
ontwikkelen van een bipolaire stoornis.’ 
 
De wetenschappelijke en publieke belangstelling voor de bipolaire stoornis is in de afgelopen 15 
jaar sterk toegenomen. De National Institute of Mental Health (NIMH) in Amerika heeft een 
groot geldbedrag ter beschikking gesteld voor dit onderzoeksproject. Jarenlang is er in de 
wetenschap veel aandacht gegeven aan schizofrenie maar eigenlijk minder aan de bipolaire 
stoornis.. Dit is onder andere de reden dat de NIMH nu dit onderzoek ondersteunt en dat is hoog 
tijd wat ons betreft.  
Dit onderzoeksproject tracht de basis, die aan de bipolaire stoornis ten grondslag ligt, op te 
helderen door middel van genetisch onderzoek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Genetisch onderzoek kan ons mogelijk meer vertellen over de basis van deze ziekte. Uit de 
praktijk weten we dat de bipolaire stoornis in bepaalde families meer voorkomt. Dit geeft aan dat 
de ziekte voor een deel erfelijk bepaald is. Het is alleen nog niet precies duidelijk welk deel van 
het erfelijk materiaal bipolaire stoornis veroorzaakt. Erfelijk materiaal (DNA) is opgebouwd uit 
allemaal kleine stukjes: genen. Genen coderen in de lichaamscellen voor allerlei soorten 
bouwstenen van het lichaam. Als de genen gevonden kunnen worden die samenhangen met het 
ontwikkelen van de bipolaire stoornis kunnen we vervolgens onderzoeken waar deze genen voor 
coderen. Dit zou kunnen leiden tot beter inzicht van de ziekte en mogelijk tot een betere 
behandeling kunnen leiden. Het onderzoeken van erfelijk materiaal is dus niet zozeer bedoeld om 
mensen genetisch te kunnen onderzoeken op gevoeligheid voor het ontwikkelen van een bipolaire 
stoornis, maar op het ontrafelen van de oorzaak van de bipolaire stoornis. 

We vinden het belangrijk werk de bipolaire stoornis te onderzoeken. Het is een veel 
voorkomende ziekte waarvan de impact op het leven van mensen groot is. Uit onderzoek in de 
algemene bevolking in 2007 is gebleken dat  er in Nederland  160.000 mensen met een bipolaire 
stoornis zijn.  

We hebben in Utrecht een team samengesteld (zie foto) en zijn heel enthousiast over dit project. 
Deelnemers tot nu toe, vonden het interessant en waren tevreden over het verloop. De meeste 
vonden het ook wel een behoorlijke inspanning. Door regelmatige pauzes te nemen en zo nodig 
het opsplitsen in twee dagdelen was het tot nu voor iedereen te doen. We zijn druk bezig ons 
onderzoek bekend te maken en zijn daarom ook heel blij dat de VMDB achter deze studie staat en 
ons wil helpen. We gaan op 10 December ook naar de VMDB dag in Utrecht. Wij zijn daar 
aanwezig met een stand, waar u folders en meer informatie aan ons kunt vragen. Wij hopen u 
daar te zien.  

 

v.l.n.r.  en boven naar beneden: Annabel Vreeker, Marco Boks, Tim Zandbelt,                                   
Kirstin Daalman, Lucija Abramovic, Annet van Bergen en Sanne Verkooijen.  

De stuurgroep van de studie bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende centra UMCG: 
prof Nolen en dr Riemersma, GGZ Ingeest: Prof Kupka, Parnassia/PsyQ: Prof Hoenkamp en Dr 
Spijker, Altrecht: Dr Regeer, UMC Utrecht: Prof Kahn en dr Boks en in UCLA: Prof Ophoff.    

 

 



 

 

Het onderzoeksteam dat de interviews doet bestaat uit  Sanne Verkooijen, Lucija Abramovic, 
Annabel Vreeker en Annet van Bergen en we doen dat samen met een wisselend team van 
psychologen en onderzoekers. We werken als arts en onderzoekers in het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, divisie hersenen. Alle onderzoeken vinden in principe plaats in het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht. De analyse van het genetisch materiaal vindt plaats aan de universiteit 
van Los Angeles. 

Deelname aan het onderzoek houdt in dat er een psychiatrisch interview en bloed wordt 
afgenomen. Tevens wordt u gevraagd neuropsychologische testen te doen (een soort IQ test). Het 
onderzoek vindt in het UMC Utrecht plaats en neemt ongeveer drie uur in beslag. Het onderzoek 
heeft geen gevolgen voor uw gezondheid, dagelijkse activiteiten of huidige behandeling. 
Deelname is geheel vrijwillig en u kunt op ieder gewenst moment stoppen met het onderzoek. Dit 
heeft geen consequenties.  
U ontvangt voor uw deelname geen financiële vergoeding. Uw reiskosten worden wel vergoed.  
We hebben tot nu toe 80 mensen in het UMC Utrecht gezien voor het onderzoek. Wij hebben één 
van onze deelnemers geïnterviewd over het onderzoek. Hieronder kunt u lezen hoe zij het heeft 
ervaren. 
 
Hebt u vragen? Bent u geïnteresseerd of wilt u deelnemen aan het onderzoek? Neem dan contact 
op  behulp van de onderstaande gegevens. U kunt ook voor meer informatie op onze website 
kijken: www.bipolargenetics.nl.  
 
Wij hopen van u te horen! 
 
 
Namens het onderzoeksteam van Bipolar Genetics 
UMC Utrecht, afdeling  Psychiatrie 
Huispost nummer B01.206, Postbus 85500 
3508 G.A. Utrecht 
Tel: 088-7553554 
Fax: 030-2505509 
Email: BipolarGenetics@umcutrecht.nl 
 

 
 
Interview deelnemer Cecile Aelberts “Wat men wil weten, is ook echt 
belangrijk!” 
 
 
“Ik was verrast bij  
de aankondiging 
van het onderzoek.     
Regelmatig hoor ik 
via de lotgenotenlijn 
dat er veel getobd is 
over de diagnose, en dat het veel verschil maakt als mensen 
weten: dit mankeer ik, en dit is er aan te doen. Ik had het idee 
dat door dit onderzoek de diagnose in de toekomst 
beter en eerder gesteld kan worden.” 
Sinds 11 jaar is Cecile Aelberts lid van de VMDB en sinds 5 jaar ook actief 
medewerkster van de lotgenotenlijn. Voor haar een dankbare taak: “Vaak ontstaat er een 
vruchtbare dialoog waar ik zelf in mijn leven ook ontzettend veel aan heb gehad. Het mes 
snijdt echt aan twee kanten.” 
 
 



 
 
 
 
Ook is zij actief betrokken bij onderzoek via de organisatie KenBiS, het  
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Ondanks de grote affiniteit met wetenschappelijk 
onderzoek, is dit de  
eerste keer dat zij zelf mee doet met een onderzoek.“Ik was direct enthousiast bij het 
lezen over het onderzoek. Ik kreeg de indruk dat wat men wil weten erg belangrijk is.”  
Ook de zussen van mevrouw Aelberts zullen deelnemen aan het onderzoek. “Ik vond het 
moeilijk om mijn zussen te vragen mee te werken, maar was verrast over de 
bereidwilligheid. Mijn jongste zus stelde zelfs voor om er een gezellig uitje van te maken, 
en komt samen met mijn oudste zus naar het UMCU”. Het onderzoek zelf liep precies 
zoals verwacht. “Ik kreeg vooraf fantastische goede informatie en was daardoor goed 
voorbereid. De dag zelf verliep ook goed. Ik vond het helemaal niet vervelend om te 
doen. Ook heb ik mij geen enkel moment ongemakkelijk gevoeld. Tijdens het interview 
heb ik voor mijzelf een goede overview van mijn ziekteperiode gekregen. Grappig ook, 
dat we het nog over mijn angst voor spinnen hebben gehad!” Voor eventuele toekomstige 
deelnemers heeft Cecile Aelberts nog een boodschap. “Voor mensen die aarzelen, wil ik 
bepleiten: Doe het wel. Het kost wel energie, maar doe het wel. Het is een heel belangrijk 
onderzoek!” Daar sluiten wij ons natuurlijk graag bij aan. 
 
 
In dit onderzoek werken samen:  

 
 

                            


