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Samenvatting

In dit proefschrift beschrijven wij nieuwe onderzoeksbevindingen over de gevolgen van 
eenzaamheid en depressie met resultaten uit twee studies in de oudere Nederlandse 
bevolking.
Eenzaamheid, gedefinieerd als de subjectief negatief ervaren emotionele toestand 
verband houdend met iemands sociale situatie, is een veel voorkomende conditie 
in alle leeftijdscategorieën. Eenzaamheid is geassocieerd met zowel geestelijke 
gezondheidsproblemen, psychiatrische aandoeningen maar ook met lichamelijke 
gezondheidsproblemen.
Depressie, gedefinieerd als een psychiatrisch syndroom met depressieve stemming, 
interesseverlies, anhedonie en verminderd functioneren is wereldwijd een van de 
belangrijkste ziekte oorzaken en is geassocieerd met een groot aantal lichamelijke ziekten 
en beperkingen.
Eenzaamheid en depressie komen vaak samen voor, hebben onderlinge associaties 
maar zijn ook aantoonbaar aparte condities. Er bestaan veel vragen over de individuele 
gevolgen van eenzaamheid en depressie alsmede over hun onderlinge samenhang.
Het eerste doel van dit proefschrift is het bestuderen van de prognose van eenzaamheid 
en depressie, daarbij rekening houdend met de aanwezigheid van een groot aantal 
verstorende factoren zoals gegeneraliseerde angst en medische aandoeningen. Ten 
tweede bestudeerden wij de prognose van het gelijktijdig voorkomen van eenzaamheid en 
depressie. Als laatste bestudeerden wij de richting van de associatie tussen eenzaamheid 
en depressie.

Het onderzoek werd verricht in twee prospectieve studies in de oudere Nederlandse 
bevolking. In de AMSTEL (Amsterdam Study on the Elderly) studie werden 4051 
oudere Amsterdammers bestudeerd in de leeftijd van 65 tot 84 jaar en onderzocht op 
gegeneraliseerde angst, depressie, eenzaamheid en dementie. De LASA (Longitudinal 
Ageing Study Amsterdam) studie is een studie onder 3107 mensen in drie Nederlandse 
regio’s die onderzocht werden op fysiek, emotioneel, functioneel, cognitief en sociaal 
functioneren.

In hoofdstuk 2 onderzochten wij in de AMSTEL studie of een gegeneraliseerde angststoornis, 
depressie of gecombineerde conditie leidden tot vroegtijdig overlijden. We onderzochten 
het 10 jaar sterfte risico bij 4051 deelnemers en konden corrigeren voor demografische 
gegevens, lichamelijke ziekten, cognitief functioneren en sociale kwetsbaarheid. De 
gegeneraliseerde angststoornis en depressie werden vastgesteld door middel van een 
betrouwbaar meetinstrument geschikt voor dit soort bevolkingsonderzoek (GMS-
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AGECAT). Wij vonden bij deelnemers met een gegeneraliseerde angststoornis en 
gecombineerde conditie van gegeneraliseerde angst en depressie dat er geen verhoogde 
kans was op vroegtijdig overlijden. Bij deelnemers met een depressie vonden wij wel een 
verhoogde kans om te overlijden na 10 jaar onder mannen maar niet onder vrouwen. Onze 
resultaten bevestigen het verband tussen depressie en de kans op vroegtijdig overlijden 
en zijn de eerste bevindingen die een beschermend effect aantonen van gegeneraliseerde 
angst bij depressieve ouderen.

In hoofdstuk 3 beschrijven wij in de AMSTEL studie dat mannen die lijden aan 
eenzaamheidsgevoelens een grotere kans hebben om te overlijden na tien jaar follow-up, 
terwijl wij dat niet vonden bij vrouwen. Bij sociaal geïsoleerde ouderen (alleenwonend, 
niet of niet meer getrouwd, geen sociale steun) vonden we geen verband met vervroegd 
overlijden. Na correctie voor verstorende factoren zoals sociale isolatie, depressie, 
demografische gegevens, medische aandoeningen, cognitief functioneren en functionele 
beperkingen hadden mannen met eenzaamheidsgevoelens een verhoogde kans om te 
overlijden. Het lijkt er op dat de individuele perceptie van sociale contacten en interactie 
een voorspellende waarde hebben voor vroegtijdig overlijden terwijl de objectieve 
situatie van sociale isolatie geen voorspellende waarde heeft. Eenzaamheidsgevoelens 
kunnen worden beschouwd als een waarschuwingssignaal voor een naderende dood bij 
kwetsbare ouderen.

Hoofdstuk 4 beschrijft de bevindingen uit de AMSTEL studie dat eenzaamheidsgevoelens 
zijn geassocieerd met het ontstaan van dementie na 3 jaar follow-up. Sociaal geïsoleerde 
ouderen (alleenwonend, niet of niet meer getrouwd, geen sociale steun) hadden geen 
verhoogde kans op het ontstaan van dementie na 3 jaar vervolgonderzoek. We konden 
corrigeren voor een groot aantal andere factoren die samenhangen met dementie. Noch 
sociale isolatie, noch depressie konden de relatie verklaren. Eenzaamheidsgevoelens 
kunnen worden beschouwd als een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van 
dementie en kunnen mogelijk een signaal zijn van de prodromale fase van dementie. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we in de LASA studie of eenzaamheid geassocieerd is met 
een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden na 19 jaar follow-up. Tevens onderzochten 
we of eenzaamheid gecombineerd met depressie de kans op overlijden verder verhoogd. 
We vonden dat na 19 jaar het hebben van een ernstige depressie de kans op sterfte 
verhoogt bij emotioneel en sociaal eenzame mannen, maar vonden geen verhoogde 
sterfte bij vrouwen. De combinatie van een ernstige depressie en eenzaamheid vormt 
een lethale combinatie bij kwetsbare mannen.
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In hoofdstuk 6 rapporteren wij resultaten van een studie over 19 jaar met zeven LASA 
metingen. We vonden dat eenzaamheid geassocieerd is met het ontstaan van depressie in 
onderzoeksdeelnemers die bij aanvang van de studie niet depressief waren. In eenzame 
onderzoeksdeelnemers die bij aanvang van de studie al depressief waren vonden we 
geen grotere kans op recidief of chroniciteit. Depressie was niet geassocieerd met de 
ontwikkeling van eenzaamheid of met een verhoogde kans op recidief of chroniciteit 
van eenzaamheid. Een toename in eenzaamheidssymptomen was geassocieerd met 
een toename van depressie symptomen op schaalniveau. Omgekeerd vonden we 
op schaalniveau dat een toename in depressiesymptomen ook geassocieerd met een 
toename in eenzaamheidssymptomen. Onze resultaten geven aan dat eenzaamheid een 
etiologische rol heeft bij de ontwikkeling van depressie en dat eenzaamheid geen rol heeft 
bij het recidiveren of de chroniciteit van depressie. Eenzaamheid kan worden beschouwd 
als een belangrijke social marker van depressie. Eenzaamheid en depressie vormen 
mogelijk een dubbele feedback-loop van elkaar steeds versterkende symptomatologie.

In hoofdstuk 7 komen achtereenvolgens de belangrijkste bevindingen, methodologische 
beschouwingen en aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek aan de orde. 
De eerste conclusie van dit proefschrift is dat depressie en eenzaamheidsgevoelens 
individuele en on afhankelijke risicofactoren zijn voor een verhoogde kans op overlijden 
bij mannen. Eenzaamheidsgevoelens zijn tevens een onafhankelijke risicofactor voor 
de ontwikkeling van dementie. Ten tweede concluderen wij dat de combinatie van 
eenzaamheid en een ernstige depressie een lethale combinatie vormen die de sterfte bij 
mannen verder verhogen. Als laatste concluderen we dat eenzaamheid geassocieerd 
is met de ontwikkeling van depressie maar niet met een verhoogde kans op recidief 
of chroniciteit. Eenzaamheid en depressie zijn mogelijk betrokken in een dubbel 
feedback loop proces van elkaar steeds versterkende symptomen. Wij vinden dat 
eenzaamheidsgevoelens in de medische praktijk en in de maatschappij meer onder de 
aandacht dienen te worden gebracht. Interventies gericht op eenzaamheidsgevoelens 
en op de emotionele en sociale eenazaamheidsaspecten met betrekking tot depressie 
verdienen meer aandacht. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de achtergronden 
van eenzaamheidsgevoelens en in hoeverre biologische factoren, lifestyle invloeden 
en persoonlijkheidsfactoren geassocieerd zijn met eenzaamheids gebonden ziekte en 
sterfte. Ook zou verder onderzoek zich kunnen richten op eenzaamheid modules met 
betrekking tot depressie en op het eventuele bestaan van een eenzame depressie. Dit 
proefschrift geeft meer inzicht in de gevolgen van eenzaamheid en depressie en doet 
suggesties om de prognose van ouderen met deze gerelateerde condities te verbeteren.


