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Nieuwsbrief

Een ontstoken gemoed
Beste Marco,
Dank, om het "oude"
tekstje door te sturen.
Dit tijdperk is intussen al
vervlogen.
Ik verklaar een en ander via
commentaar op enkele zinnen eruit,
daarbij steunend op de theorie over het
werkingsmechanisme van psychotisch
makende stoffen, die ik bekend maak
op
http://www.megablunder.net/werking.
Voor de duidelijkheid druk ik hierbij, na
de opmerkingen, nog eens de volledige
tekst af, met de besproken onderdelen
in vetjes.

http://www.volkskrant.nl/archief/een-ontstoken-gemoed~a3587924/

Citaat 1) Maar wat als het immuunsysteem niet bedaart?
Commentaar:
Even verwijzen naar de zestiger jaren.
JF Kennedy werd als president van de VS op 22/11/1963 vermoord, nadat hij kennis had gekregen van een plan, waarmee hij ethisch
niet kon akkoord gaan. Tijdens een redevoering sprak hij aldus: 'There is a plot in this country tot enslave every man, woman and
child'. Hij wou het nobele ambt van het presidentschap niet achter zich laten, zonder die samenzwering opgerold te hebben.
Een week later was hij dood.
In 1964 geeft CIA directeur Allen Dulles het MKULTRA programma toestemming voor het produceren en testen van middelen en
biologische stoffen die de CIA voor mindcontrol en gedragsmanipulatie zou kunnen gebruiken.
Dr. Donald MacArthur, een hooggeplaatste administrateur voor biologisch onderzoek aan het departement van defensie, verschijnt op
1 juli 1969 voor de Defence Appropriations Committee van het Huis van Afgevaardigden en vraagt voor het leger om $10 miljoen, om
binnen 5 tot 10 jaar een nieuwe, infectueuze synthetische biologische agent te ontwikkelen waartegen geen natuurlijke
immuunrespons bestaat.
Het verstoren van het immuunsysteem is een militaire maatregel die in de nasleep van de moord op en mede door het wegvallen van
Kennedy, mogelijk is geworden.
Merk op dat nu vaccins tegen eender wat worden uitgetest en gemaakt. Zelfs voor een vaccin tegen Alzheimer loopt nu een
onderzoek.
Een vaccin steunt op het binnenbrengen van vreemde stoffen, waarop het lichaam met een gevarenreflex reageert. Een van die
reacties is het maken van antistoffen. Weefsels maken in een ijltempo via geforceerde celdelingen nieuwe weefsels aan met een
complementair patroon als de aanvaller om die in een zo kort mogelijke tijd uit het lichaam proberen te elimineren.
In de halve eeuw die nu achter ons ligt zijn intussen niet alleen heel wat infectieuze synthetische biologische agentia (HIV?, Ebola?),
maar ook chemische (farmaceutische?) stoffen gevormd, waarvan bekend is, dat ze (versneld) antistoffen maken, maar ook
mindcontrol en gedragsveranderingen veroorzaken.
Prozac en Pervitin (methamfetamine) zouden net als Tamiflu antiviraal werken.
En dus het immuunsysteem bijkomend belasten.
Maar geen kat staat erbij stil dat de explosie van kankers (ook de laatste halve eeuw?) een gevolg is van het chronisch en in een
ijltempo antistoffen te maken, en dan nog in voor een steeds maar groter wordende variëteit van patroontjes.
In 2009 liep zelfs een experiment om met genanoniseerd squaleen een ergosterol- en vitamine D-depletie te veroorzaken bij de
gevaccineerde patiënten, onder het voorwendsel van een anti-griepvaccin.
FIF-Based-Medicine (FBM) draagt er zorg voor dat de maatschappij merkwaardig rustig blijft met de grote aantallen kankers van de
laatste jaren.
Citaat 2) Het bewijs stapelt zich op dat het immuunsysteem onze psychische toestand kan beïnvloeden. Patiënten met een autoimmuunziekte hebben veel vaker een depressie. En omgekeerd: bloedonderzoek bij mensen met een zware depressie toont aan dat
hun immuunsysteem soms volop aan het werk is, terwijl nergens in hun lichaam een infectie te bekennen is. Patiënten met een
ernstige stemmingstoornis (zoals een depressie) hebben drie keer zo vaak diabetes, patiënten met een bipolaire stoornis lijden drie
keer zo vaak aan een auto-immuunziekte van de schildklier.
Commentaar:
Niet alleen hebben patiënten met een auto-immuunziekte veel vaker een depressie, maar eerder is het omgekeerde waar:
depressieve patiënten hebben veel vaker een auto-immuunziekte.
Immers, als de chemicaliën tegen depressies positief testen op immunochemische tests, dan betekent dat ook: een massieve
aanmaak van nieuwe weefsels als antistoffen.
Als die aanmaak chronisch en intensief gebeurt, komen daar uiteindelijk kankers van.
'Immuunsysteem volop aan het werk, terwijl nergens een infectie te bekennen is': DE definitie van de gevarenreflex tegen schadelijke
en giftige stoffen.
Niet alleen voor antidepressiva, maar ook voor ADHD-medicatie bestaan studies die kankers beschrijven bij de gebruikers ervan.
Terwijl FBM vanzelfsprekend de andere kant opkijkt.
Patiënten met een ernstige stemmingstoornis slikken antidepressiva, die chemisch gesproken, psychotica zijn, omdat ze een ander
gedrag of een controleverlies over gedrag veroorzaken door essentiële onderdelen (axonen en synapsen) van het zenuwstelsel
onherroepelijk te vernielen.
Die gedragsveranderingen corrigeren artsen door antipsychotica voor te schrijven, waardoor de 'zieke ' bijgevolg chemisch (en
bipolair) balanceert op antipsychotica en psychotica.
Citaat 3) Lang werd gedacht dat cytokines de hersenen niet kunnen bereiken door een blokkade van de bloed-breinbarrière, een
soort slotgracht die kwalijke stoffen op afstand houdt. Maar recent onderzoek wijst uit dat de cytokines door de barrière heen kunnen
glippen.
Commentaar:
Cytokines zijn een verzamelnaam waarmee men processen beschrijft, die tot stand komen door de gevarenreflex tegen
lichaamsvreemde stoffen. Tegen die vreemde stoffen bestaat geen slotgracht precies omdat ze via de mitochondriën in de neuronen
ook en dus ook overal in de hersenen terecht komen.
Citaat 4) Psychiater Robert Schoevers, hoogleraar in het UMCG, kent depressieve patiënten die mentaal enorm opknapten nadat
hun schildklieraandoening met medicijnen was verholpen.
Commentaar:
Het mentaal opknappen door de medicijnen tegen de schildklieraandoening komt tot stand door de phenylethylamines - licht
gedoseerd, waarvan het magnetisch veld met jodium is verrijkt.
Zodat die stoffen, net als amfetamine (ook een phenylethylamine), ook een (weldoende, immers 'fight or flight') opknapbeurt
bezorgen.
Weliswaar ten koste van waardevolle axonen en synapsen.
Maar een omelet bak je vanzelfsprekend niet zonder eieren te breken.
Citaat 5) Drexhage: 'Er wordt nu veel onderzoek gedaan met ontstekingsremmers bij mensen met psychiatrische ziekten, maar ik
denk dat die behandeling niet altijd werkt. Door de ontsteking te remmen haal je niet de oorzaak weg, en dat is de
ontwikkelingsstoornis van de immuuncellen.'
Commentaar:
De meeste (performante) 'ontstekingsremmers' - genre ibuprofen - beschikken over een patroon waarmee ze zich gedragen als ofwel
indolen, phenylalkylamines, benzylpiperidines of sommige pro-drugs en dus daardoor schijnbaar een immuniteit tegen 'ontstekingen'
verhogen.
Vandaar dat het effect op het humeur kan afgeleid worden van de afweer-reflex.

Citaat 6 ) Een depressie tengevolge van de bekende psychosociale factoren kan dan worden onderscheiden van een depressie die
is terug te voeren op een defect immuunsysteem. 'We werken er hard aan om verschillende subtypes van die ziekte te
onderscheiden', aldus Schoevers.
Psychiatrie op maat, dat wordt de toekomst, denkt hij. Dan krijgt de ene depressieve patiënt een medicijn dat het brein opwekt terwijl
de ander beter af is met een middel dat het immuunsysteem tot rust maant.
Opmerking:
Als de psychiatrie op maat het brein wil opwekken, kan dit op vandaag alleen maar lukken door te drogeren met psychotica.
Maar om tegelijk de ontstane gevarenreflex (antistoffen, vasoconstrictie en pulmonaire hypertensie, kankers en
geheugenstoornissen) te vermijden, zal dit voorlopig toch zonder de huidige (brein)-chemie moeten gebeuren.
Want het ene kan immers niet zonder het ander.
Al twijfel ik er niet aan dat de FIF-techniek van de industrie tot heel veel schone schijn in staat is.
Zelf reken ik er toch een beetje op dat nieuwe generaties meer dan de voorbije twee (of drie ) generaties KENNIS zullen verwerven
over de farmacologie van stoffen waarmee de voorbije halve eeuw een zeer lucratieve ziekte-industrie is tot stand kunnen komen.
Citaat 7) De metalen bak op haar bureau bevat meer dan zevenhonderd van die mini-dossiers. Gaandeweg viel haar iets op, vertelt
ze: in veel families waar een gezinslid zelfdoding pleegt, is sprake van een auto-immuunziekte. Schildklierproblemen vooral (zoals bij
haarzelf), maar ook diabetes.Immunoloog Hemmo Drexhage van het Erasmus MC kijkt er niet van op. Hersenonderzoek onder jonge
mannen die zelfdoding hebben gepleegd wijst uit dat de microglia - de immuuncellen in hun hersenen - in de 'vechtstand' staan: de
cellen denken voortdurend dat er een vijand in de buurt is, waardoor het brein als het ware permanent licht ontstoken is. Vooral de
hippocampus, het gebied dat de stress reguleert, raakt daardoor ernstig ontregeld.
Commentaar:
'In de vechtstand', is een synoniem van de gevarenreflex, waarmee het lichaam reageert als het in zijn bestaan wordt aangevallen.
Geneeskunde en overheden houden geen statistieken bij over 'jonge mannen die zelfdoding hebben gepleegd' en over de invloed
van de medicatie die ze daartoe hebben geslikt.
Statistieken daarover, vermelden alleen 'uitbehandeld'.
Als er wel een verband zou kunnen aangetoond worden met medicatie die door het kapotmaken van een goed functionerend
zenuwstelsel, een zodanig controleverlies over gedrag doet ontstaan, waarbij de drang om in leven te blijven wegvalt, dan zou de
slagkracht van vele Schoevers, VanHeeschen en konsoorten en hun financieel machtige sponsors, een heel ernstige deuk krijgen.
Iets wat het huidige establishment kost wat kost wil vermijden.
Citaat 8) 'We moeten proberen in te grijpen voordat het misgaat, zodat we de immuun-cellen nog de juiste kant op kunnen sturen.'
Commentaar:
Er wordt geen bepaling gegeven welke richting de 'juiste kant ' moet aanduiden.
Immuun-cellen die kankers veroorzaken door chronisch en in een ijltempo verschillende vrachten rotzooi proberen te elimineren,
kunnen daarmee alleen ophouden als de aanvoer van de verschillende vrachten rotzooi opdroogt.
Dit is niet alleen heel simpel, maar bovendien erg goedkoop en gezond.
Citaat 9 ) Nieuwe medicijnen
De meest gebruikte antidepressiva richten zich in de hersenen vooral op de boodschapperstof serotonine. De Utrechtse
farmaceutisch wetenschapper Floor van Heesch toont in haar proefschrift aan dat bij een lichamelijke vorm van een depressie ook
sprake is van een tekort aan dopamine en noradrenaline. Zij pleit ervoor om voor dat type depressie nieuwe medicatie te
ontwikkelen.
Commentaar:
Het serotonine-dopamine-en-noradrenaline-tijdperk is voorbij.
De eerste slimme wetenschapper die drempelwaarden voor die boodschapperstoffen zal bekend maken, waaronder men van een
depressie kan spreken, moet nog geboren worden.
De fabels over tekorten of stoornissen aan een en ander zijn intussen al een hele tijd doorprikt.
Proefschriften van die soort maken voortaan de auteurs ervan voor eeuwig potsierlijk belachelijk.

Uiteindelijk...
Kan er nog een verhaaltje bij over immuniteit en een gevaarlijke
griep in 2009?
Het patent voor de productie van het 'nieuwe' (2009) griepvaccin,
beschrijft hoe dit gemaakt wordt.
Patent griepvaccin:
http://www.google.com/patents/US5911998
http://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US5911998.pdf

Leuker om te weten is, dat dit patent op naam staat
van een militair bedrijf, die nauw samenwerkt met de
Amerikaanse Defensie, Dyncorp.
Welk bedrijf is Dyncorp?
Sommigen herinneren zich nog de betrokkenheid
ervan bij de handel in minderjarige seksslavinnen in
Bosnië .
http://www.corpwatch.org/article.php?id=11119

En hoe in Ecuador boeren op het veld werden
vergiftigd door ze met toxische stoffen te besproeien.

http://www.corpwatch.org/article.php?id=1988

Toevallig is dit bedrijf nu net het bedrijf, dat door de
Overheid wordt betaald om te patrouilleren in de
grensstreek tussen de VS en Mexico.

Ook heel toevallig, daar waar de Mexicaanse griep is
uitgebroken.

En de rol daarbij van de Overheid?
De uitvinder van de techniek voor het vaccin, waarvan
het patent op naam staat van Dyncorp, is Dr.Robert
H.Purcell.
Wie is die dokter?
Die man was (toen) een van de mede-bazen van het
Laboratory of Infectious Diseases of the National
Institute of Allergy and Infectious Diseases operating
under the National Institutes of Health of the U.S.
government.
http://www.niaid.nih.gov/labsandresources/labs/aboutlabs/lid/Pages/default.aspx
Wat zoiets (en nog veel meer) heeft mogelijk gemaakt
schetste ik in het eerste puntje van mijn commentaren.
Misschien zag de wereld er helemaal anders uit, was
JF Kennedy helemaal niet vermoord geworden.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 27 januari 2016
Als bijlage de besproken tekst uit Volkskrant van
1 februari 2014

Een ontstoken gemoed
http://www.volkskrant.nl/archief/een-ontstoken-gemoed~a3587924/
Tussen geest en lichaam bestaan meer dwarsverbanden dan werd gedacht. Misschien is depressie wel een ontsteking van het brein.
ELLEN DE VISSER 1 februari 2014, 00:00
Wie met een stevige griep op bed ligt, voelt zich niet alleen lichamelijk belabberd maar heeft ook een katterig gevoel in het hoofd:
nergens zin in, bedrukt en snel geïrriteerd. Dat is geen chagrijn omdat we een week tegen onze zin zijn uitgeschakeld - nee, het is
een handigheidje van het immuunsysteem.
De stoffen die afweercellen ertoe aanzetten om het griepvirus onschadelijk te maken, beïnvloeden ook het gemoed. Dat brengt ons,
paradoxaal genoeg, sneller weer op de been: doordat we minder plezier ervaren, hebben we geen zin om naar de sportschool te gaan
waardoor het lichaam alle energie kan gebruiken om te herstellen. Is het griepvirus eenmaal bedwongen en het immuunsysteem weer
tot bedaren gebracht, dan keert de levenslust terug.
Maar wat als het immuunsysteem niet bedaart? Denk aan auto-immuunziekten, waarbij immuuncellen verkeerd staan afgesteld en
per ongeluk het eigen lichaam aanvallen. Bij reuma zijn dat bijvoorbeeld de gewrichten, bij diabetes de insuline-producerende cellen.
Denk ook aan chronische stress, waarbij het afweersysteem uit balans is, omdat er een constante dreiging lijkt te zijn. Hebben de
hersenen er last van als het immuunsysteem onstabiel is? Kan het zijn dat mensen in hun hoofd dan voortdurend 'de griep hebben'?
Dat lijkt er wel op. Het bewijs stapelt zich op dat het immuunsysteem onze psychische toestand kan beïnvloeden. Vooralsnog
gaat het vooral om intrigerende dwarsverbanden. Patiënten met een auto-immuunziekte hebben veel vaker een depressie.
En omgekeerd: bloedonderzoek bij mensen met een zware depressie toont aan dat hun immuunsysteem soms volop aan
het werk is, terwijl nergens in hun lichaam een infectie te bekennen is. Patiënten met een ernstige stemmingstoornis (zoals
een depressie) hebben drie keer zo vaak diabetes, patiënten met een bipolaire stoornis lijden drie keer zo vaak aan een autoimmuunziekte van de schildklier.
Zou het kunnen dat een mentale ziekte niet louter een ziekte van het brein is, maar dat psychiatrische ziektebeelden in feite
lichamelijke stoornissen zijn? Het is een forse omslag in het denken: moet je met je depressie straks naar de immunoloog? En heb je
dan misschien meer aan een ontstekingsremmer dan aan een antidepressivum of psychotherapie?
Vijftien Europese universiteiten buigen zich sinds een paar jaar onder leiding van het Rotterdamse Erasmus MC over die reeks
vragen. MoodinFlame heet hun gezamenlijke onderzoeksproject, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Ook het Groningse
UMCG werkt mee. De onderzoeksresultaten zijn zo veelbelovend dat er onlangs opnieuw extra geld voor is vrijgemaakt.
Langzaamaan wordt duidelijk hoe de verbinding tussen brein en immuunsysteem eruitziet. Er is een rechtstreekse route, die we
kennen van de griep. Zodra zich ergens een infectie voordoet, maken immuuncellen cytokines aan, een soort chemische
boodschapperstoffen die hun onderlinge communicatie bevorderen.
Slotgracht
Lang werd gedacht dat cytokines de hersenen niet kunnen bereiken door een blokkade van de bloed-breinbarrière, een
soort slotgracht die kwalijke stoffen op afstand houdt. Maar recent onderzoek wijst uit dat de cytokines door de barrière
heen kunnen glippen. Het idee is dat die boodschapperstoffen daar de werking van belangrijke centra ontregelen waardoor
abnormale gevoelens van neerslachtigheid kunnen ontstaan. Patiënten met een auto-immuunziekte vormen in hun lichaam
voortdurend heel veel cytokines, die vervolgens in de hersenen hun deprimerende effect kunnen uitoefenen.
Psychiater Robert Schoevers, hoogleraar in het UMCG, kent depressieve patiënten die mentaal enorm opknapten nadat hun
schildklieraandoening met medicijnen was verholpen. Hij vertelt ook dat patiënten met veel ontstekingseiwitten in hun bloed
minder goed reageren op antidepressiva of op therapie.
Maar dat directe traject - van ontsteking in het lijf naar depressie in het brein - kan lang niet alle ziektegevallen verklaren. Hoogleraar
immunologie Hemmo Drexhage heeft op zijn werkkamer in het Erasmus MC even tijd nodig om de tweede verbindingsroute te
duiden.
Het begon hem pas te dagen, vertelt hij, nadat hij de resultaten bestudeerde van het langlopende Rotterdamse onderzoek naar
kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Veel kinderen krijgen, eenmaal volwassen, ook een psychiatrisch ziektebeeld en bij
veel van hen komt bovendien een auto-immuunziekte aan de schildklier voor. Maar opmerkelijk genoeg staan die twee aandoeningen
niet met elkaar in verband, zegt Drexhage. Er zitten eeneiige tweelingen tussen van wie de één een bipolaire stoornis heeft maar
geen schildklierafwijking, en de andere precies andersom.
'Toen besefte ik dat er een onderliggende stoornis moest zijn, een kwetsbaarheid die óf een probleem in het hoofd geeft óf een fysiek
immuunprobleem, óf allebei. Of helemaal geen gevolgen heeft.' Dat onderliggende probleem tekent zich nu af, vertelt Drexhage.
Vermoedelijk is sprake van een verkeerde ontwikkeling van een specifiek type immuuncellen - opruimcellen die overal in het lichaam
voorkomen.
Die aanlegfout heeft tot gevolg dat de opruimcellen veel te scherp staan afgesteld. Gebeurt dat in bijvoorbeeld de schildklier of de
alvleesklier, dan valt de opruimploeg het eigen lijf aan. In de hersenen heeft die fout een ander gevolg. De opruimcellen - zogeheten
microglia - hebben daar een dubbelfunctie: ze zijn niet alleen alert op ongewenste binnendringers maar spelen ook een essentiële rol
bij de opbouw en het onderhoud van het brein.
De cellen kunnen die twee taken afwisselen maar ze kunnen ze niet tegelijk uitvoeren, vertelt Drexhage. 'Ik vergelijk ze met de
soldaten in Afghanistan, die werden uitgezonden om het land weer op te bouwen. Maar als de taliban aanviel, moesten onze soldaten
opeens vechten en dan lag de wederopbouw tijdelijk stil.'
Als de microglia niet goed zijn aangelegd, missen ze die balans tussen vechten en wederopbouw. Ze staan voortdurend in de aanslag
om op te ruimen en hebben daardoor geen aandacht voor de verzorging van het brein. Omdat ze hun afweerfunctie zo overdrijven,
produceren ze almaar nutteloze cytokines. Het brein verkeert daardoor in een soort permanente staat van ontsteking. Met mogelijke
gevolgen voor de gemoedstoestand.
Die ontwikkelingsstoornis zou weleens erfelijk kunnen zijn, zegt Drexhage. Hij ziet soms patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld
van wie de moeder een schildklierprobleem heeft, terwijl ze zelf nergens last van hebben. 'Vaak kan dan bij beiden de onderliggende
stoornis worden gevonden. Die uit zich bij de moeder fysiek en bij haar kind mentaal.'

Als een chronisch ontstoken brein de oorzaak is van een psychiatrische aandoening, dan moeten psychiaters blijkbaar massaal
ontstekingsremmers gaan voorschrijven. 'Zo eenvoudig is het niet', zegt Schoevers, 'het immuunsysteem is buitengewoon
ingewikkeld.' Drexhage: 'Er wordt nu veel onderzoek gedaan met ontstekingsremmers bij mensen met psychiatrische
ziekten, maar ik denk dat die behandeling niet altijd werkt. Door de ontsteking te remmen haal je niet de oorzaak weg, en
dat is de ontwikkelingsstoornis van de immuuncellen.'
Pasklare medicijnen om die stoornis te corrigeren, zijn er nog niet. Toch verwachten beide hoogleraren dat de nieuwe kennis over
het brein en het immuunsysteem de psychiatrie zal veranderen. 'Als je met een gele huid bij de dokter komt, kan sprake zijn van
alvleesklierkanker maar ook van galstenen', zegt Drexhage. 'De symptomen zijn hetzelfde maar de oorzaak maakt nogal uit voor je
behandeling. Die kant gaat het in de psychiatrie ook op. Er zijn nog geen testen waarmee de psychiater bij een depressie
eenzelfde onderscheid kan maken, maar die komen eraan.'
Een depressie tengevolge van de bekende psychosociale factoren kan dan worden onderscheiden van een depressie die
is terug te voeren op een defect immuunsysteem. 'We werken er hard aan om verschillende subtypes van die ziekte te
onderscheiden', aldus Schoevers.
Psychiatrie op maat, dat wordt de toekomst, denkt hij. Dan krijgt de ene depressieve patiënt een medicijn dat het brein
opwekt terwijl de ander beter af is met een middel dat het immuunsysteem tot rust maant.
ERVARINGSDESKUNDIGE: ER BEGON IETS OP TE VALLEN
Al ruim 25 jaar begeleidt Jannie Schuit-Lemstra uit Koog aan de Zaan nabestaanden van mensen die zelfdoding hebben gepleegd.
Ze weet waarover ze praat; haar zoon Rob maakte op jonge leeftijd een einde aan zijn leven. In de loop van de tijd heeft ze een
bijzonder documentatiesysteem opgezet: kaartjes waarop ze in haar keurige handschrift zoveel mogelijk gegevens heeft
genoteerd.
De metalen bak op haar bureau bevat meer dan zevenhonderd van die mini-dossiers. Gaandeweg viel haar iets op, vertelt
ze: in veel families waar een gezinslid zelfdoding pleegt, is sprake van een auto-immuunziekte. Schildklierproblemen
vooral (zoals bij haarzelf), maar ook diabetes.
Immunoloog Hemmo Drexhage van het Erasmus MC kijkt er niet van op. Hersenonderzoek onder jonge mannen die
zelfdoding hebben gepleegd wijst uit dat de microglia - de immuuncellen in hun hersenen - in de 'vechtstand' staan: de
cellen denken voortdurend dat er een vijand in de buurt is, waardoor het brein als het ware permanent licht ontstoken is.
Vooral de hippocampus, het gebied dat de stress reguleert, raakt daardoor ernstig ontregeld.
Moeten patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld niet standaard lichamelijk worden onderzocht, vraagt Jannie Schuit zich af, en
moet er niet altijd worden geïnformeerd naar de familiegeschiedenis? Bloedtesten zijn in de maak. Daarmee kan worden gemeten
of mensen met een stemmingsstoornis last hebben van een chronische ontsteking, dus een probleem van het immuunsysteem.
Maar een medicijn om dat probleem aan te pakken is er nog niet. En de vraag is bovendien of volwassenen met een ernstige
depressie daarmee geholpen zijn, zegt Drexhage. 'Bij hen is mogelijk al te veel schade aangericht.' Hij ziet vooral mogelijkheden
voor preventie, bijvoorbeeld bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. 'We moeten proberen in te grijpen voordat het
misgaat, zodat we de immuuncellen nog de juiste kant op kunnen sturen.'
Nieuwe medicijnen
De meest gebruikte antidepressiva richten zich in de hersenen vooral op de boodschapperstof serotonine. De Utrechtse
farmaceutisch wetenschapper Floor van Heesch toont in haar proefschrift aan dat bij een lichamelijke vorm van een
depressie ook sprake is van een tekort aan dopamine en noradrenaline. Zij pleit ervoor om voor dat type depressie
nieuwe medicatie te ontwikkelen.

