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Abstract 

 
Pesten komt overal op de wereld voor en veel mensen krijgen er vroeg of 

laat in meer of mindere mate mee te maken. Adolescente 

pestslachtsoffers kunnen op lange termijn depressies of stress-stoornissen 
ontwikkelen. Toch ontwikkelt niet elk individu een depressie of stress-

stoornis als gevolg van pesterijen. Afhankelijk van de kwetsbaarheid of 
weerbaarheid van een pestslachtoffer zal deze op lange termijn 

respectievelijk een grotere of kleinere kans hebben op een stress-stoornis 
of depressie ten gevolge van chronische stress veroorzaakt door pesten. 

Maar wat maakt een persoon kwetsbaar of juist weerbaar? 
Deze scriptie focust zich op een aantal factoren welke van invloed zijn op 

de kwetsbaarheid of weerbaarheid van het individu; genetica, epigenetica, 
leefomgeving en persoonlijkheid.  

Een deel van de kwetsbaarheid of weerbaarheid ligt opgesloten in het 
genenpakket. Polymorfismen in 5-HTTLPR, BDNF, COMT en MAOA worden 

geassocieerd met kwetsbaarheid voor sociale stress. Daarnaast speelt 
epigenetica een grote rol. Kwetsbaarheid kan ontstaan als gevolg van 

epigenetische veranderingen geïnduceerd door stress tijdens de vroege 

jeugd. Gepeste personen hebben veel baat bij social support en een 
actieve copingstijl kan een grote bijdrage leveren aan de weerbaarheid 

tegen sociale stress.  
Al deze factoren staan met elkaar in verband en dragen met elkaar bij aan 

de weer- of kwetsbaarheid van het individu. 
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1. Introductie 

 
Pesten is een verschijnsel waar veel mensen, in meer of mindere mate, in 

hun leven mee geconfronteerd worden. Pesten is een vorm van sociale 
stress en kenmerkt zich als aggressief gedrag met als doel een ander 

individu te schaden binnen een context van machtsongelijkheid [1]. Deze 
machtsongelijkheid kan zowel fysiek als emotioneel zijn. Gepeste kinderen 

zijn vaak stille types die moeite hebben om voor zichzelf op te komen. 
Ook zijn ze vaak kleiner en zwakker dan hun pesters [2].  

Overal ter wereld worden mensen slachtoffer van verschillende soorten 
pesterijen, fysiek of emotioneel. Pesten komt voor bij jong en oud en zelfs 

volwassenen maken zich er schuldig aan op bijvoorbeeld de werkvloer [3]. 
Toch komt pesten het meest voor bij jonge mensen en zo ook bij 

scholieren in de adolescentiefase [4]. 5 tot 15% van de adolescente 

scholieren wereldwijd wordt slachtoffer van pesterijen [5].  
Slachtoffers van sociale stress, zoals bijvoorbeeld pesten, tijdens de 

adolescentie fase kunnen op lange en korte termijn ernstige psychische 
gevolgen ondervinden zoals angststoornissen, depressies en 

zelfmoordneigingen [6][7][8]. Een stressvolle gebeurtenis of periode kan 
een dysregulatie in de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) te 

weeg brengen, wat op haar beurt zorgt voor hypoactiviteit van de 
prefrontale cortex (PFC) en hyperactiviteit van het limbische systeem met 

een depressie tot gevolg [9].  
Tijdens de adolescentie fase ontwikkelt een invididu zich van kind tot 

volwassene. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee zowel in 
het lichaam als in het brein en dus ook in gedrag [10][11]. De PCF is een 

voorbeeld van een hersengebied wat pas laat volwassen wordt. Tijdens de 
adolescentiefase maakt de PFC een aantal veranderingen door. Zo neemt 

dit gebied onder andere af in volume [11][12]. Naast de afname van het 

volume van de PFC, verandert ook de verhouding tussen de witte en grijze 
stof. In de adolescentiefase is er namelijk sprake van een toename van 

witte stof ten opzichte van de grijze stof met een betere communicatie 
tussen corticale en subcorticale hersencircuits tot gevolg [13]. Ook 

ontwikkelt de HPA-as zich sterk in adolescenten en functioneert het op dat 
moment anders dan in jonge kinderen of volwassenen [14]. Het lijkt dus 

niet zo vreemd dat een adolescent brein, wanneer het al deze 
ontwikkelingen doormaakt, gemakkelijker gedysreguleerd kan worden 

tijdens blootstelling aan chronische sociale stress. 
Hoewel pesterijen tijdens de adolescentiefase de kans op depressies of 

stress-stoornissen vergroot, ondervindt niet elk gepest individu hier op 
lange termijn ook gevolgen van [15]. Afhankelijk van de kwetsbaarheid of 

weerbaarheid van een pestslachtoffer zal deze op lange termijn 
respectievelijk een grotere of kleinere kans hebben op een stress-stoornis 

of depressie ten gevolge van chronische stress veroorzaakt door pesten 
[16]. Maar wat maakt een persoon kwetsbaar of juist weerbaar? Er zijn 

meerdere factoren die invloed kunnen hebben op de kwets- of 

weerbaarheid van een individu. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
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aan genetische predispositie, epigenetica, huidige leefomgeving of 

vroegere opgroeicondities. Deze scriptie focust zich op de factoren die een 
persoon kwetsbaar of weerbaar maken, en welke mechanismen hieraan 

ten grondslag liggen. Een beter inzicht in deze mechanismen geeft wellicht 

mogelijkheden tot het ontwikkelen van therapieën voor patiënten met een 
stress-stoornis of een depressie, of kan bijdragen aan ontwikkelingen van 

methoden om kwetsbare adolescenten meer weerbaar te maken. 
 

 

2. Genetica 

 

De kwetsbaarheid of weerbaarheid van een individu zou opgesloten 
kunnen zitten in zijn of haar genenpakket. Bij een kwetsbaar persoon 

spreken we dan van een genetische predispositie, wat inhoudt dat dit 

individu op basis van genen meer vatbaar is voor het ontwikkelen van een 
bepaalde aandoening zoals bijvoorbeeld een depressie. Als iemand met 

deze genetische kwetsbaarheid slachtoffer wordt van een stressvolle 
gebeurtenis zal deze eerder een depressie ontwikkelen dan iemand zonder 

deze genetische kwetsbaarheid. Dit wordt uitgelegd met behulp van 
zogenaamde Gene x Environment interactions [17]. Op basis van dit 

model kan men bij een kwetsbaar persoon een ander genenpakket 
verwachten dan bij een weerbaar persoon. Zo kunnen polymorfismen van 

bepaalde genen gecorreleerd zijn aan waarbaarheid. Andere 
polymorfismen worden juist geassocieerd met kwetsbaarheid of met een 

ziektebeeld als depressie of een angststoornis.  
 

 

2.1 5-HTTLPR 

 

Depressie wordt vaak in één adem genoemd met serotonine (5-HT). Lage 
serotoninelevels in het brein worden geassocieerd met depressiviteit [18]. 

De hoeveelheid serotonine in het brein wordt gereguleerd door het 
serotonine-transportereiwit. Een verminderde serotonine-transporter (5-

HTT) functie wordt geassocieerd met angststoornissen [19], depressie en 
suicidaliteit [20]. De studie van Lesch in 1996 heeft uitgewezen dat de 

‘short’ polymorfisme van het transportergen een minder efficiënte 

transcriptie heeft dan het ‘long’ polymorfisme [19].  
Studie heeft uitgewezen dat 5-HTT knock-out muizen beschikken over 

abnormale copingstrategiën bij stress, en zelfs depressief gedrag vertonen 
[21]. Dit impliceert dat het verlies van dit transportergen resulteert in een 

gereduceerde weerbaarheid bij deze muizen. Daarom is er gekeken of er 
een correlatie is tussen de variatie in 5-HTT en de weerbaarheid van een 

groot aantal studenten in San Diego. De weerbaarheid van de studenten 
werd bepaald middels een vragenlijst en werd weergegeven op de 
Connor-Davidson Resilience Scale, 10 item version (CDRISC-10). Met 

behulp van bloedmonsters werd hun DNA geanalyseerd. Een sterke relatie 
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tussen een verlaagde weerbaarheid en het ‘short’ polymorfisme werd 

gevonden [22]. Dragers van het ‘short’ allel worden in deze studie [22], 
maar ook in andere studies als minder weerbaar bestempeld [19][23]. Dit 

maakt dat het ‘short’ polymorfisme van het serotonine-transportergen 

wordt gezien als een risico allel voor kwetsbaarheid. In de review 
“Vulnerability genes or plasticity genes?” zet Jay Belsky hier zijn 

vraagtekens bij [24]. In deze review wordt aangestipt dat individuen met 
het s/s genotype niet alleen ontvankelijker zijn voor de negatieve 

gevolgen van een ongunstig mileu, maar dat ze in het algemeen meer 
vatbaar zijn voor stimuli uit hun omgeving. Dit betekent dat ze dus ook 

vatbaarder zijn voor positieve cues uit de omgeving. Naast het 5-HTTLPR 
gen worden ook andere “kwetsbaarheidsgenen” onder de loep genomen. 

Aangezien deze genen dus niet alleen gecorreleerd worden met 
vatbaarheid voor negatieve stimuli, maar voor voor positieve stimuli is 

volgens Belsky de naam “plasticiteitsgenen” beter op zijn plek [24]. 
 

 

2.2. BDNF 

 

Afwijkingen in het functioneren van serotonine kan dus zorgen voor een 
verminderde weerbaarheid tegen stress en daarmee een verhoogde kans 

op depressiviteit. Niet alleen een afwijking in serotonine functie maar ook 
afwijkingen in BDNF concentraties in het brein kunnen een risicofactor zijn 

voor het ontstaan van depressies en angststoornissen [9]. BDNF staat 
voor brain-derived neurotrophic factor en is een neurotrofine wat in hoge 

mate tot expressie komt in het brein. BDNF is cruciaal voor neuronale 

functie en overleving en zorgt voor neuronale groei, fungeert als 
neurotransmitter modulator en draagt bij aan synaptische plasticiteit 

[25][26].  
In een gezond brein bevat de hippocampus hoge concentraties BDNF. 

Langdurige blootstelling aan stress kan tot een afname van BDNF 
productie leiden [25] met een lagere BDNF concentratie in de 

hippocampus als gevolg [27].  
Lage BDNF concentraties in hippocampus en PFC kan leiden tot atrofie van 

deze structuren [9][28] en wordt sterk geassocieerd met depressie 
[27][28]. In figuur 1 is schematisch de neurobiologie van depressie 

weergegeven. Hierin is te zien hoe chronische (sociale) stress via een 
verlaging van BDNF zorgt voor dysregulatie van de HPA-as en hoe deze 

dysregulatie zorgt voor atrofie in de hippocampus met een depressie tot 

gevolg [9]. 
Een polymorfisme van BDNF op codon 66 (Val66Met) is geindentificeerd 
met het zogenaamde met allel wat resulteert in abnormale BDNF secretie 
[29]. Lage BDNF secretie in de hippocampus in dragers van het met allel 

zorgt voor een afname in volume van de hippocampus [30]. 
Proefdieronderzoek wijst uit dat stress de BDNF levels in de amygdala 
juist verhoogt [31]. Wat het dragen van het met allel betekent voor de 

BDNF levels in de amygdala zal verder onderzoek moeten gaan uitwijzen. 
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Wel is bekend dat dragers van het met allel hogere amygdala activiteit 
vertonen na blootgestelling aan een emotionele stimulus [32]. Het met 
allel wordt geassocieerd met zogenaamde Harm Avoidance (HA), een 

persoonlijkheidskenmerk die veel gevonden wordt in depressieve 

patiënten. HA kenmerkt zich onder andere door verlegenheid, angst en 
onzekerheid. Ditzelfde met allel wordt gezien als een risico allel voor 

mentale aandoeningen. Het met allel werd hoofdzakelijk gevonden in 

individuen met angststoornis of een zware depressie. Door deze 
bevindingen wordt het met allel in het BDNF gen gezien als een risico allel 

voor deze aandoeningen [33].  

 
 

 
 
Figuur 1. Rol van BDNF in een schematische weergave van de neurobiologie van depressie [9]. 
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2.3. COMT 

 
Naast het polymorfisme in BDNF is er ook een polymorfisme in het gen 

wat codeert voor Catechol-O-methyltransferase gevonden wat van invloed 
is op de weerbaarheid tegen sociale stress [34][35][36]. Catechol-O-

methyltransferase (COMT) is een enzym dat zorgt voor de afbraak van 
adrenaline, noradrenaline en dopamine en komt hoog tot expressie in de 

PFC. Van het gen dat codeert voor dit enzym is een polymorfisme 
gevonden (Val158Met). De Met variant heeft een lagere enzymatische 

activiteit van COMT tot gevolg [37][38]. Door deze lagere enzymatische 

activiteit van het enzym worden adrenaline, noradrenaline en dopamine 
minder goed afgebroken wat zorgt voor verhoogde levels van deze 

neurotransmitters in de synaps [39]. Aangezien een depressie veroorzaakt 
kan worden door te lage dopamine levels [40], zou men verwachten dat 

een lagere enzymatische activiteit van COMT juist zou bijdragen aan de 
weerbaarheid van het individu. Het tegenovergestelde blijkt echter waar 
te zijn. Het Met allel wordt geassocieerd met hogere plasma adrenaline als 

gevolg van stress, een lagere weerbaarheid tegen negatieve 

gemoedstoestanden en het hebben van meer angstgevoelens, mogelijk als 
gevolg van de verhoogde synaptische neurostransmitter levels [37][38]. 

De te hoge dopaminelevels in de PFC als gevolg van slecht functionerend 
COMT wordt geassocieerd met depressie en angststoornissen en kan zelfs 
leiden tot schizofrenie [41]. Wanneer dragers van het Met allel worden 

geconfronteerd met een onplezierige cue, raken de systemen betrokken 
bij emotionele en cognitieve gedragscontrole sneller overbelast dan bij 
dragers van het Val allel [34][35]. Dragers van het Met allel worden dus 
gezien als kwetsbaar. Het Val allel draagt daarentegen juist bij aan de 

weerbaarheid van het individu [36]. 
 

 

2.4. MAOA 

 

Monoamine Oxidase A (MAOA) is een enzym dat zorgt voor de degradatie 
van verschillende neurotransmitters zoals dopamine, noradrenaline en 

serotonine [42]. De promotor van het MAOA gen bevat een zogenaamde 
‘variable nucleotide repeat’ van 30 baseparen bestaande uit 2, 3, 3.5, 4 of 

5 kopieën [43]. Een groot aantal repetities van deze 30 baseparen wordt 
geassocieerd met een verhoogde transcriptie van het MAOA gen [42][44].  

Verhoogde MAOA concentraties in het brein zorgt, door de degraderende 
werking van MAOA, voor een verlaagde biologische beschikbaarheid van 

dopamine, noradrenailne en serotonine. Met dit gegeven zou men 
verwachten dat verhoogde MAOA concentraties geassocieerd worden met 

symptomen van depressie. Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad een link 
is tussen deze verhoogde MAOA concentraties en depressie. Zo laat het 

onderzoek van Meyer et al. via positronemissietomografie (PET) zien dat 
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MAOA levels in het brein maar liefst 34% hoger zijn in depressieve 

patiënten ten opzichte van een controle groep [45].  
Dat MAOA levels in het brein als gevolg van 4 van de 30 baseparen 

repetities (4R) in de promotor van het MAOA gen te maken heeft met 

depressie blijkt uit de hiervoor genoemde onderzoeken. Nu is de vraag of 
het hebben van een 4R allel van het MAOA gen ook bijdraagt aan een 

grotere kwetsbaarheid voor sociale stress en dan voornamelijk pesten. 
Kinderen die in hun jeugd mishandeld zijn door hun ouders ondervinden 

hier op latere leeftijd eerder gevolgen van als depressie of 
angststoornissen wanneer zij drager zijn van het 4R allel [42]. Dragers 

van het 4R allel zijn als het gaat om kindermishandeling dus kwetsbaarder 
voor het ontwikkelen van depressies en angststoornissen. Hoewel de 

chronische stress die deze kinderen ondervinden niet veroorzaakt wordt 
door pesterijen zou het 4R allel ook een risico allel kunnen zijn voor 

depressie en angststoornissen als het gaat om pesten tijdens de 
adolescentiefase.  

Dit laatste wordt ondersteund door een studie van Márquez et al. in Wistar 
ratten. Uit deze studie blijkt dat blootstelling aan stress tijdens de 

adolescentie op lange termijn resulteert in verhoogde MAOA levels in de 

prefrontale cortex [46]. Wanneer een individu met een 4R allel al 
verhoogde expressie van MAOA heeft en tijdens de adolescentiefase 

blootgesteld wordt aan chronische stress waardoor de MAOA expressie 
verder omhoog gaat, zou het kunnen dat deze MAOA levels eerder een 

kritiek punt bereiken wat een depressie of angststoornis tot gevolg kan 
hebben.   

 
 

3. Epigenetica 

 

In voorgaand hoofdstuk zijn een aantal genen naar voren gekomen welke 
invloed zouden kunnen hebben op de weerbaarheid of kwetsbaarheid van 

een individu. Bepaalde polymorfismen leken bij te dragen aan een 
veerkrachtige persoonlijkheid, waar andere polymorfismen juist als risico 

allelen werden gezien voor het ontwikkelen van depressies en 
angststoornissen als gevolg van sociale stress. Wat er op je genen staat is 

dus van belang. Het lijkt dus logisch dat het ook van belang is hoe deze 
genen tot expressie komen. Hier komt de epigenetica om de hoek kijken. 

Epigenetica is de studie naar moleculaire veranderingen op het DNA. 
Genexpressie kan gereguleerd worden door DNA-methylatie en de 

modificatie van histonen door methylatie, fosforylatie en acetylatie [47].  
Acute en chronische stress tijdens verschillende levensfasen kunnen 

epigenetische veranderingen met zich meebrengen [48]. Een voorbeeld 
hier van is bijvoorbeeld de mate van moederlijke zorg in muizen zoals is 
onderzocht in Weaver et al in 2004 [49]. Wanneer pasgeboren muizen 

niet voldoende gelikt en verzorgd worden door hun moeder (low licking 

and grooming: Low-LG) resulteert dit in lage levels van de transcriptie 
factor Nerve Growth Factor-inducable protein A (NGFI-A) in de 
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hippocampus ten opzichte van muizen die goed gelikt en verzorgd worden 

door hun moeder (high licking and grooming: High-LG). Deze lage NGFI-A 
levels zorgen voor methylatie en daardoor repressie van het glucocorticoïd 

receptor (GR) gen. Lage expressie levels van GR in de hippocampus 

hebben bij deze jongen meerdere negatieve gevolgen op korte en lange 
termijn. Zo vertonen ze angstig gedrag en vertonen slecht verzorgde 

vrouwtjes muizen minder lik- en poetsgedrag naar hun eigen jongen toe 
[49].  

 

3.1. HDAC 

 

Zoals hiervoor genoemd kan transcriptie van DNA onder andere worden 
gereguleerd door acetylatie en deacetylatie (van lysine) op histonen. 

Wanneer histonen geacetyleerd zijn, zit het DNA losjes om de histonen 
gewikkeld waardoor transcriptie kan plaatsvinden. Deacetylatie van deze 

histonen, zorgt er voor dat het DNA strakker om de histonen wordt 
gewikkeld. Deze strakke omwikkeling van het DNA om de histonen 

verhindert transcriptie van het DNA. Eiwitten die verantwoordelijk zijn 
voor de deacetylatie van histonen heten histon deacetylases (HDAC) [50].  
In het eerder genoemde onderzoek van Weaver et al is onderzocht of 

inhibitie van HDAC de negatieve gevolgen van het gebrek aan moederlijke 

zorg kan terugdraaien. De resultaten van eerder onderzoek suggereren 
namelijk dat door activatie van het chromatine door inhibitie van HDAC 
het DNA toegankelijker wordt voor demethylatie [51]. Weaver et al testte 

de hypothese dat de methylatie van het GR gen kon worden teruggedraaid 
door inhibitie van HDAC (met behulp van HDAC inhibitor TSA), om zo de 

GR levels in de hippocampus weer op peil te brengen en zo het angstige 
gedrag op latere leeftijd te voorkomen. 

De resultaten laten zien dat het perfectage gemethyleerde cytosines op 
(de promotor van) het GR gen aan zowel de 5’ kant als aan de 3’ kant 

omlaag is gebracht door behandeling met HDAC inhibitor TSA (figuur 2a). 
De western blot in figuur 2b laat zien dat behandeling met TSA voor een 

dusdanige verhooging van GR expressie zorgt dat er geen significant 
verschil in GR expressie is tussen low-LG en high-LG muizen.  

 
 

 
 

 
 

 
 
Figuur 2. In 2a is het effect van TSA op methylatie van cytosines op het GR gen in low-LG en 
high-LG weergeven. Figuur 2b laat middels een western blot de GR expressie in de hippocampus 
van low-LG en high-LG zien [49]. 

A B 
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Normaal gesproken vertonen high-LG nakomelingen wanneer ze 

volwassen zijn bescheiden HPA responses als gevolgd van stress ten 
opzichte van low-LG nakomelingen. Behandeling met TSA kon het 

nadelige effect op de HPA respons als gevolg van gebrek aan moederlijke 

zorg volledig terugdraaien [49]. Het voorgaande geeft aan dat stressvolle 
gebeurtenissen het epigenoom kunnen beïnvloeden, maar uit meer recent 

onderzoek blijkt dat het epigenoom ook van invloed kan zijn op de 
stressrespons [52]. De social defeat studie (een diermodel voor sociale 
stress) van Jochems et al. in muizen laat zien dat weerbare muizen 

epigenetisch anders in elkaar steken dan kwetsbare muizen [52]. Heat 

shock protein 90 (Hsp90), een kernonderdeel van het GR chaperone 
complex, blijkt in weerbare muizen in hogere mate geacetyleerd te zijn in 

5-HT neuronen in de dorsale raphe nucleus (DRN) vergeleken met 
kwetsbare muizen. Deze hyperacetylatie zorgt er voor dat er minder 

Hsp90-GR interacties zullen ontstaan en het verhindert daarmee GR 
translocatie naar de celkern tijdens social defeat. Er wordt gedacht dat 

deze veranderingen zorgen voor een verminderde sensitiviteit van GR 
voor glucocorticoïden en daardoor de stress respons vermindert [53].  

Wanneer de acetylgroepen van het Hsp90 worden afgehaald door HDAC6 

zullen er weer meer Hsp90-GR complexen worden gevormd wat de 
kwetsbaarheid voor stress weer in de hand werkt. Wanneer deacetylatie 

wordt tegen gegaan door gebruik te maken van een HDAC inhibitor 
vertonen de muizen na social defeat geen social avoidance [52]. Ook een 

volledige knockout van HDAC6 resulteert in een weerbaar fenotype [53].  
Samengevat laten deze studies zien dat in muizen hyperacetylatie van het 

Hsp90 in 5-HT neuronen in de DRN wordt geassocieerd met een weerbaar 
fenotype. De data uit deze studies suggereren dat HDAC remmers zouden 

kunnen dienen als antidepressiva of als medicatie tegen stress-
stoornissen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of toediening van 

HDAC remmers kwetsbare individuen meer weerbaar kan maken tegen 
pesterijen.  

 

3.2. Pre- en postnatale effecten 

 
Het onderzoek van Weaver et al. suggereert dat de periode na de 

geboorte van cruciaal belang is als we kijken naar epigenetische 

veranderingen als gevolg van sociale stress [49]. Niet alleen in muizen en 
ratten [49][54], maar ook in mensen blijken met name pasgeborene en 

jonge kinderen erg vatbaar voor deze stress-geïnduceerde epigenetische 

veranderingen [55].  
Stress van de moeder tijdens de zwangerschap kan ernstige 

gedragsproblemen en emotionele problemen veroorzaken bij haar 
nageslacht [56] en kan het functioneren van de HPA-as van haar kinderen 
negatief beïnvloeden [57]. In de studie van van den Bergh et al. 2008 

bleken 14-15 jarige kinderen wiens moeder veel stress had ondervonden 

tijdens de zwangerschap in veel grotere mate last te hebben van 
symptomen van een depressie [58]. Ook zouden stress-geïnduceerde 
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epigenetische veranderingen in de placenta kunnen plaatsvinden, wat op 

haar beurt weer zorgt voor epigenetische veranderingen in de brein van 
het embryo [48]. Over hoe stress de epigenetica in volwassen beïnvloed is 

vooralsnog weinig over bekend, aangezien de meeste studies zich 

focussen op de invloed van stress tijdens de eerste levensjaren. Er zijn 
wel voorbeelden van onderzoeken die aantonen dat acute stress in 

volwassen ratten zorgt voor een verandering van de epigenetica in de 
hippocampus [59], maar toch lijkt de periode tijdens de zwangerschap 

samen met de eerste levensjaren met name een erg kwetsbare periode 
waarin deze epigenetische veranderingen gemakkelijk kunnen 

plaatsvinden [55][60][61].  
 

 

4. Huidige leefomgeving 

 
Naast de pre-en postnatale ontwikkelingen en de vroegere 

opgroeicondities van een kind, blijkt ook de huidige leefomgeving van 
belang bij het ontwikkelen van een weerbare persoonlijkheid.  

 

4.1. Social support 

 

Kinderen waarbij thuis een gemoedelijke sfeer heerst en die een goede 
band hebben met hun ouders en eventueel broertjes of zusjes blijken 

beter bestand te zijn tegen pesten en hebben een kleinere kans om op 
lange termijn hier psychopathologische effecten van te ondervinden 

[62][63]. Adolescenten die aangeven goed op te kunnen schieten met 
broers en zussen ervaren minder angstgevoelens en hebben meer 

zelfvertrouwen [62], een belangrijke eigenschap van een weerbaar 
individu [64].  

Daarnaast blijken gepeste kinderen die zich desondanks het pesten toch 
gesteund voelen door vrienden en andere leeftijdgenoten, meer van hun 

leven te genieten dan kinderen die zich niet gesteund voelen door deze 
groep [65]. Een hogere kwaliteit van leven zou bij kunnen dragen aan het 

optimisme en daarmee aan de weerbaarheid van het individu [64].  
 

Dat social support de stress respons positief beïnvloedt [66], en dat het 

mensen op lange termijn weerbaarder maakt tegen sociale stress lijkt als 
een paal boven water te staan [62][63]. Van de neurobiologische 

mechanismen die ten grondslag liggen aan de voordelige effecten van 
social support is helaas nog zeer weinig bekend. Er wordt gedacht dat 

oxytocine een rol zou kunnen spelen bij het weerbaarder worden door 
social support [66]. Oxytocine is een neuropeptide die op grote schaal 

voorkomt in het gehele centrale zenuwstelsel. Intracerebrale oxytocine 
remt de door stress geïnduceerde activiteit van de HPA-as responsiviteit 
[67]. Het onderzoek van Heinrichs et al. doet een klein stapje in de 

richting van het ontrafelen van het verband tussen oxytocine en social 
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support [66]. In deze studie wordt gekeken naar de stress-respons op een 

stressvolle gebeurtenis (het geven van een speech voor een publiek) in 
aan- en afwezigheid van social support (de aanwezigheid van de beste 

vriend of vriendin van de proefpersoon) en de invloed van oxytocine op 

deze stress-respons. De stress die de proefpersoon ondervindt wordt 
gemeten door de cortisol concentraties in het speeksel te bepalen. In 

figuur 3 zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven. Wanneer de 
proefpersonen de stressvolle gebeurtenis moeten ondergaan zonder de 

sociale steun van een vriend en zonder intranasale toediening van oxytine 
resulteert dit in hoge cortisol levels. Deze cortisol concentraties zijn al een 

stuk lager wanneer er oxytosine wordt toegediend (zonder social support) 
of wanneer de proefpersonen worden bijgestaan door hun beste vriend 

(zonder oxytocine).  
 

 
 
Figuur 3. Het linker panel laat cortisol levels (±SEM) zien voor, tijdens en na de stressor. Het 

rechter panel geeft het gebied onder de curve weer (Area under the curve: AUC) [66]. 

 
 

De meest gecontroleerde stress-respons is gevonden in proefpersonen 
met social support en toegediende oxytocine (figuur 3). Deze 

proefpersonen voelden zich ook toenemend kalm na de stressor.  
De onderzoekers van deze studie veronderstellen dat het beschermende 

effect van social support tot stand gebracht zou kunnen worden door 
verhoogde oxytocine levels en dat de effectiviteit van de social support 

afhankelijk is van de centrale beschikbaarheid van oxytocine [66]. Om 

deze hypothese verder te onderzoeken zou er moeten worden gekeken of 
patiënten met een stress gerelateerde aandoening karakteristieke 

stoornissen hebben in hun oxytocine metabolisme.  
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5. Persoonlijkheid 

 
Gesteund worden in moeilijke tijden door ouders, broers en zussen en 

vrienden lijkt dus een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van het 
individu. Maar hoe zit het eigenlijk met het steunen van anderen? Uit 

onderzoek blijkt dat niet alleen gesteund worden belangrijk is, maar dat 
ook het steunen van anderen een positief effect kan hebben op het eigen 

welbevinden. Personen die met anderen kunnen meeleven ondervinden 
minder psychische en fysiologische nadelige gevolgen van acute stress, 

wanneer hen sociale steun wordt geboden, dan niet compassievolle 
personen [68]. Een compassievol individu zal dus meer gebaat zijn bij 

sociale steun dan een niet compassievol individu, wanneer het gepest 
wordt [68]. Compassie in combinatie met sociale steun kan op deze 

manier de weerbaarheid van het individu positief beïnvloeden. 

Compassie is echter niet het enige persoonlijkheidskenmerk wat 
gecorreleerd wordt met weerbaarheid. Er is veelvuldig onderzoek gedaan 

naar het verband tussen de persoonlijkheid van een individu en wat de 
invloed van stress is op deze persoon [69][70][71]. In deze onderzoeken 

staan de volgende vijf persoonlijksheidsdimensies centraal welke de “Big 
Five” worden genoemd. 

 
1. Extraversie (vs. Introversie) 

2. Mildheid (vs. Bazigheid) 
3. Ordelijkheid (vs. Wanordelijkheid) 

4. Emotionele stabiliteit (vs. Emotionele instabiliteit/neuroticisme) 
5. Autonoom (vs. Niet-autonoom) 

 
Combinaties van deze verschillende persoonlijkheidsdimensies brengen 

verschillende soorten persoonlijkheden voort, waarvan de ene 

persoonlijkheid beter bestand is tegen stress dan de andere [71]. Zo 
blijken “Entrepreneur types” (hoge extraversie, laag neuroticisme, hoge 

ordelijkheid) het meest weerbaar tegen stress [71]. Deze weerbare types 
hanteren een actieve copingstrategie [71][72][73]. Deze actieve manier 

van problemen aanpakken en naar oplossingen zoeken draagt weer bij 
aan de weerbaarheid van het individu [74]. Een passieve copingstrategie 

werkt daarentegen juist kwetsbaarheid in de hand [74]. Deze 
kwetsbaarheid wordt op haar beurt weer geassocieerd met hoog 

neuroticisme, en hoge mildheid. Deze personen zijn zenuwachtig en laten 
gauw over zich heen lopen [71]. Een hoog neuroticisme wordt ook 

gecorreleerd aan het ‘short’ polymorfisme van het serotonine-
transportergen [19], een gen wat in het hoofdstuk Genetica al als risico 

gen voor kwetsbaarheid werd bestempeld. Samengevat lijkt met name 
een hoog neuroticisme een risicofactor voor het ontwikkelen van een 

stress-stoornis als gevolg van een stressvolle gebeurtenis en blijken 
karaktereigenschappen als extraversie, emotionele stabiliteit en 

ordelijkheid juist beschermend te werken tegen de negatieve effecten van 

stress [70][71]. 
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Verder zijn weerbare individuen vaak sociaal, intellectueel en hebben veel 

zelfvertrouwen [64]. Deze personen worden gekarakteriseerd door 
optimisme [75][72]. Ze zien de toekomst met positiviteit tegemoet. Ook 

een gevoel van het hebben van een doel in het leven is iets wat 

kenmerkend naar voren komt in veerkrachtige types [72]. Kwestbare 
individuen zijn pessimistisch ten opzichte van weerbare individuen en 

missen het gevoel dat ze controle kunnen houden over situaties [72]. 
Daarnaast ontbreekt het hen aan optimisme [72].  

 
 

6. Conclusie en discussie 

 
Pesten is een fenomeen wat over de hele wereld voorkomt en waar een 

groot deel van de mensen vroeg of laat wel mee te maken krijgt in meer 

of mindere mate. Mensen die tijdens de adolescentiefase slachtsoffer zijn 
geweest van pesterijen kunnen hier op lange termijn nare gevolgen van 

ondervinden zoals depressies en stress-stoornissen [6][7]. Toch 
ontwikkelt niet elk gepest individu een depressie of stress-stoornis [15], 

wat betekent dat deze personen dus meer weerbaar zijn tegen deze vorm 
van sociale stress [16]. Deze scriptie heeft zich gefocust op factoren die 

van invloed zijn op de weerbaarheid en kwetsbaarheid van het individu. 
Door in te zoomen op de mechanismen die hier aan ten grondslag liggen 

zijn er ook een aantal implicaties voor therapie om kwetsbare types meer 
weerbaar te maken naar voren gekomen.  

 
Een deel van de kwetsbaarheid of weerbaarheid van een persoon wordt bij 

de bevruchting al bepaald en ligt opgeslagen in zijn of haar genenpakket. 
In het hoofdstuk Genetica zijn er polymorfismen van HTTLPR, BDNF, 

COMT en MAOA naar voren gekomen welke geassocieerd worden met 

kwetsbaarheid voor (sociale) stress. Wanneer mensen met een kwetsbaar 
genenpakket niet worden blootgesteld aan stressvolle situaties hoeven ze 

helemaal geen nadelige gevolgen van hun genetische samenstelling te 
ondervinden. Wanneer deze kwetsbare types onderworpen worden aan 

sociale stress tijdens de adolescentiefase zullen ze een grote kans hebben 
op depressies of angststoornissen op latere leeftijd. Dit wordt uitgelegd 
aan de hand van het G x E model [17].  

Op dit moment zijn er al veel medicijnen op de markt die ingrijpen in de 

serotonine pathway, BDNF levels omhoog brengen of bijvoorbeeld MAOA 
remmen. Ook zijn er dingen die zelf ondernomen kunnen worden om een 

hogere weerbaarheid te creëren. Zo zorgt bijvoorbeeld sporten voor een 
hogere BDNF expressie in de hippocampus [76] en heeft het een voordelig 

effect op de dopaminelevels in het brein [77].  
 

Op de samenstelling van het DNA heeft men binnen de grenzen van de 
etiek geen invloed. De epigenetica van een persoon is echter wel 

beïnvloedbaar. Het milieu waarin het individu zich tijdens de 

zwangerschap en de eerste levensjaren begeeft is van groot belang op zijn 
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of haar epigenetica [55][60][61]. Ouders en andere opvoeders spelen hier 

in een cruciale rol. Weinig stress tijdens de zwangerschap [56][57][58] en 
weinig stressvolle gebeurtenissen [54][55] en voldoende fysiek [49] 

contact tijdens de eerste levensjaren van het kind voorkomen nadelige 

stress geïnduceerde epigenetische veranderingen dragen hierbij bij aan 
het ontwikkelen van een weerbare persoonlijkheid. Mocht een 

zwangerschap onverhoopt toch stressvol zijn geweest, of een kind door 
omstandigheden toch meer stress ervaren in de vroege jeugd dan 

wenselijk, suggereert de studie van Weaver et al. dat epigenetische 
veranderingen die onstaan zijn door deze stress teruggedraaid kunnen 

worden door toediening van HDAC remmers [49].  
Hoewel er een hoop publicaties zijn die de nadelige consequenties van 

stress tijdens de eerste levensjaren op weerbaarheid bevestigen, zijn er 
ook studies die suggereren dat “early life stress” juist voordelig kan zijn in 

een ongunstig milieu later in het leven [78]. De vroegere stressvolle 
leefomstandigheden “matchen” met de huidige stressvolle 

leefomstandigheden wat het individu volgens de “match-mismatch” 
theorie juist in het voordeel brengt, doordat het zich beter aan kan passen 

aan het mileu [79]. Volgens deze theorie kunnen individuen die relatief 

stressvrij zijn opgegroeid zich minder goed aanpassen aan plotse 
stressvolle leefomstandigheden, door de “mismatch” die optreedt.  

 
Wanneer een persoon eenmaal slachtsoffer wordt van pesterijen is social 

support van leeftijdgenoten of ouders van levensbelang [62][63]. 
Intracerebrale oxytocine levels lijken hierbij een rol te spelen, waarbij 

hoge oxytocine levels van postieve invloed zijn op de stressrespons 
[66][67]. Dit ondersteunt de hypothese dat voldoende fysiek (huid op 

huid) contact belangrijk is voor jonge kinderen, aangezien dit de oxytocine 
levels in ouder en kind verhoogt [80]. Naast dat deze verhoging van 

oxytocine van postieve invloed is op de stressrespons van het kind 
[66][67][80], draagt het ook bij aan een minder gestresste ouder [80] en 

daardoor een minder stressvolle jeugd voor het kind [55]. 
Tot slot is ook de persoonlijkheid van het individu van invloed op de 

weerbaarheid dan wel kwetsbaarheid. Personen die problemen actief 

aanpakken zijn minder kwetsbaar [71][73]. Verlaagde weerbaarheid 
wordt geassocieerd met het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme [71], 

welke op haar beurt weer wordt geassocieerd met het ‘short’ 
polymorfisme van het serotonine-transportergen [19]. De vraag is 

natuurlijk of het ‘short’ polymorfisme door een verhoogd neuroticisme 
bijdraagt aan de kwetsbaarheid van het individu, of dat er geen causaal 

verband is tussen neuroticisme en kwetsbaarheid maar dat er alleen een 
correlatie is tussen deze twee aangezien ze beide geassocieerd worden 

aan het ‘short’ polymorfisme van het serotonine-transportergen.  
 

Samengevat zijn er een hele hoop factoren welke van invloed kunnen zijn 
op de weerbaarheid dan wel kwetsbaarheid van het individu. Al deze 

factoren, samen met factoren die in deze scriptie niet aan bod zijn 
gekomen, dragen bij aan het vermogen om met sociale stress om te 
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kunnen gaan. Hoe deze factoren elkaar beïnvloeden of met elkaar in 

verband staan is heel mooi grafisch weergegeven door Judith Homberg in 
figuur 4.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dit figuur laat zien hoe de omgeving het genotype kan beïnvloeden door 

epigenetische veranderingen en hoe het genotype op haar beurt, doordat 
het genotype het gedrag beïnvloedt, de omgeving kan beïnvloeden en hoe 

vroegere leefomstandigheden en latere leefomstandigheden kunnen 
resulteren in een “match” (groen) en een “mismatch” (rood). 

Samengenomen blijkt het recept voor de ontwikkeling van weerbaarheid 
tegen pesterijen: het juiste genenpakket, een stressloze jeugd en een 

ondersteunende omgeving. 
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