
VU Research Portal

Childhood abuse and late-life depression

Wielaard, I.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Wielaard, I. (2018). Childhood abuse and late-life depression. [PhD-Thesis - Research and graduation internal,
Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/96e599f3-d9f1-421e-bc1f-41bcfd9bb496


	
	

Nederlandse	Samenvatting	
	

	

	 	



Negatieve	 jeugdervaringen	 als	 verwaarlozing	 en	mishandeling	 kunnen	 ernstige	 en	 langdurige	

consequenties	hebben,	waaronder	psychische	problemen.	Al	vele	jaren	blijft	het	aantal	kinderen	

dat	 slachtoffer	 is	van	mishandeling	en/of	verwaarlozing	 in	Nederland	gelijk,	en	wordt	geschat	

op	 118.000	 kinderen	 per	 jaar.	 Er	 is	 weinig	 bekend	 over	 de	 effecten	 van	 negatieve	

jeugdervaringen	op	de	psychische	gezondheid	op	latere	leeftijd.	Ook	in	de	klinische	praktijk	van	

de	 ouderenpsychiatrie	 wordt	 er	 tot	 nog	 toe	weinig	 aandacht	 aan	 de	 vroege	 jeugdervaringen	

besteed.	

	

Jeugdtrauma:	verwaarlozing	en	mishandeling	in	de	jeugd	

De	 eerste	 levensjaren,	 van	 geboorte	 tot	 het	 16e	 levensjaar,	 markeren	 een	 belangrijke	

ontwikkelingsperiode.	 In	 wetenschappelijk	 onderzoek	 is	 het	 begrip	 ‘jeugdtrauma’	 op	

verschillende	manieren	beschreven	en	gespecificeerd.	In	dit	proefschrift	betreft	het	de	ervaring	

van	één	of	meer	traumatische,	negatieve	gebeurtenissen	vóór	de	leeftijd	van	16	jaar.	Er	worden	

vier	typen	onderscheiden:	[1]	Emotionele	verwaarlozing,	dat	wil	zeggen	als	er	niet	naar	je	wordt	

geluisterd,	problemen	en	emoties	worden	genegeerd,	je	onwelkom	voelde	en	je	geen	of	slechte	

aandacht	en	steun	van	 je	ouders	kreeg;	[2]	Psychologische	mishandeling	bestaat	uit	schelden,	

schreeuwen,	 oneerlijke	 bestraffing,	 ten	 opzichte	 van	 broers/zussen	 ongelijk	 en	 ongunstig	

behandeld	 worden	 en	 chantage;	 [3]	 Fysieke	 mishandeling	 gaat	 erom	 dat	 je	 geschopt	 of	

geslagen	 bent	 met	 handen	 of	 een	 voorwerp;	 [4]	 Seksuele	 mishandeling	 betreft	 ongewenst,	

tegen	je	wil	seksueel	aangeraakt	zijn	of	een	ander	seksueel	aan	moeten	raken.		

Jeugdtrauma’s	kunnen	negatieve	consequenties	hebben	op	vele	levensgebieden.	Er	zijn	

veel	 studies	gedaan	bij	 uiteenlopende	 leeftijdsgroepen.	Kort	gezegd	kwam	hieruit	 naar	 voren	

dat	jeugdtrauma’s	negatieve	effecten	hebben	op	ons	brein,	op	ons	stresssysteem	en	op	andere	

neurobiologische	 processen.	 Op	 lange	 termijn	 zijn	 er	 ook	 allerlei	 andere	 gevolgen,	 zoals	 een	

ongezondere	 leefstijl,	 meer	 problemen	 met	 lichamelijke	 gezondheid	 en	 meer	 problemen	 op	

sociaal	en	 interpersoonlijk	vlak.	Bovendien	hebben	verwaarlozing	en	mishandeling	 in	de	 jeugd	

een	sterke	invloed	op	de	geestelijke	gezondheid	en	is	het	geassocieerd	met	een	breed	scala	aan	

psychopathologie,	 zoals	 post-traumatische	 stress	 stoornis,	 depressie	 en	 bepaalde	

persoonlijkheidsproblematiek.	 De	 ernst	 van	 het	 jeugdtrauma	 (duur,	 frequentie	 en	 meerdere	

typen)	versterkt	de	associatie	met	psychopathologie	en	leidt	vaak	tot	co-morbiditeit.	Tot	nu	toe	

is	 veel	 onderzoek	 gedaan	 bij	 kinderen,	 adolescenten	 en	 jongere	 volwassenen.	 Echter	 de	

verklarende,	mediërende	factoren	tussen	jeugdtrauma	en	de	gevolgen	op	latere	leeftijd	zijn	nog	

grotendeels	onbekend.	

	

Depressieve	stoornis		

In	2014	werden	de	DSM-V-criteria	voor	een	depressieve	stoornis	gepubliceerd	in	Nederland.	Vijf	

of	meer	items	van	de	criteria	moeten	aanwezig	zijn	in	de	laatste	twee	weken,	en	aanzienlijk	leed	

en	 problemen	 veroorzaken	 in	 het	 dagelijks	 functioneren.	 Tenminste	 één	 van	 de	 twee	

kernsymptomen	 moet	 tenminste	 gedurende	 twee	 weken	 aanwezig	 zijn:	 [1]	 zich	 verdrietig	

voelen	en	/	of	[2]	het	grootste	deel	van	de	dag,	bijna	elke	dag	duidelijk	verminderde	interesse	of	



plezier	 hebben	 in	 (bijna)	 alle	 activiteiten.	 De	 andere	 symptomen	 zijn	 [3]	 aanzienlijk	

gewichtsverlies	of	gewichtstoename,	 [4]	 slapeloosheid	of	hypersomnie,	 [5]	psychomotorische	

agitatie	 of	 vertraging,	 [6]	 vermoeidheid	 of	 verlies	 van	 energie,	 [7]	 gevoelens	 van	

waardeloosheid	 en	 /	 of	 schuld,	 [8]	 minder	 concentratie	 /	 aandacht	 of	 besluiteloosheid,	 [9]	

terugkerende	gedachten	over	dood	of	zelfmoord	of	met	een	specifiek	zelfmoordplan.	

In	 Nederland	 ontwikkelt	 bijna	 20%	 van	 de	 volwassen	 bevolking	 (18-64	 jaar)	 een	

depressieve	 stoornis	 tijdens	 hun	 leven.	 In	 1997	 bleek	 al	 dat	 de	 prevalentie	 van	 depressie	 op	

latere	 leeftijd	 (65	 jaar	 en	 ouder)	 ongeveer	 2,0%	was	 in	 de	 algemene	 bevolking	 in	Nederland.	

Wanneer	niet-stringente	diagnostische	criteria	werden	gebruikt,	zoals	een	lichte	of	subklinische	

depressie,	 was	 de	 prevalentie	 12,9%.	 Uit	 de	 Nederlandse	 Studie	 naar	 Depressie	 bij	 Ouderen	

bleek	dat	65,1%	van	de	depressieve	ouderen	een	aanvang	van	depressie	vóór	de	leeftijd	van	60	

jaar	 had,	 terwijl	 32,9%	na	 het	 60e	 levensjaar	 een	 eerste	 depressie	 had.	Op	 latere	 leeftijd	 lijkt	

depressie	 een	 enigszins	 andere	 symptoompresentatie	 te	 hebben	 en	 er	 is	 aangetoond	 dat	 de	

depressieve	symptomen	persistenter	zijn	en	het	beloop	van	depressie	vaker	chronisch	is.	

	

Doelstellingen	en	onderzoeksvragen	
Volwassenen	met	een	 jeugdtrauma	ontwikkelen	vaker	een	depressie	dan	volwassenen	zonder	

jeugdtrauma.	 Meestal	 ontstaat	 de	 depressie	 al	 op	 jong	 volwassen	 leeftijd,	 echter	 sommige	

mensen	krijgen	hun	eerste	depressie	pas	op	 latere	 leeftijd.	 Jeugdtrauma	vergroot	dus	ook	bij	

ouderen	 de	 kans	 op	 een	 slechte(re)	 geestelijke	 gezondheid.	 Mogelijk	 spelen	 bij	 ouderen	

onderliggende	factoren	die	samenhangen	met	veroudering	een	rol	bij	het	ontwikkelen	van	een	

depressie.		

Het	hoofddoel	van	dit	proefschrift	was	dan	ook	om	de	associatie	tussen	jeugdtrauma	en	

depressie	 bij	 ouderen	 verder	 te	 ontrafelen.	 Tevens	was	 het	 doel	 om	de	 betrouwbaarheid	 van	

retrospectieve	zelfrapportages	over	jeugdtrauma	te	onderzoeken.		

We	hadden	vier	onderzoeksvragen.	Eerst	hebben	we	gekeken	naar	het	verband	tussen	

jeugdtrauma	en	twee	mogelijke	onderliggende	biologische	mechanismen,	namelijk	de	HPA-as	

en	 telomeerlengte.	 Vervolgens	 onderzochten	 we	 de	 rol	 van	 chronische	 somatische	 ziekten,	

psychosociale	 -	 en	 leefstijl	 factoren	 in	 de	 associatie	 tussen	 jeugdtrauma	 en	 respectievelijk	

depressie	 en	 functionele	 beperkingen.	 Ten	 derde	 waren	 we	 geïnteresseerd	 in	 de	 associatie	

tussen	 jeugdtrauma	 en	 het	 beloop	 van	 depressie	 op	 latere	 leeftijd.	 Ten	 vierde	 hebben	we	de	

betrouwbaarheid	van	zelfrapportages	over	 jeugdtrauma’s	bij	oudere	volwassenen	onderzocht.	

De	 jeugdtrauma	vragenlijst	vraagt	 terug	te	kijken	op	gebeurtenissen	die	 lang	geleden	hebben	

plaatsgevonden,	 de	 vraag	 is	 hoe	 betrouwbaar	 die	 herinneringen	 zijn.	 Doordat	 de	 vragenlijst	

tweemaal	is	afgenomen,	kon	de	betrouwbaarheid	van	deze	meting	worden	onderzocht.	

	

Onderzoekspopulatie	
De	Nederlandse	Studie	naar	Depressie	bij	Ouderen	(NESDO)	 is	een	 longitudinale	cohortstudie	

die	 in	 2007	 is	 begonnen	 met	 de	 werving	 van	 oudere	 volwassenen	 bij	 huisartsen	 en	 GGZ-

instellingen	 in	vijf	 regio's	 in	Nederland.	Bij	aanvang	waren	er	510	deelnemers,	387	depressieve	



en	132	niet-depressieve	oudere	volwassenen	van	60	jaar	en	ouder	(gemiddeld	70,6	jaar).	Twee	

jaar	 later	 werden	 alle	 deelnemers	 opnieuw	 uitgenodigd,	 waarna	 83,4%	 (401	 volwassenen)	

meededen	 aan	 het	 tweede	 interview.	 Zes	 jaar	 na	 de	 basismeting	 deden	 nog	 299	 van	 de	 510	

deelnemers	mee	aan	het	derde	 interview.	Uitval	was	voornamelijk	 te	wijten	aan	overlijden	en	

mentale	 problemen,	met	 name	 cognitieve	 stoornissen,	 en	weigering	 (geen	 interesse	 of	 geen	

tijd).	 Elk	 face-to-face	 interview	omvatte	 diagnostische	 instrumenten	 voor	 depressie,	 namelijk	

een	gestructureerd	klinisch	interview	en	een	vragenlijst	om	de	ernst	van	de	depressie	in	kaart	te	

brengen.	 Met	 een	 interval	 van	 zes	 jaar,	 werd	 de	 deelnemers	 gevraagd	 naar	 mogelijke	

jeugdtrauma’s,	 waarbij	 de	 eerder	 beschreven	 vier	 typen	 jeugdtrauma’s	 werden	 uitgevraagd.	

Daarnaast	 omvatte	 het	 interview	 een	 scala	 aan	 vragenlijsten	 en	 tests	 waardoor	 een	 goede	

indruk	 verkregen	 kon	worden	 van	 de	 lichamelijke	 en	 psychische	 gezondheid	 en	 het	 dagelijks	

functioneren.		

	

Onderzoeksresultaten	
Onderzoeksvraag	 1:	 Welke	 rol	 spelen	 biologische	 mechanismen,	 zoals	 telomeerlengte	 en	 de	

hypothalamus-hypofyse-bijnier(HPA-)as,	 in	 de	 associatie	 tussen	 jeugdtrauma	 en	 depressie	 op	

latere	leeftijd?		

	

In	hoofdstuk	2	 is	gekeken	naar	de	 invloed	van	psychosociale	stress	op	biologische	veroudering	

bij	oudere	volwassenen.	Psychosociale	stress	omvat	 in	ons	onderzoek	 jeugdtrauma,	maar	ook	

recente	negatieve	gebeurtenissen	en	eenzaamheid,	en	kan	 leiden	 tot	mentale	en	 lichamelijke	

gezondheidsproblemen.	 Studies	 uitgevoerd	 bij	 jongere	 volwassenen	 laten	 zien	 dat	

psychosociale	 stress	 er	 voor	 kan	 zorgen	 dat	 het	 menselijk	 lichaam	 sneller	 verouderd.	 Deze	

biologische	veroudering	wordt	 in	kaart	gebracht	door	naar	de	 lengte	van	telomeren	te	kijken.	

Telomeren	bevinden	zich	aan	de	uiteinden	van	onze	chromosomen	en	beschermen	ons	DNA.	

Wanneer	men	ouder	wordt,	worden	deze	telomeren	vanzelf	korter,	maar	er	zijn	factoren	die	het	

verouderingsproces	 kunnen	 versnellen.	Wanneer	 telomeren	 te	 kort	 worden,	 sterven	 cellen	 in	

ons	 lichaam	 af	 en	 kunnen	 gezondheidsproblemen	 optreden.	 Binnen	 NESDO	 hebben	 wij	

onderzocht	 of	 ouderen	 die	 stressvolle	 psychosociale	 gebeurtenissen	 hebben	 meegemaakt,	

kortere	 telomeren	 hebben.	 Het	 recent	 of	 in	 de	 jeugd	 ervaren	 van	 stressvolle	 psychosociale	

gebeurtenissen	 blijkt	 geen	 verband	 te	 hebben	 met	 telomeerlengte	 op	 latere	 leeftijd.	 Met	

andere	woorden,	 ouderen	die	 stressvolle	 psychosociale	 gebeurtenissen	hebben	meegemaakt,	

hebben	 vergelijkbare	 telomeerlengte	 als	 ouderen	 die	 deze	 gebeurtenissen	 niet	 hebben	

meegemaakt.	 Bij	 jongere	 volwassenen	werd	 in	 eerder	 onderzoek	wel	 een	 verband	 gevonden	

tussen	 stressvolle	 psychosociale	 gebeurtenissen	 en	 telomeerlengte.	 Mogelijk	 zijn	 ouderen	

gedurende	 hun	 leven	 blootgesteld	 geweest	 aan	 een	 verscheidenheid	 van	 factoren	 die	

(gezamenlijk)	 invloed	 hebben	 op	 telomeerlengte	 (zoals	 een	 ongezonde	 leefstijl	 of	 ziekte),	

waardoor	het	effect	van	stressvolle	psychosociale	gebeurtenissen	niet	terug	te	zien	is.	

In	hoofdstuk	 3	 hebben	we	 gekeken	 of	 het	 stresshormoon	 cortisol	 een	 rol	 speelt	 in	 de	

samenhang	tussen	jeugdtrauma	en	depressie	op	latere	leeftijd.	Cortisol	is	een	hormoon	dat	een	



rol	speelt	in	de	HPA-as	en	dat	we	nodig	hebben	om	goed	op	stress	te	kunnen	reageren.	Het	is	

altijd	in	ons	lichaam	aanwezig.	’s	Morgens,	bij	het	wakker	worden	en	opstaan	is	de	concentratie	

van	 dit	 hormoon	 het	 hoogst	 en	 een	 uur	 na	 ontwaken	 neemt	 het	weer	 af	 (dit	 noemen	we	 de	

cortisol	ochtendcurve).	Studies	bij	 jongere	volwassenen	hebben	al	aangetoond	dat	bij	mensen	

die	 te	maken	hebben	gehad	met	 verwaarlozing	 en	mishandeling	 in	 hun	 jeugd,	 dit	 patroon	 er	

anders	uit	ziet,	en	ons	biologische	stress	systeem	dus	anders	werkt.	Bij	depressieve	ouderen	is	

dit	 nog	 niet	 eerder	 onderzocht.	 Uit	 ons	 onderzoek	 blijkt	 dat	 ouderen	 met	 jeugdtrauma	 een	

lagere	cortisol	waarde	hebben	bij	het	wakker	worden,	of	 ze	nu	wel	of	niet	depressief	 zijn.	Dit	

zou	kunnen	komen	doordat	mensen	die	als	kind	mishandeld	zijn,	gevoeliger	zijn	geworden	voor	

teveel	cortisol	en	deze	hormoonproductie	sneller	stopt,	zodat	er	minder	cortisol	in	het	lichaam	

komt.	Bij	ouderen	die	als	kind	mishandeld	zijn	zou	het	lichaam	zich	zo	hebben	aangepast	dat	ze	

hier	gevoeliger	voor	zijn	geworden,	wat	er	toe	leidt	dat	ze	juist	minder	cortisol	aanmaken	bij	het	

wakker	worden.	Ook	vonden	we	in	dit	onderzoek	dat	er	grotere	verschillen	waren	over	tijd	in	de	

cortisol	ochtendcurve	als	er	sprake	was	van	psychologische	en/of	seksuele	mishandeling,	maar	

enkel	bij	deelnemers	die	niet	depressief	waren.	Dit	 zou	erop	kunnen	wijzen	dat	depressie	het	

effect	 van	 jeugdtrauma’s	op	het	 stresshormoon	cortisol	modificeert.	Oudere	 volwassenen	die	

jeugdtrauma	 rapporteren	 zouden	 dus	 negatiever	 beïnvloedt	 kunnen	 worden	 door	 stress	 en	

stressvolle	 gebeurtenissen	 dan	 ouderen	 zonder	 jeugdtrauma.	 Dit	 moet	 echter	 nog	 verder	

onderzocht	worden.	Deze	uitkomsten	helpen	om	beter	te	begrijpen	hoe	jeugdtrauma	bijdraagt	

aan	de	grotere	kans	op	een	depressie	op	latere	leeftijd.		

	

Antwoord:	 Op	 latere	 leeftijd	 is	 jeugdtrauma	 geassocieerd	met	 een	 dysregulatie	 van	 de	 HPA-as,	

maar	niet	met	telomeerlengte.	De	associatie	tussen	jeugdtrauma	en	dysregulatie	van	de	HPA-as	is	

onafhankelijk	van	depressie.		

	

Onderzoeksvraag	 2:	 Wat	 is	 de	 impact	 van	 jeugdtrauma	 op	 psychosociale	 en	 leefstijl	 factoren,	

chronisch	somatische	ziekten,	depressiekarakteristieken	en	functionele	beperkingen?	

	

In	 hoofdstuk	 4	 hebben	 we	 gekeken	 of	 psychosociale	 factoren,	 met	 name	 partnerstatus,	 de	

omvang	 van	 het	 sociale	 netwerk	 en	 gevoelens	 van	 eenzaamheid,	 de	 associatie	 tussen	

jeugdtrauma	en	zowel	vroeg-	als	laat-ontstane	depressies	verklaren.	In	het	bijzonder	waren	we	

geïnteresseerd	of	de	 sterkte	van	het	effect	 verschilde	voor	vroeg-	en	 laat-ontstane	depressie.	

Over	het	algemeen	vonden	we	dat	jeugdtrauma	significant	geassocieerd	is	met	zowel	vroeg-	als	

laat-ontstane	 depressie.	 Een	 kleiner	 sociaal	 netwerk	 en	 meer	 gevoelens	 van	 eenzaamheid	

verklaarden	 een	 deel	 van	 het	 verband	 tussen	 jeugdtrauma	 en	 depressie	 met	 een	 jongere	

ontstaansleeftijd.	Dit	effect	was	het	grootst	voor	emotionele	verwaarlozing	en	psychologische	

mishandeling.	Eenzaamheid	bleek	de	sterkst	verklarende	factor.	Er	werden	geen	psychosociale	

verklarende	 factoren	 gevonden	 voor	 de	 associatie	 tussen	 jeugdtrauma	 en	 depressie	met	 een	

latere	ontstaansleeftijd.	



Zowel	 jeugdtrauma	 als	 depressie	 hebben	 een	 negatief	 effect	 op	 functionele	

beperkingen	 in	 het	 dagelijks	 leven.	 Hierbij	 valt	 te	 denken	 aan	 mobiliteit,	 zelfzorg,	

huishoudelijke	activiteiten	en	deelname	aan	de	samenleving.	Op	latere	leeftijd	is	hier	nog	geen	

onderzoek	 naar	 gedaan.	 In	 hoofdstuk	 5	 onderzochten	 we	 daarom	 het	 verband	 tussen	

jeugdtrauma	 en	 functionele	 beperkingen	 op	 latere	 leeftijd,	 en	 of	 depressie,	 chronische	

somatische	 ziekten	 en	 leefstijlfactoren	 deze	 associatie	 zouden	 kunnen	 verklaren.	 Oudere	

volwassenen	 met	 jeugdtrauma’s	 hebben	 meer	 functionele	 beperkingen	 in	 vergelijking	 met	

oudere	 volwassenen	 zonder	 jeugdtrauma,	 ongeacht	 de	 depressie.	 Bovendien	 werd	 deze	

associatie	volledig	verklaard	door	meer	depressieve	symptomen,	een	jongere	ontstaansleeftijd	

van	 de	 depressie	 en	 meer	 chronische	 somatische	 ziekten.	 Leefstijlfactoren	 waren	 geen	

verklarende	factor	in	de	associatie	tussen	jeugdtrauma	en	functionele	beperkingen.	

	

Antwoord:	 Jeugdtrauma	 is	 geassocieerd	 met	 een	 vroeg(er)	 ontstaan	 van	 de	 depressie,	 ernstiger	

depressieve	 symptomen,	meer	 chronische	 somatische	ziekten	en	meer	 functionele	beperkingen	 in	

het	 dagelijks	 leven.	 Psychosociale	 factoren	 waren	 voornamelijk	 geassocieerd	 met	 een	 vroeg	

ontstane	depressie.	

	

Onderzoeksvraag	3:	Welk	effect	heeft	jeugdtrauma	op	het	beloop	van	depressie	op	latere	leeftijd?		

	

In	hoofdstuk	6	hebben	we	gekeken	naar	het	effect	van	jeugdtrauma	op	het	beloop	van	depressie	

bij	 oudere	 volwassenen.	 Uit	 eerder	 onderzoek	 weten	 we	 dat	 een	 depressie	 bij	 jongere	

volwassenen	 (<65	 jaar)	 die	 jeugdtrauma	 hebben	 meegemaakt	 vaker	 een	 chronisch	 beloop	

heeft.	Dit	betekent	dat	de	depressieve	klachten	 langer	duren.	Er	 is	echter	weinig	bekend	over	

de	impact	van	jeugdtrauma	op	het	beloop	van	depressie	bij	ouderen	en	over	de	factoren	die	de	

chroniciteit	van	depressie	kunnen	verklaren.	Eerder	 in	het	NESDO-onderzoek	 is	gevonden	dat	

verwaarlozing	en	mishandeling	 in	de	 jeugd	vaker	voorkomt	bij	ouderen	met	depressie	dan	bij	

ouderen	 zonder	 depressie.	 Wij	 hebben	 nu	 onderzocht	 hoe	 het	 twee-jaars	 beloop	 is	 van	

depressie	 bij	 ouderen	 die	 te	 maken	 hebben	 gehad	 met	 jeugdtrauma	 en	 welke	 factoren	 dit	

beloop	kunnen	verklaren.	Wij	vonden	dat	deze	groep	een	grotere	kans	heeft	om	na	twee	 jaar	

nog	steeds	of	opnieuw	depressief	 te	zijn.	En	dat	dit	 verklaard	zou	kunnen	worden	doordat	zij	

vaak	meer	depressieve	symptomen	hadden	op	meting	één,	dat	zij	vaak	jonger	waren	ten	tijde	

van	de	eerste	depressieve	episode,	neurotischer	waren,	 zich	 vaak	eenzamer	 voelden	en	meer	

chronische	ziekten	hadden.	Vooral	de	ernst	van	de	depressie	 lijkt	een	belangrijke	verklarende	

factor	te	zijn	voor	een	slechter	beloop.	Uit	deze	studie	blijkt	dus	dat	jeugdtrauma,	in	combinatie	

met	 deze	 verklarende	 factoren,	 een	 belangrijke	 rol	 spelen	 in	 een	meer	 chronisch	 beloop	 van	

depressie.	Daarom	 is	het	belangrijk	dat	 in	de	praktijk	 enerzijds	expliciet	gevraagd	wordt	naar	

ervaringen	 uit	 de	 jeugd,	 en	 anderzijds	 gekeken	 wordt	 naar	 de	 aanwezigheid	 van	 genoemde	

andere	 verklarende	 factoren,	 omdat	 deze	 combinatie	 het	 beloop	 van	 een	 depressie	 lijken	 te	

beïnvloeden.	



Antwoord:	 	Jeugdtrauma	heeft	een	sterk	negatief	verband	met	het	beloop	van	depressie	op	latere	

leeftijd.	 Dit	 verband	 werd	 volledig	 verklaard	 door	 kenmerken	 van	 de	 depressie,	 eenzaamheid,	

neuroticisme	en	chronisch	somatische	ziekten.		

	

Onderzoeksvraag	4:	Hoe	consistent	zijn	retrospectieve	zelfrapportages	over	jeugdtrauma	bij	oudere	

volwassenen?	

	

In	 hoofdstuk	 7	 wilden	 we	 onze	 bevindingen	 valideren	 door	 de	 betrouwbaarheid	 van	

retrospectieve	zelfrapportages	over	 jeugdtrauma’s	bij	oudere	volwassenen	te	onderzoeken.	Er	

bestaat	 al	 jarenlang	discussie	over	de	betrouwbaarheid	en	validiteit	 van	verkregen	 informatie	

rond	 verwaarlozing	 en	 mishandeling	 in	 de	 jeugd.	 Hoewel	 de	 redenen	 voor	 onder-	 of	

overrapportage,	 zoals	 een	 slechter	 geheugen,	 op	 latere	 leeftijd	 prominenter	 kunnen	 zijn,	 zijn	

daar	 geen	 studies	 naar	 verricht.	 Wij	 keken	 naar	 de	 consistentie	 van	 retrospectieve	

zelfrapportages	 van	 twee	 interviews	 en	 de	 rol	 van	 leeftijd,	 het	 geheugen	 en	 depressie.	Onze	

resultaten	 lieten	 zien	dat	de	meeste	 antwoorden	 consistent	waren	 (ja-ja	of	 nee-nee)	op	 twee	

afzonderlijke	interviews,	variërend	van	85	tot	94%.	Dit	was	het	meest	stabiel	met	betrekking	tot	

de	 nee-antwoorden,	 terwijl	 meer	 fluctuaties	 te	 zien	 waren	 op	 ja-antwoorden.	 De	

betrouwbaarheid	 was	matig	 tot	 goed,	maar	 enigszins	 afhankelijk	 van	 het	 type	 jeugdtrauma.	

Van	alle	soorten	jeugdtrauma	werd	seksueel	misbruik	het	meest	betrouwbaar	gerapporteerd	in	

zowel	 bevestigende	 (ja-)	 antwoorden	 als	 ontkennende	 (nee-)	 antwoorden,	 terwijl	 de	

betrouwbaarheid	van	ja-antwoorden	op	fysiek	misbruik	het	laagst	was.	De	consistentie	van	de	

antwoorden	 werd	 niet	 significant	 beïnvloed	 door	 leeftijd	 of	 cognitie.	 Depressie	 leek	 de	

consistentie	van	antwoorden	op	enkel	emotionele	verwaarlozing	te	beïnvloeden,	maar	niet	op	

andere	vormen	van	jeugdtrauma.	

	

Antwoord:	 Retrospectieve	 zelfrapportages	 over	 jeugdtrauma	 zijn	 voldoende	 betrouwbaar	 en	

grotendeels	 consistent.	 Om	 de	 betrouwbaarheid	 te	 vergroten	 is	 het	 belangrijk	 om	 concrete	 en	

specifieke	vragen	te	stellen	die	aangevuld	kunnen	worden	met	voorbeelden.	

	

Klinische	implicaties		
De	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 hebben	 implicaties	 voor	 de	 diagnostiek,	 behandeling	 en	

preventie	 van	 depressie	 bij	 ouderen.	 Allereerst	 is	 het	 nodig	 dat	 men	 zich	 binnen	 (maar	 ook	

buiten)	 de	 geestelijke	 gezondheidszorg	 bewust	 wordt	 van	 de	 langdurige	 gevolgen	 van	

jeugdtrauma.	Dit	vraagt	vaardigheden	van	de	clinicus	om	jeugdtrauma’s	te	detecteren	en	uit	te	

vragen.	 Als	 men	 ‘ja’	 antwoordt	 op,	 bij	 voorkeur	 concrete	 en	 specifieke	 vragen	 naar	

jeugdtrauma’s,	 dan	 is	 het	 van	 belang	 om	 door	 te	 vragen	 en	 voorbeelden	 te	 horen	 om	meer	

helderheid	te	krijgen	over	de	 jeugdervaringen.	Bij	oudere	volwassenen	 lijkt	het	bovendien	van	

belang	om	rekening	te	houden	met	overlappende	symptomen	van	lichamelijke	gezondheid	en	

depressie,	 en	 de	 impact	 ervan	 op	 het	 dagelijks	 functioneren.	 Onafhankelijk	 van	 de	

betrouwbaarheid	van	antwoorden,	kunnen	positief	beantwoorde	vragen	over	jeugdtrauma’s	en	



depressie	op	latere	leeftijd	aanwijzingen	geven	over	onderliggende	factoren	en	het	beloop	van	

de	depressieve	stoornis.	Daarnaast	is	het	belangrijk	om	kennis	over	jeugdtrauma	te	integreren	

in	 de	 behandeling	 van	 de	 huidige	 psychopathologie.	 Uit	 de	 literatuur	 blijkt	 vaak	 dat	

aanwezigheid	 van	 jeugdtrauma	 een	 slechtere	 respons	 geeft	 op	 conventionele	 behandeling,	

waarmee	 het	 dus	 vraagt	 om	 behandeling	 die	 rekening	 houdt	 met	 of	 meer	 gericht	 is	 op	

jeugdervaringen.	 Toekomstig	 onderzoek	 zou	 hier	 meer	 licht	 op	 kunnen	 werpen.	 Omdat	

verwaarlozing	 en	 mishandeling	 in	 de	 jeugd	 en	 de	 effecten	 ervan,	 naast	 een	 persoonlijke	

negatieve	 impact,	een	belangrijk	probleem	is	 in	de	huidige	maatschappij,	blijft	het	van	belang	

om	aandacht	te	hebben	voor	preventieve	aanpak.		

	

Tot	slot		
Jeugdtrauma	geeft	veel	lijdensdruk	gedurende	het	leven,	ook	op	latere	leeftijd:	een	hoger	risico	

op	 depressie,	 een	 slechter	 beloop	 van	 depressie,	 chronische	 somatische	 ziekten	 en	 meer	

functionele	beperkingen.	Zoals	in	dit	proefschrift	duidelijk	wordt,	is	het	belangrijk	om	aandacht	

te	hebben	voor	 jeugdtrauma’s,	onafhankelijk	 van	 timing	en	aard	van	het	probleem,	en	vooral	

wanneer	iemand	geconfronteerd	wordt	met	psychische	problemen.		

	


