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In de uitnodiging voor dit symposium staat: 
 “het beloop van de bipolaire stoornis is moeilijk voorspelbaar en kan erg  
variëren….  In Den Haag wordt op de afdeling Depressie Ambulant sinds een 

aantal jaren onderzoek gedaan naar factoren die het beloop van de bipolaire 
stoornis beïnvloeden.” 

Voor dit symposium waren zes sprekers uitgenodigd die van verschillende kanten 
deze factoren belichtten. 
Opgemerkt werd dat 15 jaar geleden nauwelijks zulk een gedegen, 

wetenschappelijke aandacht bestond voor de bipolaire stoornis…  
 

Dr. Veerle Bergink  psychiater Erasmus MC    Post Partum Psychose 

 
Een psychose die binnen 4 weken na de bevalling ontstaat is vaak het begin van 

een bipolaire stoornis. 
De eerste tekenen zijn die van een ernstige depressie. Ook zijn er 
waandenkbeelden en kan de moeder hypomaan/manisch worden. 

De moeder is ernstig ziek en wordt z.m. opgenomen in een moeder-baby-unit 
van een (academisch) ziekenhuis. 

Is de moeder al bekend met een bipolaire stoornis en wordt zij behandeld met 
stemmingsstabilisatoren,kan zij tóch en zelfs ook eerder dan binnen 4 weken pp 
in een psychose geraken. Waarschijnlijk is de zwangerschap an sich een 

risicofactor die er toe doet. Het doseren van medicatie levert nogal eens een 
dilemma op: wat is nodig en wat is mogelijk? Overigens: inmiddels is vastgesteld 

dat Lithium géén aangeboren hartafwijking bij de baby veroorzaakt. Wèl zouden 
bij Lithiumgebruik meer vroeggeboorten vóórkomen.  
De BPS-II heeft een lager risico op het ontwikkelen van een post partum 

psychose. 
De behandeling van de psychose wordt ingezet met anti-psychotica, niet met 

antidepressiva,soms met Lithium,soms met ECT. 
Bij een bipolaire moeder wordt,ter voorkoming, meteen na de bevalling 
begonnen met medicatie. De focus is gericht op “rust, reinheid,regelmaat”. 

Het herstel na een psychose kan volledig zijn. 
 

Bijzonder is de ontdekking van het ontstaan van auto-immuun-gerelateerde 
ziekten,zoals schildklier afwijkingen,wanneer er een post partum psychose in de 
voorgeschiedenis voorkomt. Er zou een hoog herhalingsrisico zijn voor het 

opnieuw optreden van een psychose. 
Hier zou een genetische component een rol spelen. 

Onderzoek hiernaar kan helpen te voorspellen of iemand bipolair is of blijft. 
 



Dr. Elisabeth F.C. van Rossum internist/endocrinoloog Erasmus MC 

                                     Haarcortisol en Stemming 

 
Door onderzoek is gebleken dat cortisol (“het stresshormoon”) oa de stemming 
beïnvloedt. 

Het cortisolniveau wordt het meest betrouwbaar gemeten in afgeknipt hoofdhaar. 
Van de achterzijde van het hoofd wordt van eenzelfde pluk haar op 3 

verschillende lengtes haar afgeknipt en geanalyseerd. Aldus verkregen haar is 
het meest betrouwbaar. 
(Geverfd haar maakt enig verschil met ongeverfd haar. Baardhaar is wel 

bruikbaar,maar dient door de grotere hormonale invloed opnieuw gevalideerd te 
worden). 

Zó kan ook bepaald worden of iemand een te veel aan cortisol heeft ,bv door een 
tumor in het bijnierschors, Cushing syndroom, of juist te weinig cortisol 
aanmaakt,zoals bij de ziekte van Addison. 

Ook kan bepaald worden of iemand hypergevoelig dan wel resistent is voor 
glucocorticoïd,een stof die van belang is voor de werking van cortisol,dus de 

stemming beïnvloedend. 
De cortisolbepalingen in het bloed geven minder betrouwbare uitslagen voor de 
lange termijn:het zijn nl momentopnamen vergeleken met haarcortisol. 

In het hoofdhaar is voor wat betreft de cortisolbepaling terug te lezen of “major 
life events” doorgemaakt zijn. Zo is te bepalen dat een 4 jarige stress ervaren 

heeft voor en na de eerste schooldag en in welke mate. 
En mensen die in ploegendienst werken laten de stress die dat met zich mee 
brengt zien in het cortisolgehalte in hun hoofdhaar. 

 
Het inzicht wat aldus verkregen wordt komt ten goede aan de pathosfysiologie 

van psychiatrische ziekten. 
 
 

Dr. Marco P.M.Boks  psychiater UMC Utrecht 

                               Genetica van de bipolaire stoornis 

 

Het groot opgezette onderzoek “Bipolar Genetics” is een samenwerking tussen 
het UMC Utrecht, Groningen,VU en GGZ-instellingen Altrecht,inGeest en 
Parnassia met de Universiteit van California in Los Angeles (UCLA). 

Het omvat 5 jaar vorsen naar de genetische achtergrond van de bipolaire 
stoornis. De doelstelling is 2500 patiënten en 2500 familieleden van mensen met 

een BPS,te laten deelnemen aan een onderzoek om te achterhalen of er (en wáár 
dan) een gen/genen is /zijn dat/die te koppelen is/zijn aan de BPS. 
In Utrecht heeft men inmiddels 700 proefpersonen onderzocht. Men is bijna twee 

jaar bezig. 
Belangrijke vragen die aan het onderzoek ten grondslag liggen:  

 zijn psychische aandoeningen genetisch te herleiden? 
 welke belofte voor de wetenschap  ligt besloten in genetica? 
 welke invloed heeft de omgeving hierin? 

 als we “het gen”vinden dat iemand bv tot een roker maakt,(hoe) kunnen 
we dat dan uitschakelen?  



 

Echter! 
We weten niet hoeveel genen er zijn en welke aandoeningen zij te weeg 

brengen. 
Het risico van vals-positieve conclusies is groot,zeker in geval van psychische 
ziekten: zij zijn genetisch zeer complex. 

 
Maar het nut van (dit) onderzoek is dat bij voortschrijdende ontwikkeling 

kinderen,mensen,gevrijwaard kunnen worden van lijden. 
Uitgebreide wetenschappelijke samenwerking kan dit bereiken,oa door 
samenbundeling van kennis en geld. 

Er zijn voor dit onderzoek nl heel veel proefpersonen nodig. 
 

 

Prof.Dr.Brenda W.J.H. Penninx   hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie 

                                                        VU Medisch Centrum 

 

        Risicofactoren voor transitie van uni-naar bipolaire stoornis 

 

Belangrijke vragen vooraf: 
 hoe kun je te weten komen of een transitie plaatsvindt of gaat 

plaatsvinden? 

 Wat zijn dan die verschillen tussen uni-en bipolair? 
 Hoe wordt een depressie juist gediagnosticeerd? Het is immers een 

“(volle) container”begrip ? 
 Wat zien we op lange termijn? 

 

De BPS (bipolaire stoornis) begint vaak met een depressieve episode. 
Kupka en Hillegers hebben in 2012 diverse stadia beschreven van MDD (major 

depressie disorder) naar BPS. Jabben zag meer manische symptomen bij 
ernstiger depressies. 
De patiënt noch de betrokkene herkent vaak niet de hypomanie. 

Om er achter te komen hoeveel personen switchen werd gebruik gemaakt van de 
MDR (mood disorder questionnaire). 

889 personen vulden de vragenlijst, met ja/neen vragen, in. 
4,5-5 % bleek BPD- I of -II. 

15,9 % had manische symptomen. 
Bij de mannelijke personen is oa ook aandacht besteed aan biologische 
factoren,comorbiditeit,alcoholafhankelijkheid. Überhaupt werd gekeken naar 

sociaaldemografische factoren,de familiegeschiedenis en of er ernstige trauma’s 
in de kinderjaren doorgemaakt zijn. 

Na vier jaar werd opnieuw gekeken. 
Bij mannen bleek de transitie het best voorspeld. Hierbij gaat het om mannen 
met een ernstige depressie die vroeg ontstaan was. Daarbij kwamen korte 

manische episodes voor. Zij waren vaker alcoholafhankelijk. Meestal lager 
opgeleid. 

Bekend is dat bij depressies een verminderde aanmaak van de neurotrophic 
factor voorkomt. Dit is een factor die hersengroei beïnvloedt. 
 



 

 

Dr.Judith Haffmans   psychofarmacaloog,chronobioloog, PsyQ Haaglanden 

 

Licht als toepassing bij bipolaire stoornis 

 
De behandeling van de bipolaire stoornis is moeilijk. 

Er is een complexe situatie tussen psychiatrie en somatiek,tussen lichaam en 
geest. 

 
De biologische klok is een mechanisme dat is vervat in de genen en dat het 
leefritme beïnvloedt. 

Als de klok ontregeld raakt kunnen: 
stemmingswisselingen,lichaamstemperatuurschommelingen,veranderingen in het 

slaap/waak ritme en eetstoornissen optreden. 
 
Lithiumgebruik werkt regulerend,reset de biologische klok. 

SRT,de sociaal ritme therapie,bewerkstelligt ook het resetten van de biologische 
klok. 

Chronotherapie wordt uitsluitend gegeven bij patiënten die Lithium slikken omdat 
de kans van het uitlokken van een manie groot is. 
 

Stoornissen in de biologische klok kunnen leiden tot een manie of een depressie. 
Dit kan worden behandeld.  

 

Dr. A.T.Spijker,psychiater,teamcoördinator bipolairestoornissen,ParnassiaBavo  

Bipolar Stress Study: bevindingen en toekomst 

 

Als het cortisolniveau ( langdurig)  verhoogd is wordt stress gemakkelijker 
geactiveerd: de “uitknop” functioneert minder goed. 

De consequenties hiervan zijn: cognitieve stoornissen,oa minder 
“werkgeheugen”,creativiteit loopt terug, minder snel kunnen denken/reageren. 
Deze stoornissen treden vooral tijdens episoden op,zowel tijdens een manie als 

een depressie. 
Diverse onderzoeken brengen meer samenhang in oorzaak en gevolg van 

stress:bloedonderzoek,speekselonderzoek,vragenlijsten, Life-charts. 
Ontdekt is dat er genen zijn die een beschermende factor zijn tegen BPS en dat 
er een verschil is in de cortisolmetingen in haren en speeksel. Ook weet men 

inmiddels dat negatieve gebeurtenissen het cortisolniveau verhogen en zo de 
stemming beïnvloeden. Positieve gebeurtenissen beïnvloeden het cortisolgehalte 

niet. 
 
 

 
 Cécile S.H.Aelberts-van de Ven, VMDB, 

 
 februari 2013.  


