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Depressie

Een depressie is een van de meest voorkomende mentale stoornissen en komt bij bijna 
300 miljoen mensen wereldwijd voor. In Nederland is de 12-maandsprevalentie van een 
depressie 5.2% en de prevalentie van een depressie ooit in het leven 18.7%. Bovendien 
brengt een depressie een zeer hoge ziektelast met zich mee. Volgens de Wereld Gezond-
heidsorganisatie (WHO) is een depressie momenteel zelfs de tweede hoofdoorzaak van 
wereldwijde ziektelast. Daarnaast vergroot de aanwezigheid van een depressie de kans 
op het ontstaan van chronische lichamelijke ziekten, zoals cardiovasculaire ziekten en 
diabetes. Het beloop van een depressie is vaak chronisch en de kans hierop is groter wan-
neer er ook sprake is van angstsymptomen. Hierdoor veroorzaakt een depressie een grote 
negatieve impact op de publieke gezondheid en aanzienlijk hoge gezondheidskosten. 

Wat houdt een depressieve stoornis nu eigenlijk precies in? In het wereldwijd veelgebruikte 
handboek voor de classificatie van mentale stoornissen (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders [DSM] van de American Psychiatric Association, waarvan de DSM-5 
de meest recent uitgebrachte editie is) wordt een depressie als volgt beschreven. Er wordt 
aan de diagnose depressie voldaan wanneer er gedurende minstens twee weken vijf of 
meer van de volgende negen symptomen aanwezig zijn, waarvan ten minste één van de 
eerste twee kernsymptomen: 1) sombere stemming en/of 2) duidelijke vermindering van 
interesse of plezier, 3) duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename, of vermin-
derde of toegenomen eetlust, 4) slapeloosheid of overmatig slapen, 5) psychomotorische 
agitatie of remming, 6) moeheid of verlies van energie, 7) gevoelens van waardeloosheid of 
buitensporige of onterechte schuldgevoelens, 8) verminderd vermogen tot concentratie of 
besluiteloosheid, en 9) terugkerende gedachten aan de dood, of suïcidegedachten, suïcide-
plannen of suïcidepogingen. Verder moeten deze symptomen klinisch significant lijden of 
disfunctioneren tot gevolg hebben en mogen ze niet toegeschreven worden aan de psy-
chologische effecten van een medicijn of een andere medische conditie. 

Om de klinische significantie van angstklachten bij een depressie te erkennen, heeft 
de DSM-5 ook een aantal criteria toegevoegd om angstige spanning te specificeren bij 
een depressie diagnose. Angstige spanning wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van 
minstens twee van de volgende vijf symptomen gedurende de meeste dagen van een 
depressieve episode: 
1) zich opgedraaid of gespannen voelen;
2) zich uitzonderlijk rusteloos voelen;
3) moeite hebben zich te concentreren door ongerustheid;
4) de vrees hebben dat er iets verschrikkelijks kan gebeuren;
5) het gevoel hebben de zelfbeheersing te verliezen.
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Angstige depressie

Wat houdt een angstige depressie in? 
Een depressie komt vaak samen voor met angst. Echter, de concepten en definities die 
voor het gezamenlijke voorkomen van depressie en angst worden gebruikt, zijn niet een-
duidig. Terwijl eerdere studies zich vaak hebben gericht op dichotome classificaties van 
angstige depressie, hebben andere studies het concept ook als een continue dimensie 
onderzocht. Door het gebruik van verschillende definities voor angstige depressie in 
studies, zijn resultaten niet altijd direct vergelijkbaar. Over het algemeen wordt de term 
‘angstige depressie’ (ofwel ‘anxious depression’) wisselend gebruikt in de literatuur om 
drie veelvoorkomende dichotome depressie-angst definities te omschrijven: 
1) Depressie diagnose met de DSM-5 angstige spanningsindicator (i.e. minstens twee van 
de vijf algemene angstklachten);
2) Depressie diagnose met een co-morbide angst stoornis; 
3) Depressie diagnose met angstklachten boven een bepaalde cut-off score op een angst-
schaal.

Dit proefschrift richt zich voornamelijk op angstige spanning bij een depressie (definitie 
1), maar belicht ook de andere twee definities. 

Klinische relevantie en huidig bewijs
Waarom krijgt angstige depressie nu zoveel aandacht uit het klinische veld en het onder-
zoeksveld? En waarom speelt het exact meten hiervan een belangrijke rol? De klinische 
relevantie wordt duidelijk uit studies die aantonen dat patiënten met een angstige depres-
sie, vergeleken met patiënten met een pure depressie, over het algemeen een chronischere 
en ernstigere depressie hebben, een hoger suïcide risico, slechter reageren op behandeling, 
en een ander neurobiologisch profiel blijken te hebben. Hoewel deze bevindingen het 
belang van verder onderzoek benadrukken, zijn er tot op heden nog geen eenduidige 
conclusies verkregen over de populatie met angstige depressie en de differente effecti- 
viteit van behandelingen in die populatie, omdat studies verschillende definities hebben 
gebruikt. Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoeksveld van angstige depressie zoals de 
nieuwe DSM-5 angstige spanningsindicator, kunnen mogelijk bijdragen aan een uni-
formere, klinisch relevante definitie.

Het is erg belangrijk om te bepalen hoe goed deze angstige spanningsindicator klini- 
sche uitkomsten kan voorspellen ten opzichte van een formele co-morbide angststoornis 
diagnose. Dit heeft belangrijke klinische implicaties, omdat het meten van angst mid-
dels een korte 5-item indicator veel makkelijker en tijdbesparender is dan het formeel 
diagnosticeren van een of meerdere co-morbide angststoornissen. Daarnaast kan de 
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angstige spanningsindicator clinici ook helpen om depressieve patiënten met angst-
klachten te identificeren die niet voldoen aan de volledige diagnostische criteria van een 
angststoornis, maar die mogelijk wel gebaat zijn bij een andere behandelstrategie dan 
depressieve patiënten met of zonder een angststoornis. Verder is het ook belangrijk om te 
onderzoeken of angstige spanning bij een depressie gekenmerkt wordt door een andere 
neurobiologie. Hierdoor zou angstige spanning bij een depressie erkend kunnen worden 
als een onderscheidend symptoomprofiel van depressie en doordat dit nieuwe inzichten 
kan geven in meer specifieke, biologische behandeltargets kan dit uiteindelijk bijdragen 
aan het vinden van specifieke, effectieve behandelingen. Omdat een depressie geasso-
cieerd is met nadelige gevolgen voor de lichamelijke gezondheid, is het ook belangrijk om 
de rol van angstige spanning te onderzoeken op het ontwikkelen van lichamelijke ziekten 
bij patiënten met een depressie. Hierdoor kunnen preventie- en behandelstrategieën 
zich bijvoorbeeld meer richten op het grotere risico op het ontstaan van lichamelijke 
ziekten bij depressieve patiënten en dit ofwel vroegtijdig voorkomen danwel vroegtijdig 
behandelen. 

Bij de start van dit proefschrift waren er nauwelijks studies uitgevoerd die de validi-
teit van de angstige spanningsindicator hadden onderzocht, behoudens de studie door 
Zimmerman en zijn collega’s. Zij ontwikkelden een meetinstrument om angstige span-
ningsklachten te meten in depressieve patiënten en dit meetinstrument bleek voldoende 
betrouwbaar en valide te zijn. Echter, deze studie leverde geen longitudinaal bewijs. 
Daardoor was de klinische validiteit van de DSM-5 angstige spanningsindicator nog 
grotendeels onbekend aan de start van dit proefschrift. Ook waren er nauwelijks studies 
gedaan naar een mogelijk neurobiologisch profiel onderliggend aan angstige spanning 
bij een depressie. Slechts twee studies hadden indirect de relatie tussen inflammatie 
en angstige depressie onderzocht en de bevindingen gaven indirecte aanwijzingen dat 
inflammatie mogelijk een rol zou spelen in de pathofysiologie van angstige depressie. 
Slechts één studie heeft onderzocht wat de impact is van angstige spanning op het 
ontstaan van cardiovasculaire ziekten. Deze studie liet zien dat patiënten met angstige 
spanning een groter risico hadden op het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten. Verder 
was het tijdens het uitvoeren van dit proefschrift nog onbekend of angstige spanning 
ook kon bijdragen aan het ontwikkelen van andere lichamelijke ziekten bij patiënten met 
een depressie. Bovendien waren er helemaal geen studies uitgevoerd die de impact van 
specifieke klinische depressie kenmerken op het ontwikkelen van lichamelijke ziekten 
hadden onderzocht, waarbij de analyses tevens gecorrigeerd werden voor belangrijke leef-
stijlfactoren. Het onderzoeken van de impact van angstige spanningsklachten en andere 
klinische depressie kenmerken op het ontstaan van lichamelijke ziekten kan bijdragen aan 
het verbeteren van preventiestrategieën en het vinden van specifiekere behandeltargets. 
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Doelen van dit proefschrift

Dit proefschrift heeft als hoofddoel om te onderzoeken of angstige spanning bij een 
depressie een onderscheidend en klinisch relevant symptoomprofiel is van depressie. 
Om dit vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, is dit hoofddoel in meerdere 
subdoelen opgedeeld en onderzocht.

Hoofddoel: onderzoeken of angstige spanning bij een depressie een 
onderscheidend en klinisch relevant symptoomprofiel is van depressie.
Het eerste subdoel was het onderzoeken van het longitudinaal voorspellend vermogen 
van de DSM-5 angstige spanningsindicator voor klinische uitkomsten bij patiënten met 
een huidige depressie, en om het voorspellende vermogen te vergelijken met dat van 
co-morbide DSM-IV angststoornissen (Hoofdstuk 2). Het tweede subdoel was het onder-
zoeken van het voorspellend vermogen van de DSM-5 angstige spanningsindicator voor 
behandeluitkomsten en het voorkomen van bijwerkingen van antidepressiva bij patiënten 
met een nieuw ontstane depressie die gestart waren met een adequate antidepressivabe-
handeling, en om de voorspellende waarde te vergelijken met dat van co-morbide DSM-IV 
angststoornissen (Hoofdstuk 3). Het derde subdoel was om te onderzoeken of angstige 
spanning en andere dimensionele angstschalen geassocieerd waren met differente basale 
inflammatiemarkers en aangeboren cytokine-productiecapaciteit bij patiënten met een 
huidige depressie (Hoofdstuk 4). Het vierde subdoel was om de waarde van angstige span-
ning bij een depressie te onderzoeken binnen het bredere onderzoeksveld van angstige 
depressie. Het klinisch beloop en klinische uitkomsten, behandeluitkomsten en mogelijke 
onderliggende neurobiologische disregulaties werden hierbij behandeld (Hoofdstuk 5). 
Het laatste subdoel was om in mensen met een depressie te onderzoeken of angstige 
spanning en andere klinische depressieve kenmerken een rol spelen bij het ontstaan van 
lichamelijke ziekten over 6 jaar tijd (Hoofdstuk 6). 
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Onderzoekspopulatie in dit proefschift

Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) 
In dit proefschrift is gebruik gemaakt van basismetingdata, 1-, 2-, 4-, en 6-jaars vervolgdata 
van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). De NESDA studie is een lon-
gitudinale, observationele cohort studie die het lange termijn beloop en de gevolgen van 
stemmings- en angststoornissen onderzoekt. In totaal werden er 2,981 deelnemers (tussen 
de 18–65 jaar oud) geïncludeerd op de basismeting tussen september 2004 en februari 
2007 die afkomstig waren uit drie verschillende studielocaties in Nederland (Amster-
dam, Leiden and Groningen). Zij werden gerekruteerd vanuit de algemene populatie 
(19%), eerste lijnszorg (54%) en gespecialiseerde mentale gezondheidsinstellingen (27%). 
De deelnemers hadden een huidige (57%) of herstelde (21%) stemmings- of angststoor-
nis of hadden geen geschiedenis van een psychiatrische stoornis (22%). Exclusiecriteria 
waren onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en een diagnose van een primaire 
klinische psychiatrische stoornis anders dan stemmings- of angststoornissen. Op de basis-
meting, 2- (n=2,596; 87.1%), 4- (n=2,402; 80.6%) en 6-jaars (n=2,256; 75.7%) vervolgmetingen 
vonden er uitgebreide metingen plaats bij alle deelnemers die werden afgenomen door 
hiervoor speciaal getraind onderzoekspersoneel, waaronder een uitgebreid interview, 
vragenlijsten op basis van zelf-rapportage, bloedafname en een lichamelijk onderzoek. 
Data op de 1-jaars vervolgmeting (n=2,445; 82%) werd verkregen door zelf-gerapporteerde 
vragenlijsten over onder andere de ernst van depressieklachten en medicatiegebruik. 
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Belangrijkste bevindingen van dit proefschrift

Het eerste subdoel was het onderzoeken van de longitudinale voorspellende validiteit 
van de DSM-5 angstige spanningsindicator voor klinische uitkomsten bij patiënten met 
een huidige depressie, en om de voorspellende validiteit van de angstige spanningsindi-
cator te vergelijken met dat van co-morbide DSM-IV angststoornissen. Hoofdstuk 2 liet 
zien dat de DSM-5 angstige spanningsindicator valide is in termen van discriminerend 
vermogen voor klinische kenmerken, convergerende validiteit voor angstkenmerken en 
longitudinale voorspellende validiteit voor klinische uitkomsten in 1,080 patiënten met 
een depressie. Angstige spanning kwam in meer dan de helft van de patiënten voor 
(prevalentie=54.2%). Overlap tussen de angstige spanningsindicator en co-morbide 
angststoornissen was zwak (Cohen’s κ=0.09). Patiënten met een depressie plus angstige 
spanning hadden vaker een depressie diagnose na 2 jaar, een langere duur tot herstel 
en een hogere mate van disfunctioneren dan degenen zonder angstige spanning. De 
voorspellende waarde van de angstige spanningsindicator bleek beter te zijn dan die 
van co-morbide DSM-IV angst stoornissen. Deze bevindingen suggereren dat de simpele 
DSM-5 angstige spanningsindicator een betere longitudinale voorspeller is dan de diag-
nose van co-morbide angststoornissen voor klinische uitkomsten bij patiënten met een 
depressie. 

Nadat was vastgesteld dat de angstige spanningsindicator valide was om klinische uit-
komsten te voorspellen, werd er in Hoofdstuk 3 onderzocht wat de voorspellende waarde 
is van de DSM-5 angstige spanningsindicator voor behandeluitkomsten en frequentie 
van antidepressiva bijwerkingen. Ook werd onderzocht hoe goed de voorspellende vali- 
diteit van de angstige spanningsindicator was in vergelijking met dat van co-morbide 
DSM-IV angststoornissen. Dit werd onderzocht bij patiënten met een nieuw onststane 
depressie die gestart waren met een adequate antidepressiva behandeling. De analyses 
lieten zien dat de angstige spanningsindicator een hogere ernst van depressie na 1 en 
2 jaar, een lager herstel van depressie na 2 jaar en een hoger aantal bijwerkingen van 
antidepressiva voorspelden, in tegenstelling tot co-morbide DSM-IV angst stoornissen 
die al deze behandeluitkomsten niet voorspelden. Dit suggereert dat de DSM-5 angstige 
spanningsindicator klinisch relevant en bruikbaar is voor het monitoren en opstellen van 
behandelplannen van patiënten met een depressie. 

De vorige hoofdstukken lieten zien dat de DSM-5 angstige spanningsindicator klinisch 
valide is om zowel klinische als behandeluitkomsten te voorspellen bij patiënten met een 
huidige depressie. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of de angstige spannings- 
indicator gekarakteriseerd wordt door een onderscheidend biologisch profiel, wat een 
mogelijke verklaring kan zijn voor de gevonden slechtere uitkomsten. In Hoofdstuk 4 
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werd dit onderzocht in relatie tot het immuunsysteem, waarin basale inflammatie (mid-
dels 3 basale inflammatie markers) en aangeboren cytokine-productiecapaciteit (middels 
13 lipopolysaccharide [LPS]-gestimuleerde inflammatie markers) werden onderzocht. Dit 
hoofdstuk toonde aan dat angstige spanning geassocieerd was met hogere waarden van 
LPS-gestimuleerde inflammatiemarkers (interferon [INF]-ɣ, IL-6, monocyte chemotactic 
protein [MCP]-1, macrophage inflammatory protein [MIP]-1α, matrix metalloproteinase 
[MMP]-2, TNF-α, LPS-gestimuleerde inflammatie index). Andere dimensionele angstindi-
catoren waren ook geassocieerd met verhoogde aangeboren cytokine productie capaciteit. 
Deze resultaten geven nieuw inzicht in de pathofysiologie van een angstige depressie.   

Hoofdstuk 5 omvat een overzichtsstudie van de recente literatuur over angstige depres-
sie (depressie diagnose met een co-morbide angststoornis of met angstklachten), inclusief 
angstige spanning bij een depressie, en reflecteert op de waarde en plaats van angstige 
spanning bij depressie binnen het onderzoeksveld van angstige depressie. Er werd een 
overzicht gegeven van de recente literatuur over de impact van gelijktijdig voorkomende 
angst bij patiënten met een depressie op klinisch beloop en klinische uitkomsten, behan-
deluitkomsten en mogelijke onderliggende neurobiologische disregulaties. Recente 
literatuur toont aan dat angstige depressie vaak voorkomt en geassocieerd is met slech-
tere klinische en behandeluitkomsten in vergelijking met een pure depressie, ondanks 
heterogeniteit in diagnostische criteria en meetinstrumenten voor angstige spanning. 
Recent werd de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen onderzocht voor patiënten 
met een angstige depressie, maar door de weinige studies en het gebruik van verschil-
lende definities konden er geen harde conclusies worden getrokken. Ten aanzien van de 
neurobiologie blijkt dat angstige depressie geassocieerd is met inflammatoire ontrege-
lingen en abnormaliteiten in het brein, waaronder ernstigere corticale verdunning en 
verhoogde corticolimbische-striatale functionele connectiviteitspatronen in vergelijking 
met depressieve personen zonder angst. Ondanks dat verschillende angstige depressie 
definities gerelateerd waren aan slechtere uitkomsten, is er meer onderzoek nodig naar 
welke onderliggende angstklachten er precies ten grondslag liggen aan de associaties met 
slechte klinische uitkomsten en biologie. De eerste bevindingen over de DSM-5 angstige 
spanningsindicator lijken veelbelovend, maar zouden wel verder moeten worden onder-
zocht en vergeleken moeten worden met andere angstconstructen. 

Het laatste subdoel was om te onderzoeken of angstige spanning bij een depressie en 
andere klinische depressie kenmerken bijdragen aan het ontstaan van lichamelijke ziek-
ten over 6 jaar tijd bij patiënten met een depressie. Er werden vijf hoofdcategorieën 
van lichamelijke ziekten onderzocht, namelijk cardio-metabole ziekten, respiratoire ziek-
ten, musculoskeletale ziekten, gastro-intestinale ziekten en kanker. Hoofdstuk 6 laat 
allereerst zien dat personen met een huidige depressie een verhoogd risico hebben op 
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het ontwikkelen van lichamelijke ziekten (cardio-metabole ziekten, musculoskeletale 
ziekten, gastro-intestinale ziekten en elke ziekte categorie) in 6 jaar tijd dan gezonde 
controlepersonen. Personen met een herstelde depressie versus controlepersonen lieten 
ook een verhoogd risico zien op het ontwikkelen van lichamelijke ziekten, maar dit was 
statistisch niet significant. Daarnaast laat dit hoofdstuk zien dat een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van lichamelijke ziekte over 6 jaar tijd geassocieerd was met hogere 
depressie ernst, alsook met depressieve stemmingssymptomen en depressieve lichame- 
lijke klachten. Verder verschilden depressieve symptoomprofielen (depressie met angstige 
spanning, atypische klachten of melancholische klachten) niet in hun risico op het ont-
staan van lichamelijke ziekten. Er was geen significant verschil in het 6-jaars risico op 
het ontstaan van lichamelijke ziekten tussen personen met een huidige depressie met en 
zonder angstige spanning en gezonde controlepersonen. Beide groepen van depressieve 
personen met en zonder angstige spanning hadden vergelijkbare risico’s op het ontwik-
kelen van cardio-metabole ziekten, musculoskeletale ziekten, gastro-intestinale ziekten 
en elke ziektecategorie in vergelijking met gezonde controlepersonen. 
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Conclusie

Dit proefschrift heeft aangetoond dat de DSM-5 angstige spanningsindicator een kli- 
nisch relevant en valide construct is om patiënten te identificeren met een depressie plus 
angstklachten die voorspellend zijn voor slechtere klinische en behandeluitkomsten ten 
opzichte van degenen zonder deze angstklachten. De simpele angstige spanningsindicator 
is dus snel en makkelijk te gebruiken om patiënten met depressie en angstige spanning te 
selecteren die baat hebben bij innovatieve of intensievere behandelingen, en kan zowel 
in de eerste lijn als in psychiatrische instellingen gebruikt worden. Verder lijkt angstige 
spanning bij een depressie gerelateerd te zijn aan inflammatoire ontregelingen omdat 
gebleken is dat depressieve patiënten met angstige spanning een hogere aangeboren 
cytokine productie capaciteit hadden ten opzichte van degenen zonder angstige span-
ning. De DSM-5 angstige spanningsindicator lijkt dus een welkome ontwikkeling te zijn 
binnen het onderzoeksveld van angstige depressie, maar het huidige bewijs om deze 
indicator te gebruiken als ‘gouden standaard’ is nog relatief beperkt.

Kortom, dit proefschrift draagt bij aan een beter inzicht in de klinische waarde van ang-
stige spanning bij een depressie doordat het aantoonde dat angstige spanning bij een 
depressie een veelvoorkomend en onderscheidend symptoomprofiel is van depressie 
die geassocieerd is met een slechter beloop, slechtere behandelrespons en inflamma-
toire ontregelingen ten opzichte van een pure depressie. Tevens heeft het onderzoek 
in dit proefschrift het onderzoeksveld van angstige depressie vooruit geholpen, omdat 
het inzicht geeft in de waarde van het gebruik van de relatief nieuwe DSM-5 angstige 
spanningsindicator om angstige spanning te specificeren bij patiënten met een huid-
ige depressie. Verder heeft het proefschrift een klein stukje van de heterogeniteit van 
depressie kunnen ontrafelen. Desondanks is meer onderzoek nodig naar deze angstige 
spanningsindicator en is het nodig om de indicator te vergelijken met andere dimen-
sionele angstmaten. Bovendien zou toekomstig onderzoek zich moeten richten op het 
identificeren van specifieke angstsymptomen die de associaties met klinische uitkomsten 
en biologische systemen drijven, middels bijvoorbeeld een transdiagnostische onder-
zoeksbenadering. Daardoor zal hopelijk de pathofysiologie van stoornissen die zich 
uitstrekken over het stemmings-/angstspectrum worden achterhaald, waardoor speci- 
fiekere behandelinterventies kunnen worden ontwikkeld die de grote ziektelast van 
depressieve patiënten en de negatieve publieke gezondheidsgevolgen zullen verminderen.


