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De balans tussen draagkracht en draaglast



Normaalverdeling



Mensen rechts van deze 
lijn zijn statistisch 
depressiever dan 
gemiddeld (meer dan 2x 
de standaard deviatie= 
de 5% meest 
depressieven)
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De normaalverdeling: 
waar zit jij?



Het aantal mensen rechts 
van deze lijn neemt toe 
doordat het criterium is 
verruimt (naar links 
verschoven) door DSM 
criteria of lossere 
diagnostiek (10%)
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De normaalverdeling: 
waar zit jij?



Het aantal mensen rechts 
van deze lijn neemt extra 
toe doordat de curve 
door de evolutionaire 
druk (meer 
onvermijdelijke 
tressoren) toeneemt of 
door assortative mating
(20%?)
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De normaalverdeling: 
waar zit jij?



Het aantal mensen rechts 
van deze lijn neemt nog 
eens extra toe doordat de 
curve opbolt door het 
toegenomen aantal 
patiënten met 
tekortschietende 
stressresponsen (30%?)
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Chronische onvermijdelijke 
stress bij knaagdieren
1. ...
2. Verminderde interesse in de 

omgeving
3. Gewichtsverlies of 

verminderde eetlust
4. Minder (of meer) slapen
5. Psychomotore remming
6. ...
7. ...

8. Verminderd vermogen om te 
concentreren

9. ...
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Depressieve episode 
volgens DSM-5
1. Depressieve stemming?
2. Verminderde interesse of 

anhaedonie
3. Gewichtsverlies of verminderde 

eetlust
4. Minder (of meer) slapen
5. Psychomotore remming of 

agitatie
6. Vermoeidheid of verlies van 

energie?
7. Gevoelens van schuld, 

waardeloosheid of pessimisme 
over gezondheid of de toekomst?

8. Verminderd vermogen om te 
concentreren

9. Terugkerende gedachten aan de 
dood?
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