
Compassie 
als mentale 
vaccinatie

Mild zijn voor jezelf blijkt een effectief 

middel om de kans op terugkeer van een 

depressie te verkleinen. Zo toont 

wetenschappelijk onderzoek van het 

Radboud Centrum voor Mindfulness. Het 

ontwikkelen van compassie naar jezelf 

wordt vanuit ons umc ook ingezet om 

COVID-zorgverleners te behoeden voor 

mentale uitputting en zelfkritiek.

Terugkeer depressie voorkomen

Een op de vijf volwassenen raakt gedurende het leven depressief. 

‘Voor de diagnose depressie moet je minstens twee weken het 

grootste deel van de dag somber zijn en nauwelijks plezier beleven’, 

vertelt hoogleraar Psychiatrie Anne Speckens. ‘Daarnaast treden 

bijkomende klachten op, zoals slecht eten, slecht slapen, niet 

kunnen concentreren, besluiteloos zijn, vermoeidheid, je 

waardeloos voelen en suïcidale gedachten. Depressiviteit heeft 

enorme impact op iemands leven: werken lukt niet meer, mensen 

gaan in ziekteverlof of het gezinsleven lijdt eronder. In ernstige 

gevallen kunnen patiënten psychoses krijgen of suïcidaal worden.’

Depressie komt twee keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 

Als iemand vaker een depressie heeft gehad, is de kans op terugval 

groter. Heb je drie keer een depressie gehad, dan is die kans 90 

procent. Bij tweemaal ligt die kans op 60 tot 70 procent; bij één keer 

heb je 50 procent kans dat je weer depressief wordt. Anne: ‘Wanneer 

sluimerende klachten aanwezig blijven na de behandeling van een 

depressie, is de kans op terugval groot. Voor deze sluimerende 

klachten moet daarom meer aandacht zijn.’

Vriendelijk voor jezelf
Depressie kan met antidepressiva, therapie of een combinatie 

hiervan behandeld worden. Vanuit het Radboud Centrum voor 

ONDERZOEK Gijs Munnichs  JeRoen Murré
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‘Dit gaat ons 
helpen om grote 
patiëntenaantallen 
aan te kunnen 
zonder een burn-
out op te lopen’

Sterke positie van ‘Nijmegen’
Heel wat lijntjes rond AI op de Radboud-

campus komen samen bij Bram van 

Ginneken. Naast hoogleraar is hij een van de 

oprichters van Radboud-spin-off Thirona, dat wereld-

wijd AI-software levert voor longdiagnostiek. 

In ontwikkelingslanden rijden bijvoorbeeld 

Thirona-busjes rond voor tbc-diagnostiek. 

Thirona is ook partner binnen AI for Health, 

via het gezamenlijk opgezette Thira Lab. ‘Het 

Bram van Ginneken en Marieke 
Seyger: ‘Het gaat hard, en er komt 
nog veel meer aan.’

is een hype’, stelt Van Ginneken. ‘De hele 

wereld is nu met AI bezig. Nijmegen bouwde 

de afgelopen jaren een sterke positie op, 

vooral bij AI-toepassingen voor beeld-

vormende technieken en pathologie. Onze 

onderzoeksgroep telt 70 medewerkers, dat is 

echt heel wat. Inmiddels gaat het ook hard 

met AI-toepassingen voor oncologie, ortho-

pedie en dermatologie. En er komt nog veel 

meer aan.’

Wees niet bang
In films zijn zelfdenkende computers vaak 

monsters, barstensvol gemuteerde kwaad-

aardigheid. Bram van Ginneken ziet ze als 

een redmiddel waarmee we ons gelukkig 

mogen prijzen. Van Ginneken: ‘Over dertig 

jaar zijn er drie keer zoveel patiënten. Daar 

hebben we de zorgverleners helemaal niet 

voor en bovendien gaat ons land compleet 

failliet als de zorg niet 300 procent efficiënter 

wordt. AI is een van de oplossingen.’ 

Is iedereen daarvan overtuigd? ‘Soms krijg  

Volop 
AI in huis
Het Radboudumc opende in 2019 twee 

AI-labs: Radboud AI for Health en Thira 

Lab. Het waren de eerste labs in Oost-

Nederland binnen het nationale Innovation 

Center for Artificial Intelligence (ICAI) en 

ook de eerste in de zorg. Er zijn nu 12 

promotieonderzoeken, 35 studentprojec-

ten en 2 AI-opleidingen aan gekoppeld. 

Eén van de Thira Lab-partners is Delft 

Imaging, een bedrijf dat wereldwijd 

zorgtoepassingen ontwikkelt voor 

kwetsbare gemeenschappen. Van 

Radboud-zijde werken er 9 promovendi 

en postdocs aan (o.a.) projecten rond 

long- en netvliesscans en röntgenfoto’s 

van de borstkas.

De Radboud Universiteit en Radboudumc 

bundelen hun inspanningen op het gebied 

van AI binnen AI for Health. Ze zien goede 

kansen om wat betreft fundamentele 

AI-kennis en toepassingsmogelijkheden 

tot de mondiale top te behoren. 

Overkoepelend thema is AI for Life. 

ik defensieve reacties. De computer mag  

de rol van artsen niet overnemen en men 

pleit voor veel meer onderzoek. Maar de 

AI-ontwikkelingen gaan razendsnel, je kunt 

niet jarenlang blijven testen. Ik denk: wees 

niet bang, dit gaat ons helpen om grote 

patiëntenaantallen aan te kunnen zonder 

een burn-out op te lopen. Het is een 

belangrijk hulpmiddel om de zorg sneller  

en beter te maken.’ 

Meer weten? 
Radboud AI for Health: 

www.ai-for-health.nl

Psoriasisproject: www.ru.nl 

(zoek op ‘psoriatic lesions’) 

Thirona: thirona.eu

ICAI: www.icai.ai

Twee keer per jaar is er een cursus 
voor collega’s die meer willen weten 
over AI binnen de zorg. 
Interesse? www.ai-for-health.nl/courses 
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REPORTAGE Johan Oltvoort  Eric Scholten

betrouwbare PASI-score berekent. De patiënt 

stuurt foto’s in, de computer analyseert. 

Kort daarna krijgen patiënt én arts een 

objectieve PASI-score en kiezen ze samen de 

best mogelijke behandeling. Maatwerk, 

zonder ziekenhuisbezoek.’ 

AI for Health
De AI-techniek voor psoriasis is een van de 

initiatieven vanuit het in 2019 gestarte 

overkoepelende programma Radboud AI for 

Health. De Radboud Universiteit (RU) en ons 

umc werken hierin samen om AI ‘campus- 

breed’ uit te bouwen. Er wordt samengewerkt 

met het bedrijfsleven en met andere 

academische centra, zoals de universiteiten 

van Twente en Delft. Achterliggende 

gedachte is dat AI de gezondheidszorg beter 

én betaalbaarder gaat maken. 

Omdat de kosten voor de baat uitgaan, 

investeerde het umc er de afgelopen jaren al 

miljoenen in. De komende jaren investeert 

ook het College van Bestuur van de RU 

miljoenen in AI-onderzoek, om nieuwe 

toponderzoekers aan te stellen die hun eigen 

onderzoeksgroep mogen starten. Deze 

onderzoeksgroepen verbinden drie 

RU-faculteiten met het umc, en zullen 

multidisciplinair (fundamenteel én 

toegepast) onderzoek uitvoeren.

Welke rol speelt 
Artificial Intelligence

in (de toekomst van)
onze zorg?

De jeukende, schilferige plekken die 

psoriasis veroorzaakt, kan iemands 

kwaliteit van leven fors beïnvloeden. De 

behandeling van de chronische huidziekte 

zou maatwerk moeten zijn, gebaseerd op 

hoe de huid zich gedraagt. Maar hoe levert 

de dermatoloog maatwerk zonder 

regelmatige consulten? 

Goedgetrainde ‘slimme’ computers ondersteunen zorgprofessionals 

bij het stellen van diagnoses. Of ze nemen diagnostiek en controles 

over, zodra ze het werk even goed of beter doen dan mensen. Hoe 

staat werken met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, 

AI) er momenteel voor in ons umc en waar willen we naartoe? 

Wat is AI? 
Kunstmatige intelligentie, Artificial Intelligence (AI) gaat over ‘zelflerende’ 

computersystemen. De algoritmes (software) herkennen patronen in de 

ingevoerde data. De computer gebruikt de algoritmes om bijvoorbeeld 

problemen te herkennen en om logische vervolgstappen voor te stellen. 

Bekende voorbeelden zijn schaakcomputers, zelfrijdende auto’s met 

ingebouwde routeplanners en de software waar Google en Facebook op draaien.

Op initiatief van dermatoloog Marieke 

Seyger en hoogleraar Functionele 

beeldanalyse/AI-expert Bram van Ginneken 

is onderzoek gestart naar de inzet van AI. 

‘We drukken de ernst van de ziekte uit 

middels de Psoriasis Area and Severity Index 

(PASI)’, legt Seyger uit. ‘Het idee is dat een 

AI-computer op basis van huidfoto’s een 
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Mindfulness, onderdeel van de afdeling Psychiatrie, wordt al jaren 

onderzoek gedaan naar de inzet van mindfulness bij depressie. 

Anne: ‘Mindfulness is een vaardigheid om van een afstand naar je 

gedachten en gevoelens te kijken, je eigen reacties te zien en die ook 

te leren loslaten. Compassie is de onderliggende grondhouding 

daarvan, die gekenmerkt worden door vriendelijkheid, niet meteen 

oordelen en erkennen van de situatie zoals die is.’

Waarom kan mindfulness helpen bij een depressie? ‘Mensen met 

aanleg voor depressie hebben vaak een zelfkritische grondhouding’, 

licht Anne toe. ‘Een houding die we veel terugzien in onze westerse 

maatschappij: het is nooit goed genoeg, het kan altijd beter en als 

iets tegenzit, zal het wel aan jezelf liggen. Die houding kan 

aanleiding geven tot malen, een voedingsbodem voor depressie.’ 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness dit malen 

kan doorbreken. Anne: ‘In plaats van malen en kritisch te zijn, leren 

mensen vriendelijker voor zichzelf te zijn. Zoals een goede ouder 

voor een kind: troostend, bemoedigend en stimulerend.’

Tegengif
Het Radboud Centrum voor Mindfulness paste een compassietraining 

toe – Mindfulness-Based Compassievol Leven (MBCL) – die de harde, 

zelfkritische houding van mensen met een depressie kan verzachten. 

In januari promoveerde Rhoda Schuling aan het Radboudumc op 

onderzoek naar de effectiviteit van MBCL bij terugkerende depressieve 

klachten. Rhoda: ‘Het is een vervolg op mindfulness-based cognitieve 

therapie die patiënten al eerder gevolgd hebben. Hierin leren ze meer 

de basisprincipes om opkomende gedachten op te merken, zonder 

erin mee te gaan. Bij de compassietraining moedigen we deelnemers 

aan om met name toenadering te zoeken tot lastige ervaringen en na 

te gaan welke gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties die 

oproepen.’

Met de MBCL-training proberen we “tegengif” te bieden aan pijnlijke 

ervaringen, vervolgt Rhoda. ‘Je gaat een stap dieper: mag je deze 

gevoelens hebben van jezelf, kun je ze laten zijn voor wat ze zijn of 

zelfs verwelkomen? Zo leer je vriendelijk en mild te zijn naar jezelf 

en wat er in je omgaat, en schiet je niet in de reflex van zelfkritiek en 

verwijt.’

‘Mensen met aanleg voor 
depressie hebben vaak een 
zelfkritische grondhouding’ - Anne Speckens
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Jan Smit: 

‘Bestaansrecht van umc is 
verbondenheid van onderzoek, 
onderwijs en patiëntenzorg’

Hoe zorgen we met elf centra voor patiëntenzorg en voor elke kerntaak 
een eigen instituut voor synergie tussen die kerntaken? ‘Deze 
verbondenheid is in de nieuwe organisatie op diverse manieren 
geborgd’, legt decaan/vicevoorzitter Raad van Bestuur Jan Smit uit. 

‘Zo gaan de directies van het Onderwijs-, Onderzoek- en Patiëntenzorginstituut op 

strategisch niveau de kerntaken met elkaar verbinden, allemaal vanuit één Radboudumc-

strategie’, aldus Jan. ‘Neem preventie, een van onze strategische thema’s. Dat willen we 

terugzien in alle kerntaken. Dat kan bijvoorbeeld door in de zorg leefstijlprogramma’s voor 

patiënten aan te bieden, wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van 

leefstijlinterventies, en te doceren over preventie aan studenten.’

Het samengaan van kerntaken begint overigens bij de academische professional zelf. 

Iemand is nooit alléén maar arts, docent of onderzoeker, maar vervult in een umc altijd 

twee of meer rollen. Jan: ‘Ieder hoofd van een medical of science department is er verder 

verantwoordelijk voor dat professionals in meerdere kerntaken worden ingezet.’

Synergie

In ons nieuwe besturingsmodel krijgt synergie in kerntaken steeds de aandacht. ‘Zo krijgen 

de kwartiermakers van de centra naast het inrichten van de zorg ook de taak om dit te 

verbinden met onderzoek en onderwijs’, licht Jan toe. ‘De centrum-kwartiermakers gaan 

hierover in gesprek met hun collega’s in de sleutelposities van de instituten. Ook is het plan 

dat er een researchcouncil komt voor het Onderzoeksinstituut met vertegenwoordigers uit 

alle domeinen van onderzoek – molecuul, mens en populatie – en bovendien vanuit 

klinisch en niet-klinisch perspectief.’ 

Daarnaast moet ieder centrum voor de patiëntenzorg meedoen aan minstens één 

onderzoeksprogramma, vervolgt Jan. ‘Omgekeerd wordt er straks binnen elk onderzoeks- 

programma samengewerkt met minstens één van de elf centra. Je kunt dus geen 

onderzoek doen zónder aansluiting bij de zorg, en vice versa. Ditzelfde geldt voor het 

onderwijs. Het bestaansrecht van een umc is de verbondenheid van onderzoek, onderwijs 

en patiëntenzorg.’

Fit for the future
Meer dan we nu al doen, willen we 

gaan werken vanuit de vraag van de 

patiënt, lerende, onderzoeker, collega 

en maatschappij. Zodat we nog meer 

waarde kunnen toevoegen. Daarom 

hebben we een nieuw model voor 

onze organisatie en besturing. 

Op intranet vind je alle actuele 
informatie over Fit for the future. 
Hier kun je ook de webinars 
terugkijken.
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Opwaartse spiraal
In het onderzoek van Rhoda kreeg de helft van de deelnemers de 

MBCL-training bovenop de normale zorg, de andere helft kreeg 

alléén de normale zorg (na de eerste resultaten volgden zij alsnog 

de training). De twee groepen lieten direct na de training een 

verschil zien in depressieve klachten, die werden gemeten via 

vragenlijsten. Door MBCL verminderen depressieve klachten en 

piekeren, en is er toename in mindfulness en compassie. Vooral 

de kwaliteit van leven neemt sterk toe. Door een vriendelijkere 

houding naar zichzelf zijn deelnemers in staat pijnlijke gevoelens 

en gedachten toe te laten, in plaats van deze te vermijden. Zo 

ervaren ze meer rust en vertrouwen, wat vervolgens in moeilijke 

dagelijkse situaties toegepast kan worden. Anne: ‘We zien dat 

patiënten door mindfulness en compassie meer regie nemen op 

hun eigen leven.’

Na zes maanden bleek de compassie nog verder toegenomen bij 

alle deelnemers, die inmiddels allemaal de training hadden 

gevolgd. Rhoda: ‘De deelnemers leken in een opwaartse spiraal te 

komen, omdat zij meer vertrouwen kregen in hun vermogen 

negatieve ervaringen te doorstaan. Om dat écht te bevestigen, is 

vervolgonderzoek nodig.’

Zelfs voor degenen die toch weer depressief werden, had de 

MBCL-training nut. Rhoda: ‘Eén patiënt zei het treff end: ze was 

nog steeds depressief, maar na de training vond ze dit minder erg. 

Ze veroordeelde zichzelf minder hiervoor. Dat is precies wat 

zelfcompassie kan doen.’

Voor COVID-zorgverleners
Het Radboud Centrum voor Mindfulness verzorgt vanaf de eerste 

coronagolf een mindfulness-crisisinterventietraining voor COVID-

zorgverleners. ‘Hiermee willen we depressie en gerelateerde klach-

ten zoals piekeren, slapeloosheid en toegenomen alcoholgebruik, 

bij hen voorkomen’, vertelt Anne. ‘Intensivisten, verpleegkundigen, 

maar ook thuiszorg- en verpleeghuismedewerkers, laboranten en 

ondersteuners nemen hieraan deel.’

Deze training die vier weken duurt gaat ook dieper op compassie 

in. Anne: ‘In de COVID-zorg worden we momenteel heel veel 

geconfronteerd met ernstige ziekte, dood en lijden. De over-

belasting van de zorg kunnen we met zijn allen moeilijk aan. 

Zorgverleners hebben vaak een hoog streefniveau en veel 

verantwoordelijkheidsgevoel. Verpleegkundigen vinden bijvoorbeeld 

dat ze tekortschieten in de zorg en artsen dat ze iedereen beter 

moeten kunnen maken. Zo maakbaar is de situatie echter niet. De 

angst voor “code zwart” in de COVID-zorg is er ook. Dit alles kan 

leiden tot piekeren en sombere gedachten. Compassie – 

vriendelijkheid en mildheid naar jezelf – is belangrijk om deze 

maalstroom te doorbreken.’ 

Inmiddels hebben meer dan honderd zorgprofessionals de training 

gevolgd waarbij ze tweemaal per week een sessie van anderhalf uur 

krijgen of zelf YouTube-video’s kijken met instructies en 

mindfulness-oefeningen. Mindfulness en compassie als mentale 

vaccinatie in de coronatijd, om je weerbaar te maken voor alles wat 

er op je afk omt. Anne: ‘In je opleiding tot dokter of verpleegkundige 

is je niet geleerd hoe je compassie voor jezelf moet hebben. In de 

trainingen valt het kwartje bij hen: het besef dat je niet alles in de 

hand hebt en niet elk mens beter kúnt maken, en dat je hierin 

vriendelijk naar jezelf mag zijn in plaats van zelfk ritisch. Vanuit die 

gedachtegang kunnen we ook mild zijn voor elkaar, en elkaar zo 

beter ondersteunen. Het sluit aan op wat je in de samenleving hoort: 

laten we goed op elkaar letten en er voor elkaar zijn. De coronacrisis 

vraagt compassie van iedereen.’ 

Heb je interesse in de compassietraining voor COVID-zorgverleners? Kijk op 
www.radboudumc.nl/trials/mindprep voor meer informatie.

Hoe past hoogleraar Psychiatrie Hoe past hoogleraar Psychiatrie Anne Anne 
SpeckensSpeckens zelfcompassie toe? ‘Door  zelfcompassie toe? ‘Door 
’s avonds niet te lang door te wer-’s avonds niet te lang door te wer-
ken. En even lekker te ontspannen ken. En even lekker te ontspannen 
voordat ik naar bed ga. Heb sinds de voordat ik naar bed ga. Heb sinds de 

lockdown soms zelfs een legpuzzel lockdown soms zelfs een legpuzzel 
uitliggen. In het weekend maak ik lange uitliggen. In het weekend maak ik lange 

wandelingen. Hierbij maak ik graag foto’s. Zo neem ik wandelingen. Hierbij maak ik graag foto’s. Zo neem ik 
afstand van alles, om echt te genieten van het moment afstand van alles, om echt te genieten van het moment 
en de mooie omgeving van Nijmegen.’ en de mooie omgeving van Nijmegen.’ 

Onderzoeker Onderzoeker Rhoda SchulingRhoda Schuling: ‘Ik pas : ‘Ik pas 
zelfcompassie toe als ik in mijn oude zelfcompassie toe als ik in mijn oude 
patroon schiet van te hard willen patroon schiet van te hard willen 
gaan, en te sterk gefi xeerd ben op gaan, en te sterk gefi xeerd ben op 
het doel. Ik richt me dan erop om het doel. Ik richt me dan erop om 

met meer gemak te leven, in plaats met meer gemak te leven, in plaats 
van kritiek te hebben dat ik weer in die van kritiek te hebben dat ik weer in die 

reactie schiet. Ik ontspan door te wandelen, de ruimte reactie schiet. Ik ontspan door te wandelen, de ruimte 
om heen te zien en de cadans van mijn benen te voe-om heen te zien en de cadans van mijn benen te voe-
len. Eten in een rugzakje bij me, een regenjas voor het len. Eten in een rugzakje bij me, een regenjas voor het 
geval dat; alles wat ik nodig heb is er dan.’geval dat; alles wat ik nodig heb is er dan.’

‘ Een patiënt was nog 
depressief, maar ze vond 
dit minder erg’ - Rhoda Schuling
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