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De leermeester Mieke Zaanen

Precisie, een lange adem en vertrouwen
‘Ik loopmeer dan 25 jaarmee

in de academischewereld,
waar ik inmiddels zo veel
verschillende inspirerende

mensenheb ontmoet, dat het lastig
is oméénpersoon aan tewijzen.
Daaromkies ik er twee.”
“VanWalter Hoogland, voormalig

decaan bij de faculteit natuurweten-
schappen,wiskunde en informatica,
heb ik geleerd dat het in deweten-
schap zowel omprecisie als om lange
ademgaat.Walter droomde in de ja-
ren tachtig, toen hij directeurwas

vanhet Nikhef, van het Sciencepark
zoals dat nu is ontwikkeld en ge-
bouwd. Letwel, toenwas het niet
veelmeer dan eenweilandmet konij-
nen. In de jaren negentig keerde hij
terug als decaan enmet vasthou-
dendheid en doorzettingsvermogen
heeft hij gezorgd dat het Sciencepark
er is gekomen. Dat is zeker niet zon-
der slag of stoot gegaan,maar hij ge-
loofde er heilig in, en gaf ook aan dat
sommige beslissingen pijn zouden
doen. Uiteindelijkwist hij iedereen
te overtuigen.Met terugwerkende

kracht verdient hij watmij betreft
een standbeeld.”
“VanNiekUrbanus, voormalig de-

caan bij het AMC en voormalig voor-
zitter van de raad van toezicht van de
UvA, heb ik geleerd dat alles draait
omonderling vertrouwen. Niek heeft
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de realisering van de integratie
van de geneeskundefaculteit en het
Academisch Ziekenhuis, de totstand-
koming vanhet AMC-UvA. Een zeer
complexe klus,waar het te allen tijde
draaide omvertrouwen.Met bewon-

dering heb ik gekekenhoe hij het
AMCheeft gebouwd en later hoe hij
heeft geopereerd als voorzitter van
de raad van toezicht. Vertrouwen
krijg je alleen als je de verhoudingen
bewaakt, het gesprekmet elkaar
aangaat en vergezichtenmet elkaar
bespreekt. Niek kondat als geen an-
der.”

Zaanen vindt Lucie Gooskens, beleids-
medewerker bij het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap, een
groot talent.

Mieke Zaanen (1954), algemeendi-
recteur vandeKoninklijkeNeder-
landseAkademie vanWeten-
schappen (KNAW), heeft hetmees-
te geleerd van tweepersonen.
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Tot 1970 dachtenweten-
schappers dat depressi-
viteit ietswas dat niet bij
kinderen voorkwam. In-
middelswetenwe dat
zelfs baby’s depressief

kunnenworden, bijvoorbeeldwan-
neer ze abrupt vanhunmoederwor-
den gescheiden.
Eén à twee procent van de jonge

kinderen lijdt aan een depressie. Een
stukminder dan onder pubers en
adolescenten. Vanhen is tussen drie
en acht procent depressief. Depres-
sie heeft sterk uiteenlopende oorza-
ken,maar bijna altijd gaat het om
een combinatie van erfelijke en om-
gevingsinvloeden zoals pesterijen.
Wanneer een kind langer dan twee

wekenhet grootste deel van de dag
somber is enmoeilijk of nietmeer
van activiteiten kan genieten,
spreektmen van een depressie. Net
als bij volwassenen gaat ernstige
neerslachtigheid bij kinderen ge-
paardmet schuldgevoelens, hope-
loosheid, piekeren en lichamelijke
klachten zoals buikpijn.
Toch uiten jeugdigen hun lusteloos-

heid anders dan volwassenen. Ze
worden bijvoorbeeld erg prikkelbaar
en boos.Waar een volwassene voort-
durend inmineur is, kan een depres-
sieve puber nog zichtbaar genieten
van bijvoorbeeld een concertbezoek.
Het gevaar is dat deze stemmings-
schommelingen al snel als onderdeel
van de (pre)puberteit worden be-
schouwd. Ook zijn er geslachtsver-
schillen.Waarmeisjes zich terugtrek-
ken, reageren jongens zich juist af op
hun omgeving; zo kunnen ze opstan-
digworden en soms zelfsmet ande-
ren op de vuist gaan.
“Het belangrijkste alarmsignaal is

een plotselinge gedragsverande-
ring,” zegt Yvonne Stikkelbroek, kli-
nisch psycholoog aan deUniversiteit
Utrecht en auteur vanhet boekDe-
pressie bij kinderen. “Denk bijvoor-
beeld aan die vriendelijke leerling
die opeens een grotemond tegen de
leerkracht opzet.”

“Wedenken dat een depressie bij
jeugdigen een ander beeld laat zien,
omdat de hersenennog volop in ont-
wikkeling zijn,” zegtMarco Bottelier,
kinderpsychiater bij Triversumen
onderzoeksarts bij het AMC. De fron-
taalschors houdt andere hersen-

delen in toom,waaronder het lim-
bisch systeem, ookwel het centrum
van emoties. Een deel van dit emoti-
onele brein is overactief bij depres-
sievemensen. Omdat de frontaal-
schors pas na het twintigste levens-
jaar is uitgerijpt, worden impulsen

bij kinderenminder goed afgeremd
en vermoedelijk staat daaromdie
prikkelbaarheid bij hen op de voor-
grond. “Omdezelfde reden denken
wedat ook antidepressiva een ande-
re uitwerking hebben op kinderen,”
zegt Bottelier.

Fluoxetine-hydrochloride, dewerk-
zame stof in het bekende antidepres-
sivumProzac, tempert bij volwasse-
nen het emotionele centrum.Maar
bij (gezonde) jonge ratten blijkt het
middel de emoties juist aan tewak-
keren, ontdekte Liesbeth Reneman,
universitair hoofddocent translatio-
nele neuroradiologie aan deUniver-
siteit vanAmsterdam.Hetzelfde
beeld zag ze optreden bij enkele de-
pressievemeisjes.
Op ditmoment bestuderenReme-

man enBottelier de hersenen van
een grotere groep vrouwendie voor
hun zestiende antidepressiva heb-
ben geslikt om te toetsen of de bevin-
ding standhoudt. “Wat ditmogelijke
paradoxale effect voor de praktijk
betekent, wetenwenogniet pre-
cies,” zegt Bottelier. “Zestig procent
van de kinderen en jongeren reageert
namelijk goed op fluoxetine.Met dit
onderzoek hopenwe te ontdekken
welk type kind baat heeft bij de stof.
Misschien kunnen antidepressiva in
de toekomst bij bepaalde kinderen
met een depressie kortdurendwor-
den ingezet omhet opgroeiend brein
een duwtje in de goede richting te
geven.”

Humeurigheid is niet altijd puberaal
Sterke stemmings-
wisselingen bij
kinderen kunnen een
indicatie zijn van een
depressie.Maar hoe
weet je nou dat ze niet
gewoonbij hun
ontwikkeling horen?

Depressie Wisselende stemmingen kunnen indicatie zijn van ernstige neerslachtigheid

Drie tot acht procent van de pubers is depressief. Omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, treedt prikkelbaarheid daarbij op de voorgrond. FOTO HOLLANDSE HOOGTE

Depressie bij kinderenwordt in
eerste instantie behandeldmet

cognitieve gedragstherapie,maar
veel jongeren kampenna zo’n be-
handeling nogmet restklachten.
Yvonne Stikkelbroek, klinisch psy-
choloog aan deUniversiteit Utrecht,
stelt dat je er bij een beginnende de-
pressie zo snelmogelijk bijmoet zijn.
Niet alleen omdat hetmoeilijk is een
eenmaal in de sleur geraakt persoon
nog uit de put te trekken,maar ook
vanwege groeiende kwetsbaarheid
voor nieuwe depressieve episodes.
Zeventig procent van de jongeren
valt binnen vijf jaar terug.
Depressies kunnen de verdere ont-

wikkeling flink verstoren. Zo gaan ze
dikwijls gepaardmet slechtere cij-

fers, schooluitval en verslaving.
Maar bovenal lijdt een kind er enorm
onder, soms zo erg dat het de hand
aan zichzelf slaat.
Volgendeweek verschijnt de nieu-

weDisneyfilm Inside out in deNeder-
landse bioscoop. De door Pixar ge-
maakte animatiefilm geeft een kijkje
in het hoofd van de elfjarige Riley die
na een verhuizing steeds prikkel-
baarderwordt.Met de figuurtjes
Vreugde, Angst,Woede, Afschuwen
Verdriet die de stemmingen vanRiley
verbeelden, laat Pixar zienwat er in
haar hoofd omgaat als haar leven
overhoopwordt gehaald door een
verhuizing naar een andere stad. De
stemmingswisselingenwaarmeeRi-
ley kampt, ontaarden bij sommige

kinderen in een depressie. De film
geeft daarmee dus ook een indruk
wat er in het hoofd van een depres-
sief kind omgaat.
“Ik ben blij dat Inside out kinder-

depressies bij het brede publiek on-
der de aandacht brengt en op speelse
wijze de belevingswereld van een de-
pressief kind vormgeeft,” zegt Stik-
kelbroek. “Wij als omstanders krij-
gen dat interne proces nauwelijks te
zien. Immers, de jongere trekt zich
terug, toontweerstand als je toena-
dering zoekt en gelooft door zijn
zwartgallige kijk toch niet op soe-
laas.”
Ook hoopt Stikkelbroek dat kinde-

ren die zelf iets van verdriet voelen,
na het zien van de filmhulp zoeken.

Obstakel in de ontwikkeling van een kind


