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Hoofdstuk I: Introductie 

In dit hoofdstuk worden de symptomen van angst en depressie beschreven voor patiënten met 

chronisch nierfalen. Als het nierfalen steeds meer toeneemt is er in de laatste fase dialyse 

behandeling nodig om de nierfunctie over te nemen. Patiënten die dialyse therapie krijgen 

ervaren veel lichamelijke en psychische klachten of symptomen. Ook angst en depressie 

klachten komen veel voor, maar worden vaak niet herkend of behandeld. Dit proefschrift 

probeert inzicht te geven in deze angst en depressie klachten bij dialyse patiënten om 

uiteindelijk hun kwaliteit van leven te verbeteren. In de ‘DIVERS’ studie zijn honderden 

dialyse patiënten gevraagd om elke 6 maanden vragenlijsten in te vullen over angst en 

depressie. Deze patiënten zijn vervolgen een aantal jaar gevolgd. Met de DIVERS studie 

proberen we in dit proefschrift de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Kunnen we symptoom clusters maken voor angst en depressie? 

2. Zijn de symptomen van angst en depressie gerelateerd aan kwaliteit van leven, 

ziekenhuisopnames, stoppen met dialyse en sterfte? 

3. Zijn er etnische verschillen in angst en depressie? 

4. Zijn er effectieve behandelingen voor angst en depressie voor dialyse patiënten? 

 

1. Hoofdstuk II, III en IV: Kunnen we symptoom clusters maken voor angst en 

depressie 

Symptoom clusters kunnen helpen om angst en depressie klachten beter te begrijpen en 

wellicht behandeling te sturen. Het is echter grotendeels onbekend of er symptoom clusters 

zijn voor angst en depressie in dialyse patiënten. Er is echter wel bewijs voor het bestaan van 

deze clusters in andere patiëntengroepen. In Hoofdstuk 2 onderzoeken we deze symptoom 

clusters van angst en in Hoofdstuk 3 van depressie. In deze hoofdstukken vonden we bewijs 

voor een ‘Lichamelijk’ cluster en ‘Cognitief’ cluster voor zowel angst als depressie. Opvallend 

was dat alleen de lichamelijke cluster(s) gerelateerd waren aan ziekenhuisopnames en sterfte 

terwijl de cognitieve clusters dat niet waren. Alle symptoom clusters waren gerelateerd aan een 

duidelijke verlaagde kwaliteit  van leven. In Hoofdstuk 4 combineren we de angst en depressie 

vragenlijsten om te onderzoeken of er zoiets bestaat als ‘generieke distress’, waarbij de vraag 

was: Zijn de angst en depressie klachten onder te brengen onder 1 noemer: de generieke 

distress of moeten we apart kijken naar angst en depressie? Dit hoofdstuk liet zien dat er wel 

een symptoom cluster bestaat van generieke distress, maar dat we alsnog apart angst en 

depressie moeten onderzoeken. 

 

2. Hoofdstuk V en VI: 2. Zijn de symptomen van angst en depressie gerelateerd aan 

kwaliteit van leven, ziekenhuisopnames, stoppen met dialyse en sterfte? 

De relatie tussen angst en depressie klachten en ziekenhuisopnames, stoppen met dialyse en 

sterfte zijn nog niet geheel bekend. Vooral de relatie tussen angstklachten en klinische 

eindpunten zijn grotendeels nog niet onderzocht. Hoofdstuk 5 onderzoekt deze relatie en 

vond dat angst en depressie klachten gerelateerd waren een substantiële daling van de kwaliteit 

van leven, een 20% toename van ziekenhuisopnames en een 52-64% toename van sterfte. 

Hoofdstuk 6 beschrijft dat er ook een relatie is tussen angst of depressie en het stoppen met 
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dialyse. Deze resultaten laten zien dat zowel angst als depressie klachten een grote impact 

hebben op de kwaliteit  van leven en mogelijk kunnen bijdragen aan meer en langere 

ziekenhuisopnames en vroegtijdige sterfte. 

 

3. Hoofdstuk VII en VIII: Zijn er etnische verschillen in angst en depressie? 

Verschillende studies laten zien dat er etnische verschillen bestaan in angst en 

depressieklachten bij mensen met chronische nierziekte. In Hoofdstuk 7 hebben we op een 

systematische manier alle studies samengevat en de resultaten gecombineerd om deze relatie te 

onderzoeken. Dit hoofdstuk laat zien dat de meeste studies een onduidelijke definitie voor het 

begrip etniciteit gebruiken. Dit maakte dat wij geen eenduidige conclusie konden trekken op 

basis van de beschikbare studies. Etniciteit is een divers begrip wat kan verwijzen naar 

huidskleur, religieuze achtergrond, migratie-achtergrond, nationaliteit en andere. We adviseren 

toekomstige studies om etniciteit helder te definiëren, waarom ze die bepaalde definitie 

gebruiken en wat ze daarmee willen onderzoeken en bereiken. Hoofdstuk VIII laat zien dat 

patiënten met een migratie-achtergrond in Nederland meer angst en depressieklachten ervaren. 

Opvallend is dat deze angst en depressieklachten bij mensen met een migratie-achtergrond niet 

gerelateerd waren aan het aantal ziekenhuisopnames of sterfte, terwijl dit bij de autochtone 

Nederlanders wél het geval was. Dit laat zien dat er mogelijke etnische verschillen zijn in de 

gevolgen van angst en depressieklachten. Meer onderzoek is nodig om dit verschil beter te 

begrijpen om uiteindelijk deze klachten beter te kunnen opsporen en gepersonaliseerde 

behandelingen aan te kunnen bieden. 

 

4. Hoofdstuk IX en X: 4. Zijn er effectieve behandelingen voor angst en depressie voor 

dialyse patiënten? 

Patiënten die dialyse behandeling krijgen ervaren veel angst en depressie klachten. Er is maar 

weinig bekend over de effectiviteit van behandeling van deze klachten in deze groep patiënten. 

Hoofdstuk 9 onderzoekt systematisch alle beschikbare studies op dit onderwerp en vat deze 

resultaten samen. In totaal zijn er 19 studies gevonden, waarbij vooral psychotherapie een 

veelbelovende behandeling lijkt. Er zijn echter meer en betere studies nodig om hier een 

definitief antwoord op te geven. Hoofdstuk 10 beschrijft een nieuwe studie, genaamd 

DIVERS-II, waarbij angst en depressieklachten worden behandeld met een zelf-hulp 

psychotherapie met ondersteuning van een psycholoog op afstand. Dit is een studie die 

momenteel patiënten werft in meer dan 20 dialysecentra verspreid over heel Nederland. In 

2020 hopen we hiervan de eerste resultaten te laten zien. 

 

Discussie: moeten we meer doen? 

De ondertitel van dit proefschrift luidt: ‘should we do more’, oftewel: moeten we meer doen? 

Deze vraag wordt in het laatste hoofdstuk beantwoord, samen met het bespreken van alle 

resultaten van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden verschillende aanbevelingen beschreven 

die de psychische zorg voor dialysepatiënten mogelijk kunnen verbeteren. 

 


