
Waarom dit onderzoek?
Stressvolle levensgebeurtenissen 
zoals het verlies van een familielid 
of financiële problemen kunnen een 
grote impact hebben op de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid. Echter, 
niet iedereen ervaart dezelfde last 
van stressvolle levensgebeurtenis-
sen. Risicofactoren voor geestelijke 
gezondheidsproblemen (zoals gene-
tica en omgeving) kunnen de reactie 
van een individu op stress beïn-
vloeden. Zowel genetica en omge-
vingsfactoren (zoals jeugdtrauma en 
cannabisgebruik) zijn niet geassoci-
eerd met één specifieke psychische 
stoornis, maar met verschillende 
psychische stoornissen. Het is de 
vraag in welke mate een brede uit-
komst van de geestelijke gezondheid 
in de bevolking afhankelijk is van 
stressvolle levensgebeurtenissen en 
risicofactoren voor misschien een van 
de ernstigste en meest chronische 
vormen van psychische stoornissen, 
‘schizofrenie’.

Onderzoeksvraag
Zijn risicofactoren (genetica en omge-
ving) voor ernstige psychische stoor-
nissen zoals schizofrenie geassoci-
eerd met de reactie van het individu 
op stressvolle levensgebeurtenissen?

Hoe werd dit onderzocht?
We gebruikten gegevens van vier 
meetpunten van een longitudinaal 
onderzoek in de Nederlandse alge-
mene bevolking (NEMESIS-2). De 
stressvolle levensgebeurtenissen 
werden op elk meetpunt gemeten. 
Om het risicoverhogende effect van 
de omgeving te analyseren bere-
kenden we een somscore (‘expo-
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soomscore’), gevalideerd in eerder 
onderzoek en met de volgende risico-
factoren: jeugdtrauma, cannabisge-
bruik, doofheid en geboorte tijdens de 
winter. Daarnaast werd er een gene-
tische risicoscore (polygenetische 
risicoscore; PRS) voor schizofrenie 
berekend, op basis van informatie 
uit meta-analysen. De geestelijke en 
lichamelijke gezondheid werd op elke 
meetpunt beoordeeld via de 36-Item 
Short Form Health Survey.

Belangrijkste resultaten
De exposoomscore en de genetische 
risicoscore waren beide geassocieerd 
met variatie in geestelijke gezondheid 
in de algemene bevolking. De expo-
soomscore was tevens geassocieerd 
met variatie in lichamelijke gezond-
heid. Daarnaast was de associatie 
tussen stressvolle levensgebeurte-
nissen en gezondheidsuitkomsten 
afhankelijk van de exposoomscore, 
maar niet van de genetische risico-
score voor schizofrenie.

Consequenties voor de 
toekomst
In overeenstemming met eerdere 
stresstheorieën levert deze popula-
tiegebaseerde cohortstudie nieuw 
bewijs dat vroege omgevingsfactoren 
die geassocieerd zijn met schizofrenie 
invloed hebben op latere stressre-
activiteit in de algemene bevolking. 
Een ongunstige vroege omgeving 
maakt mensen gevoeliger voor een 
negatieve mentale en lichamelijke 
respons op omgevingsstress. Deze 
bevindingen onderstrepen het belang 
van public-healthbenaderingen van 
modificeerbare contextuele gezond-
heidsrisico’s.
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