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Het onderwerp van dit proefschrift is depressieve en angst symptomen in chronische 
dialyse patiënten en andere patiënten. Het proefschrift bestaat uit twee delen (deel A 
en deel B) met afzonderlijke doelen. Het doel van deel A is om verschillen in prevalentie 
van depressieve en angst symptomen tussen autochtone en allochtone (chronische 
dialyse) patiënten te onderzoeken en is gericht op verschillende factoren (patiënt 
karakteristieken en culturele factoren) die geassocieerd zijn met deze symptomen.  
Het doel van deel B is het onderzoeken van de associatie tussen inflammatie en 
depressieve symptomen bij chronische dialyse patiënten.

In hoofdstuk 1, wordt achtergrondinformatie behorend bij het onderzoek in dit 
proefschrift beschreven. Depressieve en angst klachten zijn veel voorkomend bij 
ziekenhuispatiënten en chronische dialyse patiënten. Deze klachten zijn geassocieerd 
met een lagere kwaliteit van leven en hogere sterfte. Door immigratie stijgt het aantal 
allochtone individuen in Nederland en om die reden zullen zorgverleners vaker in 
aanraking komen met allochtone patiënten. In de algemene populatie blijken allochtonen 
vaker depressieve en angst klachten te hebben vergeleken met autochtonen. Het is 
niet duidelijk of allochtoon zijn een risicofactor is voor het krijgen van depressieve 
en angst klachten in de ziekenhuissetting of in het geval van chronische dialyse.  
Acculturatie (aanpassing aan een nieuwe maatschappij) en negatieve religieuze coping 
zouden risicofactoren kunnen zijn voor het ontwikkelen van depressieve en angst 
symptomen in allochtone chronische dialyse patiënten. 

Verder zijn chronische dialyse patiënten bekend om een verhoogde concentratie 
van ontstekingswaarden. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar associaties tussen 
ontstekingswaarden en depressieve symptomen op één bepaald moment. Echter, de 
richting van deze associatie is onbekend en ook het mechanisme die ontstekingswaarden 
en depressieve symptomen met elkaar verbind is niet duidelijk. Tenslotte, zijn 
longitudinale associaties tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen nog 
niet onderzocht. 

In hoofdstuk 2, wordt de prevalentie van distress (oftewel depressieve- en angst 
symptomen) in een algemeen ziekenhuis in Amsterdam onderzocht, waarbij autochtone 
en allochtone patiënten worden vergeleken. In totaal werden 904 patiënten 
geïncludeerd tussen oktober 2011 en januari 2012. Een hoge prevalentie van distress in 
de gehele groep werd gevonden, namelijk 58%. Allochtone patiënten (n=319) hadden 
1.7 keer vaker distress vergeleken bij autochtone patiënten (n=585). De prevalentie 
was het hoogst in Turkse en Marokkaanse patiënten, respectievelijk 79% en 73%. 
Wanneer we eerste- en tweede generatie allochtonen met elkaar vergelijken blijken 
eerste generatie allochtonen 2.1 keer vaker distress te ervaren. Vervolgens hebben we 
gekeken of patiëntkarakteristieken (socio-demografische factoren, socio-economische 
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status, kwaliteit van leven, voorgeschiedenis van psychiatrische ziekten en zorggebruik) 
deze verschillende prevalentie tussen autochtone en allochtone patiënten en eerste en 
tweede generatie allochtone patiënten kunnen verklaren. Deze patiënt karakteristieken 
bleken de hogere prevalentie van distress in allochtone en eerste generatie allochtone 
patiënten niet te kunnen verklaren.

In hoofdstuk 3 wordt de prevalentie van depressieve en angst symptomen in autochtone 
en allochtone chronische dialyse patiënten onderzocht. Hiervoor werden data van de 
DIVERS studie gebruikt. DIVERS is een observationele, prospectieve cohort studie in 
chronische dialyse patiënten uit vier grote ziekenhuizen en één universiteitsziekenhuis 
in Nederland. Vierhonderdvierennegentig patiënten werden geïncludeerd in de studie, 
waarvan 245 autochtone patiënten en 249 allochtone patiënten. De prevalentie van 
depressieve en angst symptomen is respectievelijk 1.8 en 1.7 keer hoger in allochtone 
vergeleken met autochtone chronische dialyse patiënten. Het verschil in prevalentie 
was het hoogst in Aziatische patiënten vergeleken met autochtone patiënten. Ook in 
deze studie werd gecorrigeerd voor patiënt karakteristieken (socio-demografische en 
klinische factoren, co-morbiditeit, laboratorium waarden en fysieke kwaliteit van leven). 
Ook in chronische dialyse patiënten lijken patiënt karakteristieken niet de hogere 
prevalentie van depressieve en angst symptomen in allochtone patiënten te verklaren. 
Het is mogelijk dat de verklaring voor deze hogere prevalentie te vinden is in het 
migratieproces. 

In hoofdstuk 4, hebben we de associatie tussen acculturatie en depressieve en 
angst symptomen onderzocht in 249 allochtone chronische dialyse patiënten die 
geïncludeerd waren in de DIVERS studie. Acculturatie is de aanpassing van allochtonen 
aan een nieuwe culturele context en hierbij zijn zowel contact en deelname in de 
nieuwe maatschappij en het behoud van eigen cultuur en tradities van belang.  
De vragenlijst die specifiek is ontwikkeld voor de Nederlandse setting meet acculturatie 
op 5 subschalen (“Vaardigheden”, “Sociale integratie”, “Tradities”, “Normen en waarden” 
en “Heimwee”). Minder vaardigheden om te functioneren in de nieuwe maatschappij 
en gevoelens van heimwee bleken geassocieerd te zijn met meer depressieve en angst 
symptomen in allochtone chronische dialyse patiënten. Daarentegen vonden we niet 
het beschermende effect van behoud van eigen cultuur en tradities (“Tradities” en 
“Normen en waarden”). De hogere prevalentie van depressieve en angst symptomen 
in allochtone chronische dialyse patiënten lijkt op zijn minst deels verklaard te kunnen 
worden door minder vaardigheden en gevoelens van heimwee. 

In hoofdstuk 5, wordt de associatie tussen religieus gedrag, positieve en negatieve 
religieuze coping met depressieve en angst symptomen onderzocht in zowel autochtone 
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als allochtone chronische dialyse patiënten. Negatieve religieuze coping bleek eerder al 
geassocieerd te zijn met meer distress in chronische dialyse patiënten. Secularisatie 
(ontkerkelijking) in Nederland neemt toe, terwijl allochtonen vaak nog wel religieus 
zijn. Daarom zou het mogelijk kunnen zijn dat negatieve religieuze coping de hogere 
prevalentie van depressieve en angst symptomen in allochtone chronische dialyse 
patiënten zou kunnen verklaren. Vanuit de DIVERS studie werden 260 autochtone 
en 261 allochtone patiënten geïncludeerd. Er werden geen significante associaties 
gevonden tussen religieus gedrag en depressieve en angst symptomen in beide groepen. 
Sterke significante associaties werden gevonden tussen negatieve religieuze coping 
items en depressieve en angst symptomen in autochtone en allochtone patiënten.  
Een vergelijkbare impact van negatieve religieuze coping op depressieve en angst 
symptomen werd gevonden voor autochtone en allochtone chronische dialyse patiënten. 
Negatieve religieuze coping blijkt nog steeds relevant te zijn in een geseculariseerd 
klimaat als Nederland. 

In chronische dialyse patiënten is de associatie tussen ontstekingswaarden en 
depressieve symptomen uitgebreid onderzocht. Echter, het mechanisme dat deze 
associatie verklaard is niet duidelijk. Daarom onderzochten wij in hoofdstuk 6 of de 
associatie tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen in chronische dialyse 
patiënten verklaard kan worden door de afbraak van tryptofaan (TRP) in kynurenine 
(KYN). Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is het enzym dat verantwoordelijk is voor 
de afbraak van TRP in KYN. TRP is de voorloper van de neurotransmitter serotonine en 
serotonine in een lage concentratie is mogelijk geassocieerd met de ontwikkeling van 
depressieve symptomen. Ook afbraakproducten van KYN zouden geassocieerd kunnen 
zijn met depressieve symptomen. Het enzym IDO wordt geactiveerd door ontsteking 
en daarom zou TRP afbraak in KYN verantwoordelijk kunnen zijn voor de associatie 
tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen. In 490 chronische dialyse 
patiënten die geselecteerd werden uit de DIVERS studie werd de rol van TRP afbraak 
onderzocht door de associatie tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen 
te corrigeren voor de KYN/TRP ratio. HsCRP en IL-6 bleken significant geassocieerd te 
zijn met depressieve symptomen. Echter, vonden we niet de verwachte rol van TRP 
afbraak. Ondanks dat ontstekingswaarden zoals verwacht geassocieerd waren met een 
hogere KYN/TRP ratio wat indiceert dat de activatie van IDO wordt geactiveerd door 
ontstekingswaarden. Ook vonden we een significante associatie tussen een lagere 
TRP concentratie en meer depressieve symptomen. Echter, was deze associatie klein 
en na correctie voor socio-demografische, leefstijl en medische variabelen verloor 
deze associatie significantie. Daarom, lijkt TRP een klein aandeel te hebben in het 
ontstaan van depressieve symptomen, maar zijn er andere factoren die waarschijnlijk 
een belangrijkere rol spelen. Deze resultaten suggereren dat TRP afbraak in KYN niet 
de link is tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen in chronische dialyse 
patiënten. 
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In hoofdstuk 7 hebben we een longitudinale studie uitgevoerd in 513 chronische 
dialyse patiënten geselecteerd uit de DIVERS studie om lange termijn associaties 
tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen te onderzoeken. Op deze 
manier zou ook de richting van de associatie tussen ontstekingswaarden en depressie 
verklaard kunnen worden. Cross-sectionele associaties tussen HsCRP en depressieve 
symptomen werden gevonden op baseline en 6 maanden follow-up en tussen IL-1β en 
depressieve symptomen op 6 maanden follow-up en 12 maanden follow-up. Er werden 
geen significante associaties gevonden tussen ontstekingswaarden (HsCRP, IL-1β, IL-6, 
IL-10 en TNFα) op baseline en depressieve symptomen bij 6 en 12 maanden follow-
up. Ook werden geen significante associaties gevonden tussen depressieve symptomen 
op baseline en ontstekingswaarden bij 6 en 12 maanden follow-up. Hierdoor kan ook 
de richting van de associatie tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen 
niet worden verklaard. Samengevat, we vonden cross-sectionele associaties tussen 
ontstekingswaarden en depressieve symptomen, maar deze verschilden per meetpunt. 
We vonden geen bewijs voor longitudinale associaties. Daarom lijken deze resultaten een 
associatieve relatie meer te steunen dan een causale relatie tussen ontstekingswaarden 
en depressieve symptomen in chronische dialyse patiënten. 

In hoofdstuk 8 werden verschillen in de associatie tussen ontstekingswaarden en 
depressieve symptomen en tussen TRP en depressieve symptomen onderzocht in blanke 
en niet-blanke chronische dialyse patiënten. In 220 niet-blanke chronische dialyse 
patiënten was de prevalentie van depressieve symptomen significant hoger dan in de 270 
blanke patiënten, namelijk 51% vergeleken met 37%. In de blanke patiënt groep werd 
een significante associatie gevonden tussen HsCRP en depressieve symptomen. In de 
niet-blanke patiënt groep werd ook een significante associatie tussen IL-6 en depressieve 
symptomen gevonden en was de associatie tussen HsCRP en depressieve symptomen 
sterker. TRP was alleen significant geassocieerd met depressieve symptomen in de niet-
blanke patiënt groep. Dus er blijken raciale verschillen te bestaan in de associatie tussen 
ontstekingswaarden en depressieve symptomen en TRP en depressieve symptomen. 
Deze resultaten zouden deels ook de hogere prevalentie van depressieve symptomen in 
allochtone chronische dialyse patiënten kunnen verklaren. We onderzochten ook of TRP 
afbraak in KYN de associatie tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen in 
deze subgroepen verklaarde, maar we vonden geen verklarende rol. 

Tenslotte, worden in hoofdstuk 9 de resultaten van de beschreven studies in dit 
proefschrift samengevat en bediscussieerd. Ten eerste, bespreken we de hogere 
prevalentie van depressieve en angst symptomen die gevonden zijn in allochtone 
vergeleken met autochtone (chronische dialyse) patiënten. Deze hogere prevalentie in 
allochtone patiënten wordt niet in alle landen gevonden. Wij vonden vooral een hoge 
prevalentie in specifieke subgroepen van allochtone patiënten. Daarom, lijken deze 
bevindingen te variëren per gastland en allochtone populatie in het gastland en is er 
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geen overkoepelende conclusie te trekken wat betreft het effect van allochtoon zijn op 
de mentale gezondheid. Per land moeten de allochtone subgroepen met het grootste 
risico voor de ontwikkeling van depressieve en angst symptomen geïdentificeerd 
worden. Acculturatie en biochemische factoren (ontstekingswaarden en tryptofaan) 
lijken deels de hogere prevalentie van depressieve en angst symptomen in allochtone 
chronische dialyse patiënten te verklaren. Negatieve religieuze coping daarentegen was 
zowel in autochtone als in allochtone patiënten sterk geassocieerd met depressieve en 
angst symptomen. Daarom lijkt in het geseculariseerde klimaat van Nederland religie 
nog steeds relevant te zijn. Ten tweede,  wordt de associatie tussen ontstekingswaarden 
en depressieve symptomen besproken. De cross-sectionele associaties die gevonden 
zijn tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen zijn inconsistent, dit is 
ook al uit eerdere studies in chronische dialyse patiënten gebleken. Verklaringen voor 
deze inconsistente resultaten zou kunnen zijn dat deze associatie meer uitgesproken 
is in bepaalde subgroepen van patiënten, aangezien wij sterkere associaties vonden 
in niet-blanke chronische dialyse patiënten. Ook zouden ontstekingswaarden alleen 
geassocieerd kunnen zijn met bepaalde subtypen van depressie, dit zal uitgezocht 
moeten worden in toekomstige studies. We vonden geen bewijs voor longitudinale 
associaties tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen en geen verklarende 
rol van TRP afbraak in de cross-sectionele associatie tussen ontstekingswaarden en 
depressieve symptomen. Deze resultaten ondersteunen een associatieve relatie meer 
dan een causale relatie tussen ontstekingswaarden en depressieve symptomen in 
chronische dialyse patiënten.


