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Kan psychotherapie voor PTSS veranderingen van het 

DNA herstellen?

nederlands-vlaams toponderzoek

artikel

Waarom dit onderzoek?
Al eerder was duidelijk dat trauma biologische ‘littekens’ kan achterlaten.  
Militairen met klachten van posttraumatische stressstoornis (PTSS) na uitzen-
ding bleken epigenetische veranderingen op hun DNA te krijgen. Epigenetica 
gaat over moleculaire veranderingen van het DNA die zorgen dat genen eerder 
‘uit’ of ‘aan’ staan (in dit geval DNA-methylatie).

Onderzoeksvraag
Kan psychotherapie epigenetische veranderingen veroorzaakt door PTSS weer 
terugdraaien?

Hoe werd dit onderzocht?
Voor en na behandeling met traumagerichte psychotherapie voor PTSS 
(eye movement desensitization and reprocessing (emDr) of traumagerichte 
cognitieve gedragstherapie (cgT)) bestudeerden wij in het bloed (DNA-
methylatie) bij soldaten die herstelden van PTSS (n = 21), niet herstelden 
(n = 23) of geen PTSS-klachten hadden (n = 23). Deze soldaten hadden vaak ook 
comorbide depressieve klachten, maar geen andere psychiatrische diagnose.

Belangrijkste resultaten
Psychotherapie (emDr of traumagerichte cgT) bleek de epigenetische verande-
ringen veroorzaakt door PTSS weer  terug te draaien. Succesvolle behandeling 
van PTSS ging gepaard met duidelijke epigenetische veranderingen in het bloed 
in 12 genen. Veranderingen in depressieve klachten speelden hierbij geen rol. 
Van een van deze 12 genen (het gen voor zinc finger protein 57 (zfp57)) was er 
consistent bewijs dat het ontstaan van PTSS leidde tot minder DNA-methylatie 
in het gen, terwijl de DNA-methylatie weer toenam na herstel door de psycho-
therapie. De precieze biologische rol van het zfp57-gen is nog niet duidelijk, 
hoewel er aanwijzingen zijn dat dit gen gevoelig is voor de effecten van stress 
en het stresshormoon cortisol.

Consequenties voor de toekomst
Gesprekstherapie blijkt niet alleen een positief effect op de psyche te hebben, 
maar ook aanwijsbare biologische effecten. Stress zit dus echt ín je lichaam, en 
psychotherapie heeft biologische consequenties die te meten zijn. In vervolg-
onderzoek bij psychotherapie tegen depressie zal moeten blijken of dit ook 
therapiesucces kan voorspellen. Ander lopend vervolgonderzoek moet uitwij-
zen of epigenetische veranderingen gebruikt kunnen worden om behandelin-
gen effectiever te maken.
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