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Inleiding

Depressie gaat gepaard met een enorme ziektelast, zowel voor de patiënt als voor de 
gemeenschap, ongeacht de leeftijd. Depressie bij ouderen is geassocieerd met negatieve 
gezondheidsuitkomsten, zoals een hogere zorgconsumptie, vermindering van kwaliteit 
van leven, functionele beperkingen, dementie en zelfs voortijdig overlijden. Er wordt 
geschat dat 10-15% van de ouderen een depressie heeft, waarvan een kwart een ernstige 
depressie (MDD, major depressive disorder) en de rest een beperkte depressie (SUBD, 
subthreshold depression). Bij een beperkte depressie is er sprake van klinisch relevante 
depressieve klachten, die niet ernstig genoeg zijn om een depressie diagnose te stellen. 
De vraag of depressie tegenwoordig vaker voorkomt dan vroeger is een terugkerend 
en enigszins controversieel thema, echter is nog niet goed onderzocht. Hoewel er 
verschillende studies bestaan die het aantal mensen met een depressie over de tijd hebben 
vergeleken, zogenoemde time-trends, zijn er geen studies geweest die daarbij ook de 
risicofactoren en beschermende factoren van een depressie hebben meegenomen. Het 
percentage mensen dat een bepaalde ziekte krijgt wordt meestal uitgedrukt in prevalentie 
en incidentie. Prevalentie betreft de bestaande ziektegevallen in een populatie binnen 
een bepaalde tijd en incidentie betreft de nieuwe ziektegevallen in een populatie binnen 
een bepaalde tijd. Het ontstaan van depressie heeft niet één aanwijsbare oorzaak, maar 
wordt door veel verschillende factoren bepaald. Het dynamisch evenwichtsmodel van 
depressie veronderstelt dat er een balans bestaat tussen vele risicofactoren enerzijds 
en vele beschermende factoren anderzijds. Bij een disbalans kan een depressie 
ontstaan. Enkele voorbeelden van risicofactoren zijn lichamelijke ziekte, neuroticisme 
(persoonlijkheidseigenschap dat zich kenmerkt door een neiging tot emotionele 
instabiliteit) en eenzaamheid. Enkele voorbeelden van beschermende factoren zijn hoog 
opleidingsniveau, hoog niveau van mastery (persoonlijkheidseigenschap dat zich kenmerkt 
door een groot gevoel van regie te ervaren over het eigen leven), en goede sociale steun. 
Het eerste gedeelte van het proefschrift behelst onderzoek naar de vraag of time-trends 
in risico en beschermende factoren voor depressie geassocieerd zijn met time-trends 
in de prevalentie en incidentie van depressie. Omdat depressie sterk samenhangt met 
voortijdig overlijden, worden bovendien time-trends onderzocht in depressie-gerelateerde 
sterfte. In het tweede gedeelte van het proefschrift wordt in meer detail onderzocht hoe 
het lange termijn beloop van depressie bij ouderen eruitziet. Deze resultaten zijn van 
belang omdat meer kennis over factoren die interfereren met een gunstig beloop van 
depressie gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van preventieprogramma’s om 
het aantal mensen met een depressie (prevalentie en incidentie) en de daarmee gepaard 
gaande ziektelast terug te dringen. 
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Het belang van het bestuderen van time-trends in de geneeskunde kan worden geïllustreerd 
aan de hand van twee veelvoorkomende ziektebeelden die beide, net als depressie, gepaard 
gaan met een enorme ziektelast, te weten hart- en vaatziekte en diabetes mellitus. Uit 
onderzoek blijkt dat het aantal mensen met een hart- en vaatziekte over de tijd afneemt. 
Deze daling wordt verklaard doordat een aantal belangrijke risicofactoren voor hart- en 
vaatziekte over de tijd is afgenomen (zoals roken, hypercholesterolemie en verhoogde 
bloeddruk). Tegelijkertijd is het aantal mensen met diabetes mellitus over de tijd 
toegenomen. Deze toename wordt verklaard doordat een aantal risicofactoren voor die 
ziekte, zoals overgewicht of obesitas en sedentair gedrag (overmatig zitten), is toegenomen. 
Door te onderzoeken of time-trends in risicofactoren van een ziekte geassocieerd zijn met 
time-trends in het percentage mensen dat die ziekte krijgt kunnen belangrijke factoren 
worden opgespoord die vervolgens gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van 
preventieprogramma’s. Zo heeft een beter cardiovasculair risicomanagement bijgedragen 
aan een gedaald aantal mensen met een hart- en vaatziekte. 

Met behulp van data uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de 
Netherlands Study of Depression in Older persons (NESDO) worden de volgende vragen 
in het proefschrift beantwoord: 1) Zijn er in 2012 meer 55-64-jarigen met een depressie 
dan in 2002, respectievelijk 1992 (time-trends in prevalentie)? Zo ja, kan dit verklaard 
worden door een veranderde blootstelling aan risico- en beschermende factoren? 2) Zijn 
er verschillen tussen 1992 en 2002 in het aantal ouderen dat een depressie ontwikkelt over 
negen jaar tijd (time-trends in incidentie)? Zo ja, kan dit worden verklaard? 3) Verandert 
de sterfte over de tijd bij ouderen met een depressie in de algemene bevolking? Zo ja, 
kan dit worden verklaard? 4) Wat is het lange termijn beloop van de beperkte depressie 
(SUBD) en wat zijn voorspellers van een ernstige depressie (MDD) en voorspellers van 
herstel? 5) Wat is de lange termijn prognose van depressieve oudere patiënten, meer 
specifiek in termen van uitval uit de studie en beloop van depressie?
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Resultaten

In hoofdstuk twee werd de associatie onderzocht tussen time-trends in de prevalentie 
van depressie en time-trends in de blootstelling aan risicofactoren en beschermende 
factoren voor depressie. Daartoe werden drie geboortecohorten van 55-64-jarigen uit 
de Nederlandse bevolking met elkaar vergeleken in 1992 (n=944), 2002 (n=964) en 2012 
(n=957). Hierbij werd gebruik gemaakt van identieke meetinstrumenten. Depressie 
werd geïdentificeerd met een tweetrapsscreening waarin de beperkte depressie (SUBD) 
en ernstige depressie (MDD) werden onderscheiden. We zagen dat zowel in 2012 als 
in 2002, de ernstige depressie bijna twee keer zo vaak voor kwam dan in 1992. Deze 
stijging was grotendeels geassocieerd met een toegenomen prevalentie van chronische 
ziektes en functionele beperkingen. Verbeterde sociaaleconomische en psychosociale 
omstandigheden (zoals arbeidsmarktparticipatie, opleidingsniveau, sociale steun en 
mastery) beschermde tegen een grotere toename van ernstige depressie en verklaarde ook 
de gevonden daling (32%) in de prevalentie van een beperkte depressie in 2012 vergeleken 
met 2002. We concludeerden dat het aantal mensen met een ernstige depressie aanzienlijk 
was toegenomen in de twee recentere cohorten, wat gepaard ging met een verslechtering 
van de algehele lichamelijke gezondheid in diezelfde cohorten. We verwachten dat 
wanneer de lichamelijke gezondheid in de algemene samenleving verder zal verslechteren, 
dit gepaard zal gaan met een toenemend aantal mensen met een ernstige depressie. Echter, 
investeren in verbetering van psychosociale en sociaaleconomische omstandigheden kan 
de volksgezondheid ten goede komen, omdat deze factoren zowel beschermend bleken 
tegen een hogere prevalentie van een ernstige depressie als een beperkte depressie.

In hoofdstuk drie werd een time-trend in depressie-incidentie onderzocht (aantal niet-
depressieve mensen dat een depressie ontwikkelt na follow-up) door twee identiek gemeten 
geboortecohorten van niet-depressieve 55-64-jarigen met elkaar te vergelijken met beide 
een follow-up van negen jaar. Baseline metingen vonden plaats in 1992 (vroege cohort, n 
= 794), en 2002 (recente cohort, n = 771). Volgens het dynamische evenwichtsmodel van 
depressie werden mogelijk verklarende factoren onderscheiden in risico- en beschermende 
factoren. We vonden een risicoreductie van 29% voor depressie-incidentie in het recente 
cohort, hetgeen gedeeltelijk verklaard werd door een toename van beschermende factoren 
(zoals opleidingsniveau, arbeidsmarktparticipatie en mastery). Als risicofactoren, waaronder 
chronische ziektes en functionele beperkingen, niet waren toegenomen dan zou de 
incidentie van depressie verder zijn afgenomen. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat 
een gunstige ontwikkeling van beschermende factoren, een ongunstige ontwikkeling van 
risicofactoren voor depressie hebben gedomineerd waardoor de incidentie van depressie is 
gedaald. Echter, bevorderen van een goede lichamelijke gezondheid moet een prioriteit zijn 
om het aantal mensen met een depressie in de toekomst verder te verlagen. 
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In hoofdstuk vier werd onderzocht of er time-trends bestaan in sterfte bij ouderen met 
een depressie en, indien aanwezig, om te onderzoeken of dit voor mannen en vrouwen 
gelijk was en welke verklarende factoren gevonden konden worden. Daartoe werd 
gebruik gemaakt van 4.084 thuiswonende ouderen uit de Nederlandse LASA-studie. 
De studie bestond uit zes meetmomenten vanaf 1992/93 tot 2008/09 (algehele periode 
van 16 jaar), waarbij elk meetmoment gekoppeld was aan de totale sterfte binnen 5-jaar. 
We observeerden dat de sterfte bij ouderen met een ernstige depressie afnam over de 
tijd, ook gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, hetgeen niet verklaard kon worden door 
factoren als opleidingsniveau, lichamelijke gezondheid, levensstijl, noch door gebruik van 
antidepressiva. Er werd geen verschil gevonden tussen mannen of vrouwen. Bij ouderen 
met een beperkte depressie werd echter geen trend gevonden in de sterfte. Kortom, een 
afname werd gevonden van de sterfte bij ouderen met een ernstige depressie, terwijl 
ouderen met een beperkte depressie geen duidelijke afname in sterfte lieten zien. 

In hoofdstuk vijf werden voorspellers onderzocht van een ernstige depressie als ook 
van herstel bij ouderen met een beperkte depressie in de Nederlandse samenleving die 
langdurig (maximaal 17 jaar) zijn gevolgd. 341 ouderen met een beperkte depressie werden 
uit de LASA-studie geïncludeerd. We vonden dat 153 (44,9%) mensen herstelden van 
een beperkte depressie, 138 (40,5%) mensen bleven chronisch beperkt depressief en 50 
(14,7%) mensen ontwikkelden een ernstige depressie. Het risico op overgang van een 
beperkte naar een ernstige depressie werd verhoogd door het vrouwelijke geslacht, 
hoog neuroticisme, chronische ziektes, hoge body-mass-index (BMI), roken en beperkte 
sociale steun. De kans op herstel van een beperkte depressie naar niet-depressief werd 
verhoogd door het mannelijke geslacht, laag neuroticisme en afwezigheid van pijn. We 
concludeerden dat hoewel ouderen met een beperkte depressie duidelijk een verhoogd 
risico lopen op het ontwikkelen van een ernstige depressie, de meerderheid dit niet kreeg. 
Gegeven de risicofactoren die werden ontdekt, zou het richten en voorkomen van een 
ernstige depressie bij ouderen met een zeer hoog risico haalbaar kunnen zijn.

In hoofdstuk zes werd de langetermijnprognose van depressie bij 378 depressieve 
patiënten onderzocht, zowel wat betreft de belangrijkste redenen voor uitval uit de studie 
als ook het beloop van depressie. Daartoe werd gebruik gemaakt van gegevens uit de 
NESDO-studie. Na zes jaar follow-up deed 46,8% van de oorspronkelijke deelnemers niet 
meer mee aan de studie. Van de 53,2% van de deelnemers die nog wel meededen had 
15,9% een ongunstig beloop (chronisch of recidiverend), 24,6% een gedeeltelijke remissie 
en 12,7% een volledige remissie. Het risico op overlijden bij depressieve patiënten was 2,5 
keer hoger dan in niet-depressieve personen. Een ongunstig beloop van depressie was 
geassocieerd met een jongere leeftijd waarop de depressie begon, een hogere ernst van de 
symptomen van depressie, pijn, neuroticisme en eenzaamheid bij aanvang van de studie. 
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Bovendien hadden depressieve ouderen met een gedeeltelijke remissie vaker chronische 
ziektes en meer eenzaamheid in vergelijking met ouderen die volledige herstelden van 
hun depressie. We concludeerden dat de langetermijnprognose van depressie bij ouderen 
ongunstig is, zowel met betrekking tot sterfte als ook het beloop van de depressie. 
Chronische ziekte, eenzaamheid en pijn kunnen worden gebruikt als speerpunten voor 
interventie in mogelijke toekomstige preventie- en behandelingsstrategieën van terugval 
en chroniciteit.
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Conclusie

De Nederlandse bevolking vergrijst steeds sneller. Naar schatting van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zal het aandeel van de Nederlandse bevolking boven de 65 
jaar stijgen van 16,8% in 2000 (2,6 miljoen) tot 31,4% (5,0 miljoen) in 2030. Uitgaande van 
een gemiddeld prevalentiepercentage van 10%-15%, betekent dit dat er in 2030 rond de 
500.000 tot 750.000 ouderen met een depressie zullen zijn. Gegeven de enorme ziektelast 
die met depressie gepaard gaat, lijkt preventie van depressie daarom noodzakelijk en 
dit zou hoog op de agenda moeten staan. Mijn onderzoek laat zien dat er time-trends 
bestaan in de prevalentie en incidentie van depressie, welke gedeeltelijk verklaard 
kunnen worden door een dynamisch evenwichtsmodel van min of meer te beïnvloeden 
risico- en beschermende factoren, zoals chronische ziektes, functionele beperkingen, 
pijn, overgewicht, neuroticisme en eenzaamheid respectievelijk opleidingsniveau, 
arbeidsmarktparticipatie, mastery en sociale steun. De belangrijkste boodschap die hieruit 
voortvloeit is dat het aantal mensen met een depressie over de tijd verre van stabiel 
is en dus beïnvloedbaar lijkt. Bovendien laten de resultaten aangaande het ongunstige 
beloop van depressie bij ouderen op de langere termijn zien dat het extra van belang is 
om depressie in een vroeg stadium te herkennen en (erger) te voorkomen. Het adagium 
“voorkomen is beter dan genezen” is voor depressie op latere leeftijd dan ook zeer terecht. 


