
Met schildklierziekte naar de psychiater 

 

Depressie en schildklierziekten liggen dichter bij elkaar dan artsen en psychiaters 

denken. Tijd voor een andere kijk op patiënten.  

 

Dit artikel is geschreven door Malou van Hintum en verscheen in de Volkskrant van 7 

maart 2009 in de zaterdagbijlage ‘Kennis’.   
 

‘Ik kwam er eigenlijk bij toeval achter’, zegt hoogleraar immunologie Hemmo Drexhage 

(Erasmus Universiteit Rotterdam). ‘Begin jaren negentig kwam een collega-internist naar me 

toe die in een psychiatrische instelling werkte. Hij vertelde dat er zoveel schildklier-auto-

immuunaandoeningen waren in zijn populatie. Dat wekte mijn interesse.’ 

Inmiddels is bekend dat mensen met een manisch-depressieve stoornis drie keer vaker 

schildklierafwijkingen hebben dan gezonde mensen. En hoewel de medicatie die ze slikken, 

lithium, slecht kan zijn voor de schildklier, is die niet verantwoordelijk voor de schildklier-

auto-immuniteit die hun parten speelt. 

Iets vergelijkbaars geldt voor de verhoogde mate waarin veel mensen met schizofrenie last 

hebben van hart- en vaatproblemen. Die kunnen wél veroorzaakt worden door de 

antipsychotica die ze slikken, maar de medicijnen vormen niet de enige oorzaak; ook de 

stoornis zelf kan dat effect hebben. 

Nader onderzoek lijkt erop te wijzen dat beide typen stoornissen, de lichamelijke (somatisch) 

en de geestelijke (psychiatrisch), niet het gevolg zijn van elkaar, maar geworteld zijn in 

eenzelfde, deels genetisch bepaald mechanisme dat een verhoogde kwetsbaarheid voor beide 

veroorzaakt. 

Drexhage: ‘Vergelijk het met het inzicht dat aan een herseninfarct en een hartinfarct hetzelfde 

probleem ten grondslag ligt: slagaderverkalking. Als je dat niet zou weten, zou je 

verschillende symptoomcomplexen zien, zoals een eeuw geleden ook gebeurde. Zo zal het in 

de toekomst waarschijnlijk ook gaan met veel psychiatrische stoornissen, én met 

psychiatrische en somatische ziektebeelden.’ 

 

Samenhang tussen psychiatrische en 

 somatische afwijkingen vereist andere aanpak 

 

De toekomstige theorievorming vereist dat twee gangbare manieren van denken worden 

herzien. 

Eerst moet worden erkend dat er tussen allerlei psychiatrische stoornissen geen waterscheiding 

bestaat, maar dat er sprake is van een continuüm. 

Clinici weten uit hun praktijk dat (1) veel apart beschreven stoornissen vaak tegelijk 

voorkomen, bijvoorbeeld depressie en angst, (2) stoornissen elkaar overlappen, bijvoorbeeld 

depressie en bipolaire stoornis, en (3) diagnoses bovendien afhankelijk zijn van het inzicht van 

de individuele psychiater, waardoor dezelfde ontremde, drukke patiënt de ene keer de 

diagnose ‘schizofrenie’ kan krijgen en de andere keer ‘manische psychose’. Het lijkt er dan 

ook op dat het idee dat aan elke stoornis een aparte afwijking ten grondslag ligt, zijn langste 

tijd heeft gehad. 

Stap twee vereist een open blik voor het mogelijke verband tussen lichamelijke en psychische 

klachten. Want schildklier-auto-immuunziekte en cardiovasculaire problemen zijn maar twee 

voorbeelden. Ook type 1-diabetes komt bij bepaalde psychiatrische stoornissen vaker voor, 

evenals auto-immuungastritis, een ontsteking van het maagslijmvlies. 

 

Aanstellerij 



Zo’n nieuwe manier van kijken is ingrijpender dan misschien lijkt. De vorige minister van 

Volksgezondheid, Hans Hoogervorst, vond verschillende psychiatrische ziekten maar 

‘aanstellerij’. ‘Hup, de schouders eronder en niet zeuren!’ Ook is de gedachte populair dat 

mensen zelf verantwoordelijk zijn voor ‘levensstijlziekten’ als diabetes, en dat die louter te 

wijten zouden zijn aan slechte leefgewoonten. 

Maar mensen met psychiatrische stoornissen hebben vaak ziekten die niet samenhangen met 

leefstijl, noch met pure wilskracht. Die ziekten zitten in hun systeem en kunnen alleen met 

farmacologische en/of psychotherapeutische hulp worden aangepakt. 

 

‘Het idee dat psychiatrische en somatische ziekten één geheel vormen, is een grote 

paradigmawisseling in de medische wetenschap’, zegt Drexhage. ‘Niet alleen sommige 

psychiaters bij wie Freud nog in het centrum staat, moeten anders gaan denken, maar ook mijn 

collega-immunologen. Want die denken nu nog: wat heeft het immuunsysteem in hemelsnaam 

met psychiatrische aandoeningen te maken?’ 

‘We zullen op een andere manier naar ziekten moeten gaan kijken en ook andere definities 

moeten ontwikkelen. In de toekomst zullen we spreken over een immuno-neuro-endocrien-

syndroom, dat onder bepaalde condities niet alleen schizofrene en manische-depressieve 

stoornissen kan veroorzaken, maar ook auto-immuunaandoeningen’, zegt Drexhage. 

Bovendien – en dat is stap drie – moet opnieuw worden nagedacht over wat ziekte nou 

eigenlijk ís. De forensische psychiatrie doet al langer onderzoek naar de neurobiologische 

oorzaken van antisociaal gedrag, om te bepalen of hun criminele cliënten biologisch zo 

kwetsbaar zijn dat ze zulk gedrag ontwikkelen. 

 

‘We zullen op een andere manier naar ziekten moeten gaan kijken’ 

 

Drexhage: ‘Veel psychiatrische aandoeningen gaan gepaard met sterk afwijkend gedrag, 

waaronder crimineel gedrag. Dat kan dan een gedragsafwijking zijn die samenhangt met een 

ziektebeeld.’ 

 

Eyeopener  

‘Voor mij was het een eyeopener toen ik begreep dat auto-immuunschildklierziekte en 

manisch-depressieve stoornis deels genetisch samenhangen’, zegt hoogleraar psychiatrie 

Willem Nolen (Rijksuniversiteit Groningen). ‘En dat terwijl we eigenlijk allang wisten dat 

somatiek en psychiatrie met elkaar geassocieerd zijn. Maar we waren er niet op bedacht.’ 

‘Al in de jaren zeventig is voor mensen met depressie de zogenoemde dexamathason-

supressie-test ontwikkeld. Het idee daarbij was als volgt. De bijnier van mensen met depressie 

maakt te veel cortisol aan. Door hun dit middel, nep-cortisol, toe te dienen, zou de bijnier die 

productie doen verminderen. Maar dat gebeurde niet bij hen. Toen schreef een collega-

neuroloog: dit is het bewijs dat depressie tot de neurologische ziekten behoort.’ 

Onderzoek bij proefdieren, tweelingen, ouders en kinderen moet helpen de mechanismen te 

ontrafelen die ervoor zorgen dat sommige mensen een grotere kans op bepaalde ziekten 

hebben dan andere. 

Intussen is duidelijk geworden dat de kinderen van ouders met manisch-depressieve stoornis 

niet alleen een vijf tot tien maal grotere kans hebben om dezelfde ziekte te krijgen, maar dat 

zij ook meer risico lopen van schildklier-auto-immuniteit, zelfs als ze nog geen manische 

depressieve stoornis hebben ontwikkeld. 

Nolen: ‘De genetische activiteit in afweercellen van schizofreniepatiënten lijkt op die van 

manisch-depressieve patiënten, en die lijkt weer op de genexpressie van bepaalde auto-

immuunziekten. Het is echter ook niet allemaal hetzelfde; de mate van variatie en combinatie 



van genen en omgevingsfactoren bepaalt uiteindelijk welk type stoornissen iemand in welke 

mate ontwikkelt.’ 

Arts-immunoloog Roos Padmos, die onlangs bij Drexhage promoveerde op een onderzoek 

naar het verband tussen bipolaire stoornissen en auto-immuunziekten, heeft in een bepaalde 

cel van het immuunsysteem (de monocyt) gezocht naar afwijkende genexpressies. Zij vond 

een mogelijk sleutelgen, de PDE4B, dat niet alleen een cruciale rol speelt in het 

immuunsysteem, maar ook bij stemmingsstoornissen. 

Drexhage: ‘Rolipram is een anti-PDE4-middel en werd vroeger gebruikt als antidepressivum. 

Omdat het veel misselijkheid gaf, wordt het niet meer voorgeschreven. Er zijn nu nieuwe 

versies ontwikkeld die als ontstekingsremmer worden gebruikt. Ik zou ze graag willen 

onderzoeken als een nieuw antidepressivum. Overigens werken alle antipsychotica en 

antidepressiva ontstekingsremmend.’ 

 

Antiviraal  

Opmerkelijk? Voor Drexhage niet. Hij schudt de voorbeelden uit zijn mouw: ‘Interferon-alfa 

is een antiviraal middel, dat je geeft tegen hepatitis-C. Ik werk samen met iemand in Londen 

die dat toedient, en wat blijkt: 60 procent van zijn patiënten heeft na drie maanden bij een 

wekelijkse toediening duidelijk kenmerken van een zware depressie. Die 60 procent heeft een 

bepaalde interleukine-receptor (een cytokine-receptor die een rol speelt in het afweersysteem - 

red. Volkskrant) die hen kwetsbaar maakt voor depressie. Die andere 40 procent heeft een 

ander type, en zal van interferon-alfa nooit een depressie krijgen. Stress of iets dergelijks heeft 

er in dit geval dus helemaal niets mee te maken: geef mensen die er gevoelig voor zijn een 

antiviraal cytokine en ze worden depressief. Stop je met het middel, dan gaat de depressie ook 

weer over. Cox-2-remmers, ontstekingsremmers, zijn, toegevoegd aan antidepressiva, gegeven 

aan mensen met een ernstige depressie. In alle gevallen deed het wat. Misschien zouden we 

die antidepressiva kunnen weglaten en alleen met de Cox-2-remmers aan de slag kunnen gaan. 

Daar wordt over gedacht, maar dat durven we nog niet. 

‘TNF, een cytokine dat een rol speelt bij auto-immuunziekten, kun je remmen met Etanercept, 

een anti-TNF dat wordt gegeven bij psoriasis. En – lo and behold – het werkt met name tegen 

depressie bij psoriasis en minder op de psoriasis zelf. Zo zijn er dus allerlei dingen.’ 

 

Immunologische ziekten kunnen overigens zeker niet alle psychiatrische stoornissen 

verklaren, zegt Drexhage ook. ‘Als ooit alles is onderzocht, zal blijken dat er een restgroep 

van biochemische stoornissen en erfelijke aandoeningen overblijft waar het immuunsysteem 

niets mee te maken heeft.’ 
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