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Aanbevelingen

“Met zo’n 600.000 Nederlanders die jaarlijks te kampen hebben met depressie zijn 
er minstens evenveel partners, kinderen en familieleden die ook geconfronteerd 
worden met de impact die een depressie heeft op hun leven.

Als er behandeling op gang komt, gaat de aandacht veelal uit naar de patiënt 
want die moet beter worden. Helaas wordt dan de naaste nogal eens vergeten 
terwijl die ook veel uitleg en ondersteuning nodig heeft hoe om te gaan met de 
situatie. 

Dit boek van Stef Linsen voorziet in die behoefte door middel van toegankelijke 
informatie over depressie en hoe behandeling in Nederland georganiseerd is. 
Maar vooral veel praktische tips en adviezen voor de naaste om overeind te 
blijven naast de depressieve patiënt. 

Dit boek vormt daardoor een zeer welkome ondersteuning voor iedereen die van 
dichtbij met depressie te maken heeft.”

Prof. dr. Jan Spijker, psychiater
Hoogleraar Chronische Depressie, Behavourial Science Institute - Radboud 
Universiteit, Nijmegen 
Hoofd programmaraad Stemmingsstoornissen, zorgprogramma Depressie Pro 
Persona - Pro Persona Expertisecentrum depressie, Nijmegen
Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie



“Als je partner aan een depressie lijdt, verandert er niet alleen voor hem of haar 
van alles, maar ook voor jezelf. Er gebeuren dingen en je komt in situaties terecht 
die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. 

Hoe kan je het beste met hem of haar omgaan? Hoe hou je zelf het hoofd 
boven water? Wat zeg je tegen de kinderen? Wat voor soorten depressie zijn 
er? En hoe kun je je partner helpen om zijn of haar weg te vinden in het woud 
van behandelmogelijkheden, behandelaars en de snel veranderende wet- en 
regelgeving? 

In dit boek en het bijbehorende eBook gaat Stef Linsen, psychiater-
psychotherapeut, op al deze vragen in. Puttend uit zijn expertise en 25-jarige 
praktijkervaring, helpt hij de lezer op weg in de grotendeels onbekende wereld 
die hij of zij binnengaat als zijn of haar partner een depressie heeft. 

Hij stelt handige ezelsbruggetjes voor die je zullen helpen zo goed mogelijk koers 
te houden. Goed dat dit boek er is.”

Prof. dr. Frans G. Zitman
Emeritus hoogleraar psychiatrie
Leids Universitair Medisch Centrum
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Voorwoord: Waarom dit boek?

Als partner van iemand met een psychische stoornis heb je een unieke en 
moeilijke positie. Als partner wil je helpen, maar je kunt niet alles zomaar 
overnemen. Elke volwassene in Nederland heeft immers zelfstandig beslisrecht 
over (het starten van) zijn of haar behandeling volgens de WGBO (Wet 
Geneeskundige Behandelovereenkomst). 
Jij kent de leefwijze van je aangedane partner natuurlijk goed. Daarmee ben jij 
in de unieke positie om goede aanvullende ondersteuning te bieden en mee te 
denken over het herstel. 

Dat jij als partner de weg kent in de gezondheidszorg en dat je dagelijkse 
zaken verstandig aanpakt zodanig dat dit het herstel van je aangedane partner 
bevordert, is belangrijk. Jij als partner moet juist overeind blijven en niet zelf 
aan de situatie onderdoor gaan door de toegenomen druk. ‘Volhouden’ is iets 
anders dan ‘uithouden!’

Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis. In Nederland zijn elk 
jaar zeker 600.000 mensen depressief, waarbij de ernst van de depressie varieert. 
Ongeveer de helft van de mensen die eraan lijden, vraagt geen behandeling! 
Depressie gaat vaak gepaard met andere psychische stoornissen. Daarom heeft 
depressie grote gevolgen op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak (zie 
hoofdstuk 3). De depressiviteit van een persoon heeft bovendien grote invloed 
op het leven van mensen uit zijn omgeving (denk bijvoorbeeld ook aan de 
kinderen, zie hoofdstuk 9). 

Door de snelle vergrijzing en de slepende economische crisis wordt de druk 
op de bekostiging van de zorg groter. Niet alles kan meer. We moeten goede, 
bereikbare gezondheidszorg handhaven maar wel slimmer en goedkoper. 
Heldere, rechtvaardige zorgbekostiging en zorgtoewijzing is nodig maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. In de gezondheidszorg vindt al zeker tien jaar 
‘vernieuwbouw’ plaats en in 2017 moet dat af zijn. Die veranderingen gaan 
over zorgbetaling, - toewijzing en onder wiens verantwoordelijkheid dat wordt 
uitgevoerd. 

Bij dit boek kun je een aanvullend eBook bestellen: ‘Help, de GGZ verandert!’. 
Hierin komen actuele veranderingen in de ggz allemaal aan bod (zie het nawoord 
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van dit boek). In bestaande voorlichting over depressie vind je die informatie 
vaak niet of het is erg versnipperd (op internet bijvoorbeeld).

’Hoe kom je ervan af?’ is voor ieder die te maken heeft met ziekte een belangrijke 
vraag. Het antwoord op de vraag ’Hoe kom je eraan?’ is dan wel nuttig! Daarom 
vind je hier natuurlijk ook informatie over de depressieverschijnselen en alle 
actuele – door de zorgverzekering vergoede – behandelingen (hoofdstukken 4 
t/m 6). 

Met de acroniemen ‘WILBO-syndroom’, ‘LLOVERS-methode’ en ‘PAMPR’ geef ik 
je ezelsbruggetjes. Dit boek kan jouw zelfredzaamheid en die van je aangedane 
partner vergroten. Dat versterkt het zelfvertrouwen. Zelfredzaam zijn is niet 
‘alles zelf moeten doen’. Ik leg dit uit met de ‘LLOVERS-methode’ (hoofdstuk 
1). Voorzorgsmaatregelen en advies hebben waarde voor de levenskwaliteit 
van jou als mantelzorger en jouw aangedane partner (en eventuele kinderen) 
omdat dit de stress vermindert en het stigma verkleint.

In de hoofdstukken 7, 8 en 10 staat praktische informatie over de 
hulpmogelijkheden die de ggz bij depressie biedt. Ook worden de belangrijkste 
wettelijke regelingen beschreven. In hoofdstuk 9 vind je informatie over en 
voor kinderen waar jij en je aangedane partner verantwoordelijk voor kunnen 
zijn. Informatie over de wettelijke regelingen van bewindvoering, mentorschap 
en ondercuratelestelling, mantelzorg aan huis (via het CIZ) en tips over 
schuldhulpverlening, is te lezen in hoofdstuk 8. En ten slotte een lange lijst met 
nuttige websites (hoofdstuk 10).

Als de gezondheidszorg niet meer alles kan doen, dan moeten de mensen uit 
de directe omgeving meer overnemen. Maar wat en hoe dan en wanneer niet 
meer? Mantelzorg is ‘hot’. Mantelzorgers moeten dan wel de juiste kennis en 
vaardigheden in huis hebben, evenals mogelijkheden om terug te vallen op de 
professionele gezondheidszorg indien nodig.

Met dit boek speel ik op deze ontwikkelingen in door de mantelzorgers van 
depressieve mensen te versterken met praktische en begrijpelijk geschreven 
informatie. Je vindt er de meest gestelde vragen in terug waar mensen zoals jij 
mee te maken krijgen in de alledaagse praktijk als naaste van een depressieve 
partner. Ik hoop dat dit boek voldoet aan je verwachting en behoefte. Als dit 
boek je helpt om beter in contact te blijven met je depressieve partner en 
mondiger te zijn bij hulpverleners dan voldoet het. 



6 

 Help, mijn partner heeft een depressie!

Als dit boek waardevol is voor iemand die je kent, aarzel dan niet om hem of 
haar erop te wijzen.

Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting. Je vindt in de tekst cursieve 
delen met extra informatie die je desgewenst kunt overslaan. 

Ik bedank mevrouw Nathalie Kelderman, uitvoerend bestuurslid Depressie 
Vereniging, voor de actuele informatie wat betreft diverse websites. 

Ik bedank Bianca Minkman, PowerSchrijfcoach en Daisy Goddijn van eBookPoint 
voor hun hulp bij het publiceren en uitgeven van dit boek in gedrukte vorm en 
als eBook; idem voor het aanvullende eBook over de veranderingen in de ggz.

Ten slotte bedank ik Prof. Dr. Jan Spijker bijzonder hoogleraar chronische 
depressie, Radboud universiteit Nijmegen en psychiater bij Pro Persona voor 
het lezen van het manuscript en zijn opmerkingen. Ik bedank hem, Prof. Dr. 
Zitman en Mike Boddé voor hun aanbeveling.

Stef Linsen
Nijmegen, oktober 2014
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Inleiding 

Voorkom het WILBO- syndroom bij jezelf!

WILBO is een acroniem dat goed uitlegt waar partners van depressieve mensen 
last van hebben. WILBO betekent: Wanhoop, Isolatie, Loyaliteitsconflict, 
Belangentegenstelling en Overbelasting. Misschien herken jij – als partner van - 
ze allemaal, misschien deels. In mijn 25-jarige ervaring in de ggz-sector merkte 
ik dat ’WILBO’ veel voorkomt bij partners van depressieve patiënten. Daarom 
denk ik dat dit boek zeer geschikt is voor deze partners en andere mantelzorgers 
en in een behoefte voorziet. Door de depressie van je aangedane partner word 
jij onverwacht, ongewenst en vaak langdurig belast. Niemand is blij door het 
maandenlang onwelzijn van zijn of haar partner (want herstel van een depressie 
kost tijd).

Die situatie roept allerlei gedachten en gevoelens bij je op, ook heftige en 
tegenstrijdige. Momenten van angst, verbijstering, verdriet, boosheid, schuld, 
hulpeloosheid en ‘het tussen twee vuren zitten’ herken je wellicht. Misschien 
vind je het moeilijk om hierover te praten met je aangedane partner of anderen 
(familie, kinderen, vrienden). 

Je aangedane partner maar ook jullie relatie komen allebei in een ander daglicht 
te staan. De kwetsbaarheid komt naar voren en er zijn momenten van conflict 
of een emotionele kloof. Er kunnen ook intieme, intense momenten zijn waarin 
je onmacht met elkaar deelt, hoewel er op dat moment nog geen oplossing 
is. Tijdens de depressie is bovendien de vertrouwde intimiteit uit beeld en er 
komt in het begin vaak weinig voor in de plaats. Dat hoeft niet zo te blijven. Als 
er kinderen in jullie gezin zijn, dan worden ook die geraakt en dat maakt het 
allemaal belastend en moeilijk.

Wanhoop

Wanhoop is de uitkomst van allerlei dingen waar je tegenaan loopt als partner. 
Verwarring over wat er gaande is met hem of haar en over wat jij moet doen of 
niet. Dat kan leiden tot een ‘doe-verlamming’ of tot het doen van tegenstrijdige 
dingen. Daardoor kunnen jullie meer conflicten of crisismomenten krijgen. 
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Het stigma dat aan psychische stoornissen kleeft in onze maatschappij doet 
ook een duit in het zakje, vanwege de schaamte. Op deze website wordt dat 
mooi uitgelegd: http://www.samensterktegenstigma.nl/over-stigma/wat-is-
stigma/nog-meer-mythes/. Door de schaamte wordt openheid en hulp vragen 
bemoeilijkt of geblokkeerd. 

Isolatie

Isolatie is het gevoel van afzondering (of ook letterlijk alleen zijn) bij jou of je 
aangedane partner en dat leidt weer tot (momenten van) eenzaamheid. Het 
stigma en de schaamte rondom psychische stoornissen bevorderen dat. Jullie 
en jouw sociale contacten lijden daaronder zowel wat regelmaat als kwaliteit 
betreft. Gezond ‘opladen’ is moeilijker voor je en daarmee het vinden en het 
vasthouden van je eigen rust en vreugde.

Loyaliteitsconflict 

Het ontstaan van een loyaliteitsconflict is mogelijk omdat je trouw wilt zijn aan 
je partner en zijn of haar belangen maar ook aan jezelf en andere personen 
om jou heen en je eigen belangen en die van hen. Dat conflict zit aan jouw 
binnenkant, anderen hoeven dat niet altijd te merken (omdat jij het wellicht 
ook niet laat zien). Je bent ‘partner van’, maar je hebt ook allerlei andere rollen 
in het leven. Je bent student, werknemer of ondernemer. Je bent kind van je 
ouders, broer of zus, ouder of lid van een sportclub enzovoort. Jouw andere 
rollen komen door de depressie van je partner onder druk te staan. Je moet 
je opnieuw instellen en dus keuzes maken. Dat voelt als ‘of - of ’maar je wilt 
niemand teleurstellen. Hoe leg je dat dan weer uit aan die anderen? Kun en 
wil je alles melden over je keuze? De kans op conflicten bestaat of jouw vrees 
daarvoor neemt toe.

Belangentegenstelling 

Een belangentegenstelling ligt dicht tegen het vorige aan Als je je keuze hebt 
gemaakt, dan wordt dat merkbaar voor anderen. Dat roept reacties op, 
steunend of niet, maar de omgeving gaat reageren (protesteren, vragen stellen 
of jouw keuze bevestigen).

 Help, mijn partner heeft een depressie!
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Overbelasting 

Overbelasting is de logische uitkomst van al deze zaken bij elkaar. Het voelt alsof 
je teveel ballen in de lucht moet houden. ’Overspannen’ is wat je ervan kunt 
worden en er is een uitputtingsrisico. Vraag jij (en krijg je) voldoende aandacht 
van anderen hiervoor om dit te voorkomen? In praktijk blijkt vaak dat dit niet 
het geval is.

Compassie, veerkracht en uithoudingsvermogen

De belangrijkste bouwstenen voor herstel van een depressie zijn compassie, 
veerkracht en uithoudingsvermogen. Compassie vergroot de veerkracht. Je 
aangedane partners herstel wordt bevorderd en zijn uithoudingsvermogen 
verbetert. Hulp (vragen en) krijgen versnelt dit proces. Dat geldt voor alle 
depressieve mensen en de mensen in hun directe omgeving. Compassie is 
vriendelijk–kritische (zelf)kennis om je situatie te overzien, zodat je daar later 
gepast naar kunt handelen. 
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Hoofdstuk 9. 
En de kinderen dan?

Dit hoofdstuk behandelt de invloed op kinderen van ouder(s) met psychische 
problemen en depressie in het bijzonder. Diverse organisaties speciaal voor 
kinderen worden besproken. Deze organisaties werken vooral via internet, 
maar hebben ook telefonische hulpdiensten. Als laatste komt informatie over 
erfelijkheid aan bod. 

9.1. WAt ZEG JE WEL, WAt ZEG JE nIEt?

Kinderen lopen het risico ‘het kind van de rekening’ te worden als een van de 
ouders een ernstige ziekte heeft. Er is geen standaardregel over wat je wel en 
niet vertelt, maar verzwijg het niet helemaal. Wat je een kind kunt vertellen, 
hangt af van zijn leeftijd, intelligentie en karakter. De timing zal per kind 
verschillen. Heb je kinderen in verschillende leeftijden, dan zijn ‘faseverschillen’ 
gegarandeerd en dat maakt het sturen lastig. Je laten leiden door hun vragen 
is een goed principe. Kinderen kunnen vragen woordelijk stellen maar ook 
door hun gedrag. ‘Lees’ het gedrag van je kind. Denk even terug aan mijn tips 
over activering uit hoofdstuk 4. Daar noemde ik elke dag een paar blokjes om 
lopen na het eten. Als het hele gezin dat doet, dan doen allen iets samen en dat 
vergroot de kans op onderling laagdrempelig contact. Je aangedane partner kan 
op welke manier dan ook contact maken met de kinderen en misschien is er een 
‘speels moment’ dat je kunt benutten.

Er zijn zaken die je niet aan je kind vertelt. Ik denk bijvoorbeeld aan het seksuele 
contact met je partner en hoe het veranderd is. Het kan zijn dat jij als partner 
de behoefte hebt om daarover te praten maar dan is je kind niet de voor hand 
liggende keuze. In hoofdstuk 10 heb ik veel websites beschreven van familie- 
en patiëntenorganisaties. Daar vind je lotgenoten en deskundigen met een 
luisterend oor. 
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9.2. KOPP-KInderen

9.2.1. Wat zijn KOPP-kinderen? 
Kinderen waarvan de ouder(s) een geestesziekte hebben, noemen we ‘KOPP- 
kinderen’ (kinderen van ouders met psychische problemen). Bij een lichamelijke 
ziekte is het contact tussen ouder en kind praktisch gezien doorgaans gewoon 
mogelijk. Bij mentale klachten of geestesziekten is die kans veel kleiner (zeker 
in crisissituaties). De ouder kan dan als ‘onbereikbaar’, ‘wisselvallig’ of ‘onveilig’ 
worden ervaren door het kind. Geen rots in de branding om je aan vast te 
houden en veilig tegen af te zetten. Kinderen kunnen daar later last van krijgen. 
Zij kunnen in de rol van jonge mantelzorger terechtkomen. Daaraan kunnen zij 
niet ontsnappen, want ze zijn minderjarig en kunnen niet alles zelf regelen of 
alleen gaan wonen. 

9.2.2. Lopen KOPP-kinderen extra risico?
Ja, de kans bij KOPP-kinderen op enige vorm van psychische stoornis in hun 
leven is 50 procent. Bij andere mensen (die geen KOPP-kind zijn geweest) is 
dat 30 procent! Van de KOPP-kinderen waarvan beide ouders een psychische 
stoornis hebben, krijgt maar liefst 66 procent zelf een psychische stoornis op 
enig moment in zijn leven (Bron: Factsheet Prevention Children of parents 
with psychological problems, Trimbos Instituut 2007). Die problemen lopen 
uiteen; denk aan angst– en stemmingsstoornissen, psychoses, verslavingen, 
identiteitsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen of enige combinatie 
daarvan.

9.2.3. Hoe komt dat? 
Als deze KOPP-kinderen nog klein zijn, kun je nog niet alles ‘even’ uitleggen. 
Het kind kan dus onbegrijpelijke en tegenstrijdige indrukken krijgen. Er kan een 
gedeeltelijke - of een complete - ‘rolomkering’ plaatsvinden (parentificatie van 
het kind). De aangedane ouder wordt als het ware kind en omgekeerd. Het echte 
kind kan geen of onvoldoende kind zijn. Dat geeft een stapeling van verdrongen 
behoeften, wensen en gevoelens bij het echte kind en dat heeft latere gevolgen. 
Tegelijkertijd kunnen deze KOPP-kinderen lang wachten om hulp te vragen, 
omdat ze vroeg geleerd hebben zichzelf opzij te zetten. Er is daardoor stil leed. 

Als ‘partner van’ heb jij dan met een heel ander krachtenveld te maken: 
je aangedane partner en geparentificeerde kind. Ik verwijs naar het 
loyaliteitsconflict en de belangentegenstelling uit het WILBO-syndroom (zie 
inleiding).
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Niet alleen tijdens de jeugd, maar ook in het volwassenen leven van KOPP-
kinderen blijven die moeilijke herinneringen hun effect hebben. Professionele 
hulp hiervoor zoeken kan een heel goed idee zijn. Een belangrijk effect is een 
slecht of onevenwichtig zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en zichzelf op de 
achtergrond houden. Ze negeren hun eigen behoeften en maken die niet of 
slecht duidelijk aan anderen. Daardoor gaat ‘het tekort stapelen’. 

Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan (achteraf) genezen. Gelukkig zijn er 
nu steeds meer initiatieven om deze kant van geestesziekten te belichten en 
aan te pakken. Jongeren doen veel met internet. Daar is het nodige voor hen te 
vinden waar ze met hun vragen terecht kunnen. Ik verwijs weer naar hoofdstuk 
10 want daar staan diverse organisaties genoemd met hun websites, ook voor 
kinderen onder de twaalf jaar.

9.2.4. Worden KOPP-kinderen later ook depressief? 
De stelling ‘vader depressief dus het kind later ook depressief’ is fout en veel te 
simplistisch. De stelling ‘een derde deel erfelijkheid, een derde deel opvoeding 
en een derde deel levenservaring’ ligt waarschijnlijk dichter bij de waarheid. 
Wat die waarheid exact is, weten we nog niet; in ieder geval niet voor depressies 
of andere psychische stoornissen.

Mentale problemen en psychische stoornissen worden niet ‘één op één’ 
doorgegeven of overgeërfd. Erfelijkheid speelt bij psychiatrische ziekten zeker 
een rol. Die erfelijkheid zit ingewikkeld in elkaar en we kennen er nog weinig 
details van. Wel weten we uit de praktijk dat kinderen van depressieve ouders 
bijna drie keer zoveel kans hebben op een depressie (namelijk achttien procent) 
vergeleken met de algemene bevolking (daar is de kans (zie hoofdstuk 3) 
rond de zes procent) (Bron: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-
gezondheid/depressie/oorzaken-en-risicofactoren ). 

9.2.5. Wat kan ik nu al doen? 
Geef je kind hoofdstuk 10 en bekijk samen de websites voor KOPP-kinderen. Als 
er iets aantrekkelijks tussen zit dan vindt hij of zij de weg wel. Bied aan om er 
met je kind over te praten, maar dring je niet op. 

Voor de geïnteresseerde lezer volgt nu wat nadere uitleg over hoe erfelijkheid werkt. 

De erfelijke eigenschappen zitten in het DNA, dat in elke lichaamscel voorkomt 
(in de celkern). DNA bestaat uit een lange ‘draad’ (van twee in elkaar gedraaide, 
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spiraalvormige) strengen waarin achter elkaar de erfelijke eigenschappen liggen 
opgeslagen. Een erfelijke eigenschap ligt vast in een stukje DNA: een ‘gen’. Van 
elk gen heeft iedereen één deel (‘allel’) van de moeder en één allel van de vader 
gekregen. Dit allelenpaar bepaalt hoe de betreffende eigenschap tot uiting komt 
maar dat wordt ook weer beïnvloed door andere genen. Van genen bestaan 
vaak verschillende versies. Dat alles verklaart mede de biologische verschillen 
tussen mensen (denk bijvoorbeeld aan de vorm van de oorlellen).

De genen voor de chemische boodschapperstoffen tussen zenuwcellen 
(neurotransmitters) zijn belangrijk (maar niet allesbepalend) als het gaat 
om stemmigs– en andere psychische stoornissen. Neurotransmitters zijn 
onder andere dopamine, adrenaline, noradrenaline en serotonine. Zij komen 
op verschillende plekken in het zenuwstelsel voor (in de hersenen en/of 
daarbuiten). Diverse psychische stoornissen blijken deels dezelfde afwijkende 
chemie (stofwisselingsprocessen) in de hersencellen te hebben. (Dat is een 
reden waarom angst- en stemmingsstoornissen vaak samen voorkomen bij één 
persoon; tegelijk of in verschillende perioden in diens leven. Dat verklaart ook 
waarom je in aangedane families vaak zowel angst– en stemmingsstoornissen 
vindt). 

Deze neurotransmitters worden in het lichaam gemaakt, vervoerd en afgebroken 
nadat ze hun werk hebben gedaan. Bij diverse ‘vervoerders’ en ‘afbrekers’ 
(enzymen) zit variatie in hun bouw en dat maakt die afbrekers meer of minder 
actief. Daardoor kan een neurotransmitter sneller of langzamer worden 
afgebroken. Dat heeft weer effect op de beschikbaarheid van die neurotransmitter. 
Als die neurotransmitter snel wordt afgebroken, heeft deze minder tijd om zijn 
werk te doen. Bij verschillende psychische stoornissen (depressie, manische 
depressiviteit, schizofrenie) zijn in het zenuwstelsel afwijkende (lagere of 
hogere) hoeveelheden gevonden van die neurotransmitters. De onderlinge 
verhoudingen tussen de diverse neurotransmitters in de hersenen doet er dus 
toe. Afwijkingen van de ‘goede verhouding’ kan de kans op het ontwikkelen van 
psychische stoornissen vergroten. Er zijn hierbij verschillen en overeenkomsten 
tussen de diverse psychische stoornissen. Het is een ingewikkelde lappendeken 
die nog veel onderzoek vereist om alles hierover te begrijpen.

Er is nog een ander mechanisme dat de activiteit van genen regelt. Genen kunnen 
worden ‘aan- of uitgezet’ (zoals een lamp met een schakelaar). Levenservaringen 
hebben invloed op dit ‘aan- of uitzetten.’ (Bronnen: http://www.wetenschap24.
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nl/nieuws/artikelen/2012/maart/Verander-je-DNA.html (leuk uitgelegd) en ook 
http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA-methylering ).

Veel erfelijkheidsonderzoek wordt gedaan bij één - en twee-eiige tweelingen. Dus 
tweelingen met wel of niet dezelfde erfelijke eigenschappen. Dit (internationaal) 
onderzoek vindt al tientallen jaren plaats. Er zijn al veel gegevens verzameld in 
grote databanken over psychische stoornissen, lichamelijke ziekten, intelligentie 
enzovoort. Verschillen bij eeneiige tweelingen kunnen alleen ontstaan door 
een andere opvoeding (als ze niet samen opgroeien in hetzelfde gezin) of door 
andere levenservaringen. Een resultaat is dat als de ene helft van een eeneiige 
tweeling last heeft van depressie, de kans minstens vijftig procent of hoger is dat 
de andere helft van de tweeling het ook krijgt. Bij twee-eiige tweelingen is dat 
ongeveer twintig procent (bron: http://www.depressie.org/omgeving/erfelijk.
htm ).

Dit is een helder voorbeeld van de invloed van erfelijkheid. Je ziet dat het dus 
nooit 100 procent is! Altijd zijn opvoeding en levenservaringen mede van invloed. 
Het exact voorspellen voor één persoon of hij of zij een geestesziekte krijgt, is 
dus ondoenlijk.

dit was een voorproefje uit het boek “Help, mijn partner heeft een depressie! 
Wil je het gehele boek lezen? Ga dan naar deze website om het boek te 
bestellen

http://www.help-mijn-partner-heeft-een-depressie.nl


