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Achtergrond

400.000 kinderen hebben
een ouder met 

stemmingsstoornis

3x groter risico1

1Maciejewski, D., Hillegers, M., Penninx, B. Offspring of parents with mood disorders: time for more transgenerational research, screening and preventive intervention for this high-risk 
population. Curr Opin Psychiatry. 2018 Jul;31(4):349-357.



Studies

• 40% van kinderen met een ouder met depressie ontwikkelt depressie tijdens
volwassenheid

• 10% van kinderen met een ouder met BP krijgt BP tijdens de volwassenheid
• Kinderen met een ouder met schizofrenie of een stemmingsstoornis:

• Kans van 33% op psychotische of stemmingsstoornis in volwassenheid
• Kans van 50% op enige psychische aandoening in volwassenheid

Maciejewski, D., Hillegers, M., Penninx, B. Offspring of parents with mood disorders: time for more transgenerational research, screening and preventive intervention for this high-risk 
population. Curr Opin Psychiatry. 2018 Jul;31(4):349-357.
Rasic, D., Hajek, T., Ada, M., Uher, R. Risk of mental illness in offspring of parents with schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder: a meta-analysis of family high-risk 
studies. Schizophrenia Bulletin. 201440, 28-38. 



Waarom een groter risico?

• Biologische en omgevingsfactoren2

• Er zijn nu 19 genetische varianten gevonden die 
samenhangen met bipolaire stoornis3

• Genetische varianten verklaren maar een klein deel

2Kendler, K. S., Ohlsson, H., Sundquist, K., & Sundquist, J. (2018). Sources of Parent-Offspring Resemblance for Major Depression in a National Swedish Extended Adoption Study. JAMA Psychiatry, 
75(2), 194. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.3828

3Stahl et al., 2019. Genome-wide association study identifies 30 loci associated with bipolar disorder. Nature Genetics, 51, 793-803
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Tijdige interventie is lastig
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Studies

Weinig onderzoek naar factoren die veerkracht bevorderen bij kinderen met een
ouder met een stemmingsstoornis
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Studies

Weinig onderzoek naar factoren die veerkracht bevorderen bij kinderen met een
ouder met een stemmingsstoornis

Maciejewski, D., Hillegers, M., Penninx, B. Offspring of parents with mood disorders: time for more transgenerational research, screening and preventive intervention for this high-risk 
population. Curr Opin Psychiatry. 2018 Jul;31(4):349-357.

Factoren die bijdragen aan veerkracht zijn bijvoorbeeld:
• Hoe mensen met levensgebeurtenissen omgaan
• Hoe mensen in het dagelijks leven met problemen omgaan: emoties delen, 

vermijden, actief aanpakken, sociale steun zoeken, passief afwachten
• Slaap en activiteit



Studies

Kinderen worden niet systematisch gescreend. Tijdige hulp is dus vaak niet mogelijk

Maciejewski, D., Hillegers, M., Penninx, B. Offspring of parents with mood disorders: time for more transgenerational research, screening and preventive intervention for this high-risk 
population. Curr Opin Psychiatry. 2018 Jul;31(4):349-357.



Studies

Preventieve interventie effectief

Maciejewski, D., Hillegers, M., Penninx, B. Offspring of parents with mood disorders: time for more transgenerational research, screening and preventive intervention for this high-risk 
population. Curr Opin Psychiatry. 2018 Jul;31(4):349-357.
Havinga PJ, Maciejewski DF, Hartman CA, Hillegers MHJ, Schoevers RA, Penninx BWJH. Prevention programmes for children of parents with a mood/anxiety disorder: Systematic review of 
existing programmes and meta-analysis of their efficacy. Br J Clin Psychol. 2021 Jun;60(2):212-251.



Samenvatting

Dus:
• Kinderen met een ouder met een stemmingsstoornis hebben een 

groter risico om zelf stemmingsklachten te ontwikkelen
• Maar een groot deel van de kinderen ontwikkelt nooit klachten
• Op dit moment weten we onvoldoende wie het grootste risico op 

stemmingsklachten loopt
• Kinderen worden niet systematisch gescreend op stemmingsklachten
• Preventieve interventie is effectief
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Project doelen

De ontwikkeling van depressie bij kinderen van ouders met 

een stemmingsstoornis begrijpen
1

2

3

Depressie bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen

(KOPP) herkennen door screening in de praktijk

Depressie bij KOPP voorkomen door preventieve interventie



Vragen?



Project doelen
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2

3
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Depressie in KOPP voorkomen door preventieve interventie



Screening

• Screenen 1500 KOPP (10-25 jaar)

• ‘Mario check’: kort (~5 min), online, gevalideerde vragen. 17 items

• Telefonisch interview (~20 min)

• Evaluatie van implementatie en validiteit



GGZ

Social media

Patiënten-
vereniging/

kenniscentra
www.mario-project.nl

Kind <18 

Kind ≥18

MARIO-check

MARIO-check
Procedure

Interview

Interview
Huidige diagnose - zorgverwijzing
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Tijdlijn

Corona

Jun Jan …… Nov Nov

2020 2021

Eerste meting Social media campagne

2022 2023

Einde metingen

Werving instellingen en patiëntenverenigingen en kenniscentra
Inmiddels hebben 

58 deelnemers 

meegedaan. 



Kunt u ons helpen?

• Poster
• Flyer

• Patiënten
• Collega’s

• Nieuwsbrief
• Website

Doe mee aan ons onderzoek op www.mario-project.nl 

Of mail ons op mario-check@ggzingeest.nl

We komen graag langs om over ons onderzoek te vertellen!



PR pakket



Video

Video MARIO screeningstudie
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Preventieve interventie

 Gerandomiseerde trial bij 340 KOPP (10-25 j) zonder diagnose stemmingsstoornis

 Online interventie aangeboden op platform

 12 maanden follow-up (3 metingen)



Preventieve interventie



Online platform



Tijdlijn

Corona

Jan Feb Maart …… Nov

2021

Respons 
METC/Indiening

Koppeling 
interventies 
aan platform

/security/
logistiek

2025

Einde metingen

Goedkeuring METC

April Juni

Start!



Psycho-educatie

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/?&q=informatiekaarten&pag=2



Vragen?


