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SAMENVATTING 

VERTRAGING EN DEPRESSIEVE SYMPTOMEN BIJ OUDERE 
MENSEN

Bij veel diersoorten luidt vertraging het einde van het leven in. Bij microscopisch 
kleine wormen, maar ook bij ratten blijft tot hoge leeftijd de snelheid van bewegen 
stabiel, waarna deze snel achteruitgaat. Ook bij mensen is vertraging geassocieerd 
met overlijden. Dit uniforme kenmerk maakt dat vertraging mogelijk een waardevolle 
maat is in het voorspellen van ziekte en gezondheid bij oudere mensen. Kennis over 
het samenspel tussen verschillende vormen van vertraging en de aanwezigheid 
onderliggende ziekten kan bijdragen aan het behoud en herstel van gezondheid op hoge 
leeftijd. In dit proefschrift is de relatie tussen verschillende aspecten van vertraging 
en respectievelijk depressieve symptomen, pijn, cognitief  verval, vallen en overlijden 
onderzocht. 

Voor de studies die in dit proefschrift zijn beschreven werd gebruik gemaakt van 
de gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). LASA heeft tot 
doel voorspellers en consequenties van veranderende autonomie en gezondheid te 
bestuderen bij ouderen. Dit langlopende Nederlandse bevolkingsonderzoek met een 
hermeting iedere drie jaar, startte in 1992 met 3107 personen, die op dat moment 
tussen de 55 en 85 jaar oud waren. Om een representatief  cohort samen te stellen 
werden de respondenten gekozen uit verschillende regio’s in Nederland, waarbij mede 
rekening werd gehouden met urbanisatiegraad. Teneinde voldoende kwetsbare ouderen 
te kunnen bestuderen werden relatief  meer mannen en oudere mensen geïncludeerd.

Op basis van de beschikbare literatuur worden in hoofdstuk één de drie hoofdvragen 
van dit proefschrift beschreven: (1) zijn denk- en loopsnelheid geassocieerd met 
ontstaan en beloop van depressieve symptomen bij ouderen? (2) Is er sprake van een 
leeftijdseffect bij de associatie tussen pijn en depressieve symptomen en wordt deze 
associatie verklaard door lichamelijke en / of  psychologische factoren? En (3) is er 
een individuele en gezamenlijke associatie tussen loopsnelheid en denksnelheid met 
dementie, vallen en overlijden en zo ja, in hoeverre wordt zo een associatie beïnvloed 
door depressieve symptomen?

Depressie komt veel voor bij ouderen met prevalentiecijfers van 1 tot 4 % voor 
depressies in engere zin en 8 tot 16% voor klinisch relevante depressieve symptomen 
die niet voldoen aan de strikte criteria voor een depressie (de zogenaamde ‘subtreshold 
depression’, verder te noemen: depressieve symptomen). Onderscheidend ten opzichte 
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van jongeren is dat bij ouderen de prognose van depressies slechter is: bij ouderen is 
deze in ongeveer 50% van de gevallen chronisch, terwijl dit bij jongeren tussen de 
10% en 30% is. Waarschijnlijk wordt dit verklaard door een hogere prevalentie van 
bekende risicofactoren voor chroniciteit, zoals rouw, sociale isolatie en functionele 
beperkingen. Maar ook leeftijd gerelateerde ziekten samenhangend met cognitieve 
beperkingen zouden hier een rol bij kunnen spelen. Immers, de prevalentie van co-
morbide depressies is hoog bij patiënten met milde cognitieve stoornissen, de ziekte 
van Alzheimer en na een cerebrovasculair incident (CVA). Bovendien zijn depressies 
op oudere leeftijd geassocieerd met vasculaire schade aan de hersenen. Dit is reden te 
veronderstellen dat cognitieve beperkingen voorspellend zijn voor een specifiek beloop 
van depressieve symptomen bij ouderen. Het cognitief  functioneren behelst meerdere 
domeinen, zoals geheugen, snelheid van denken, probleemoplossend vermogen, globaal 
cognitief  functioneren etc. Het is mogelijk dat verschillende cognitieve domeinen op 
verschillende manieren voorspellend zijn voor een specifiek beloop van depressieve 
symptomen. In hoofdstuk twee onderzochten wij daarom of  vier domeinen van 
cognitief  functioneren voorspellend waren voor het natuurlijk beloop van depressieve 
symptomen. Het bleek dat alleen denksnelheid geassocieerd was met een specifiek 
beloop; vertraagd denken voorspelde chroniciteit van depressieve symptomen en deze 
associatie was onafhankelijk van het bestaan van een CVA of  van vasculaire risicofactoren 
voor hersenschade. Globaal cognitief  functioneren (gemeten met de Mini Mental 
State Examination, MMSE) en twee geheugentaken bleken niet geassocieerd met een 
specifiek beloop. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij mensen met depressieve 
symptomen, de denksnelheid een nuttiger instrument is voor het voorspellen van de 
prognose dan bijvoorbeeld de MMSE. 

Loopsnelheid kan gezien worden als een van de kenmerken van psychomotore 
remming bij een depressie. Het kan betrouwbaar en gemakkelijk worden gemeten 
bij ouderen. Het is bovendien geassocieerd met meerdere gezondheidsmaten, zoals 
cognitief  verval, vallen, institutionalisering en overlijden. Echter, loopsnelheid is nooit 
onderzocht als voorspeller voor het natuurlijk beloop van depressieve symptomen bij 
ouderen. Nadat in hoofdstuk twee het belang van vertraagd denken op de prognose van 
depressieve symptomen was vast komen te staan, was de hypothese die ten grondslag 
lag aan de studie van hoofdstuk drie dat ook loopsnelheid chroniciteit van depressieve 
symptomen bij ouderen kon voorspellen. Omdat vertraagde loopsnelheid een marker 
is van meerdere onderliggende pathofysiologische processen die chroniciteit van 
depressie kunnen verklaren, werd een aantal van deze processen getest. Wij toonden 
aan dat ook een vertraagde loopsnelheid voorspellend was voor een chronisch beloop 
van depressieve symptomen bij ouderen. Daarbij bleek deze associatie onafhankelijk 
van denksnelheid; bovendien was de associatie onafhankelijk van lichamelijke ziekten, 
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risicofactoren voor vasculaire hersenschade, CVA en een marker voor chronische 
ontsteking (C-Reactive Protein, CRP). Hieruit konden wij concluderen dat de associatie 
tussen vertraagd lopen en een chronisch beloop van depressieve symptomen via een 
ander mechanisme verloopt dan de associatie tussen vertraagd denken en het chronisch 
beloop van depressieve symptomen. 

Cross-sectionele onderzoeken hebben het gelijktijdig optreden van vertraagd lopen 
en depressie aangetoond; er zijn echter longitudinale beloopsstudies noodzakelijk 
om de richting van dit verband te bepalen en om te achterhalen of  beide fenomenen 
een gemeenschappelijke etiologie hebben. Mochten vertraagd lopen en depressieve 
symptomen een gedeelde etiologie hebben, dan kunnen preventieve maatregelen 
gericht tegen deze etiologie het risico op het ontstaan van zowel vertraagd lopen als dat 
van depressieve symptomen verminderen. Blijkt er sprake van verschillende etiologiën, 
dan is het noodzakelijk verschillende maatregelen te nemen om het risico op het 
ontstaan van beide te verminderen. De gegevens van hoofdstuk twee en drie waren 
afkomstig van respondenten met depressieve symptomen. Om vast te stellen of  het 
risico op het ontstaan van vertraagd lopen of  van depressieve symptomen voortkomt 
uit een gemeenschappelijk onderliggend lijden en om de richting van deze associatie te 
onderzoeken, werd in hoofdstuk vier een onderscheid gemaakt tussen mensen mét en 
zónder depressieve symptomen. Het bleek dat bij mannen een vertraagde loopsnelheid 
onafhankelijk geassocieerd was met het ontstaan van depressieve symptomen. Bij 
vrouwen werd een univariate bidirectionele associatie gevonden tussen loopsnelheid 
en depressieve symptomen; na correctie voor verschillende covariaten waren deze 
associaties echter niet meer significant. Dit maakt duidelijk dat het ontstaan van 
depressieve symptomen en het ontstaan van een vertraagde loopsnelheid niet verklaard 
worden vanuit één gemeenschappelijk lijden en dat beide hun eigen diagnostiek en 
behandeltraject vereisen. De longitudinale associatie bij mannen heeft belangrijke 
praktische implicaties: vertraging van loopsnelheid bij oudere, niet depressieve mannen 
is een reden om niet alleen alert te zijn op het bestaan van lichamelijke ziekten, maar 
om ook alert te zijn op het ontwikkelen van een depressie.

In hoofdstuk vijf is een zijstap naar pijn gemaakt. Bevolkingsstudies laten 
consequent zien dat zowel pijn als depressie frequent voorkomen bij ouderen. Het 
gelijktijdig optreden van beide condities is geassocieerd met een slechtere prognose 
van beide dan wanneer slechts één van de twee optreedt. Deze interactie wordt ook 
wel de pijn-depressie dyade genoemd. Het beter begrijpen van de link tussen pijn en 
depressie op oudere leeftijd is noodzakelijk om ook voor ouderen geschikte preventieve- 
en behandel- maatregelen te kunnen nemen.
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Om verouderingsaspecten beter te kunnen bestuderen is het zinvol naast de 
kalenderleeftijd een maat voor kwetsbaarheid (frailty) mee te nemen. Of  de pijn-
depressie dyade verschilt tussen kwetsbare en niet kwetsbare ouderen is voor zover ons 
bekend niet eerder onderzocht. Het hoofddoel van deze studie was om te onderzoeken of  
leeftijd, follow-up tijd (ouder worden) en frailty een effect hadden op de associatie tussen 
pijn en depressie. Over een periode van 13 jaar bleek er een sterke associatie te bestaan 
tussen pijn en depressie; deze associatie werd niet beïnvloed door leeftijd, follow-up tijd 
of  frailty-status. Veertig procent van deze associatie bleek te worden verklaard door het 
aantal chronische ziekten en psychologische factoren, zoals neuroticisme en mastery 
(gevoel van controle). Hieruit konden we concluderen dat leeftijd, noch frailty status 
de sterke associatie tussen pijn en depressie beïnvloeden, terwijl bekende factoren zoals 
chronische ziekten, neuroticisme en mastery slechts in beperkte mate deze associatie 
verklaren. Deze studie levert een sterk argument om bestaande effectieve interventies 
bij het behandelen van pijn en depressie bij volwassenen ook bij ouderen in te zetten, 
ongeacht leeftijd of  frailty status.

In hoofdstuk zes werd onderzocht of  loop- en denksnelheid dementie, vallen en 
overlijden voorspellen, zowel individueel als gezamenlijk. Denksnelheid wordt gezien 
als een belangrijke hiërarchische maat voor cognitief  functioneren, die van invloed 
is op vele andere cognitieve maten en die bovendien afneemt met de leeftijd. Net als 
met loopsnelheid is denksnelheid geassocieerd met ziekten en overlijden. Vertraging 
van denk- en loopsnelheid zou kunnen afstammen van een zelfde onderliggend lijden, 
zoals in een recente studie werd gesuggereerd, waarbij bleek dat een associatie tussen 
vertraagd lopen en een verminderd volume van de prefrontale cortex werd verklaard 
door vertraagd denken. Dit zou kunnen betekenen dat vertraging van lopen en denken 
twee markers zijn met unieke klinische prognostische mogelijkheden. Ook in de 
klinische praktijk lijkt het erop dat vertraging van zowel denken als lopen prognostisch 
ongunstiger is dan wanneer slechts een van de twee vertragings-symptomen aanwezig 
is. Voor zover ons bekend zijn er echter geen studies verricht die het gecombineerd 
voorspellend vermogen van deze twee markers hebben onderzocht op verschillende 
uitkomstmaten voor gezondheid. 

Uit onze studie blijkt dat vertraagd denken het ontstaan van dementie voorspelt, 
dat vertraagd lopen vallen voorspelt en dat beide vertragingssymptomen overlijden 
voorspellen. Een vertragings-som-score, waarin beide vertragingssymptomen werden 
gecombineerd, bleek alle drie de uitkomstmaten te voorspellen. Hierbij werd bovendien 
een lineaire en sterke associatie met overlijden gezien, wat een additief  effect van beide 
symptomen suggereert. Tot onze verbazing medieerde noch modereerde depressieve 
symptomen deze associaties. Deze resultaten tonen het belang aan om bij ouderen in 
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de klinische praktijk, maar ook in onderzoeksverband, beide vertragingsmaten mee te 
nemen. De aanwezigheid van beide vertragingssymptomen bleek sterk geassocieerd 
met overlijden, wat de aanwezigheid van een gemeenschappelijk finaal pad aantoont 
met verschillend onderliggend lijden. Met deze studie concluderen we dat denksnelheid 
een minstens zo belangrijke maat is bij ouderen voor het voorspellen van ziekte en 
overlijden als loopsnelheid.

In hoofdstuk zeven worden de resultaten van de studies besproken. Een geriatrisch 
syndroom kenmerkt zich door een set van symptomen die frequent voorkomt op de 
oudere leeftijd, en die geassocieerd is met een aantal etiologische factoren of  ziekten 
in andere organen. Aan de hand van de studies is aannemelijk gemaakt dat vertraging 
gezien kan worden als een nieuw geriatrisch syndroom. Vertraging komt frequent voor 
bij de oudere, het is gemakkelijk te herkennen en het is betrouwbaar te meten. Het zou 
daarmee ook moeten leiden tot een compleet geriatrische assessment (Comprehensive 
Geriatric Assessment, GCA) wanneer vertraging van denken of  lopen optreedt en niet 
kan worden verklaard vanuit een al eerder gediagnosticeerde ziekte(n). Toekomstig 
onderzoek zal moeten uitwijzen of  een dergelijke benadering verbetering van de 
kwaliteit van leven kan opleveren voor ouderen met en ouderen zonder een depressie.


