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 Introductie

Depressie op latere leeftijd heeft negatieve gevolgen zoals een hogere incidentie van 
verschillende lichamelijke ziekten, een verminderde kwaliteit van leven en verhoogd 
gebruik van de gezondheidszorg. Depressie is een heterogene aandoening voor wat 
betreft de fenomenologie en onderliggende pathofysiologische mechanismen. 
In dit proefschrift onderzochten we de heterogeniteit met betrekking tot symptoom  
profielen van depressie (somatisch-affectieve symptomen en cognitief-affectieve  
symptomen) in relatie tot twee belangrijke wegen die leiden tot een ouderdomsdepressie, 
namelijk (subklinische) vasculaire ziekte en de persoonlijkheidstrek neuroticisme. In 
het proefschrift zochten we naar antwoorden op de volgende vragen. Zijn depressieve 
symptomen ook geassocieerd met subklinische vasculaire ziekten, dus milde vormen 
van vaatlijden welke zich (nog) niet hebben gemanifesteerd met een hart- of hersen-
infarct? Zijn depressieve symptomen, met name het somatisch-affectieve cluster, niet 
de symptomen van een onderliggende ziekte? Hoe zullen vaatziekten en neuroticisme  
elkaar beïnvloeden in het ontstaan van de ouderdomsdepressie? In hoofdstuk 1 werden 
een viertal gevalsbeschrijvingen gepresenteerd om de klinische relevantie van deze vragen 
te illustreren. 

We formuleerden de volgende hypotheses:
1.  Subklinische vasculaire ziekte is geassocieerd met ouderdomsdepressie.
 a. Het metabool syndroom, een clustering van risicofactoren voor hart- en vaat- 
  ziekten, is geassocieerd met de ouderdomsdepressie.
 b. Obesitas is geassocieerd met de ouderdomsdepressie.
 c. Gegeneraliseerde atherosclerose (geïndexeerd door de dikte van de intima media  
  (IMT) van de arteria carotis) is geassocieerd met de ouderdomsdepressie.
2. Subklinische vasculaire ziekte, meer specifiek het metabool syndroom, obesitas en  
 gegeneraliseerde atherosclerose, zijn geassocieerd met het somatisch-affectieve  
 symptoom cluster van de depressie.
3. Subklinische vasculaire ziekte en neuroticisme representeren twee verschillende  
 pathofysiologische mechanismen  van de ouderdomsdepressie.

In deel 1 van het proefschrift werd gefocust op de associatie tussen depressie symptoom 
profielen en het metabool syndroom als een belangrijke risicofactor voor vasculaire 
ziekte. Speciale aandacht werd daarbij gegeven aan de buikomtrek als maat voor  
abdominale obesitas. Abdominale obesitas is de centrale component van het metabool 
syndroom en juist dit vetweefsel blijkt metabool actief. In deel 2 van het proefschrift 
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werd gefocust op de associatie tussen depressie en de ernst van (subklinische)  
atherosclerose als directe marker voor vasculaire ziekte. In dit tweede deel werd tevens 
de interactie tussen subklinische vasculaire ziekte en neuroticisme, als tweede (meer 
traditionele) risicofactor voor depressie, onderzocht. 

De studies in dit proefschrift werden vooral verricht bij personen van middelbare en 
oudere leeftijd binnen de Nijmegen Biomedical Study (NBS), een bevolkingsstudie in 
Nijmegen bij mensen tussen de 20 en 90 jaar. Daarnaast werd één studie verricht binnen  
de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een prospectieve cohort studie bij 
mensen tussen 55 en 85 jaar en één studie binnen de Netherlands Study of Depression 
in Older Persons (NESDO), een multi-site naturalistiche cohort studie met als doel het 
beloop en gevolgen van depressie bij oudere mensen te onderzoeken.

	 Depressie	symptoom	profielen	en	het	metabool
  syndroom

Het metabool syndroom, ook wel syndroom X genoemd, is een cluster van vasculaire  
risicofactoren. Het is volgens de definitie van de International Diabetes Federation (IDF) 
aanwezig wanneer er sprake is van abdominale obesitas (gedefinieerd als buikomtrek 
met ethniciteit specifieke waarden of als de Body Mass Index groter is dan 30 kg/m2 ) 
en daarnaast twee van de volgende vier kenmerken aanwezig zijn: 1) Hypertrigly- 
ceridemie (triglyceriden groter of gelijk aan 150mg/dL of behandeling voor hypertri- 
glyceridemie), 2) Verlaagd HDL cholesterol (kleiner dan 40 mg/dL bij mannen en 50 mg/
dL bij vrouwen of voordien daarvoor behandeld), 3) Verhoogde bloeddruk ( systolische 
bloeddruk hoger of gelijk aan 130 mmHg en diastolische bloeddruk hoger of gelijk aan 
85 mmHg of behandeld voor een vooraf gediagnosticeerde hypertensie) en  4) Stijging 
van de nuchtere glucose (groter of gelijk aan 100 mg/dL) of een voorheen gediagnos-
ticeerde Diabetes Mellitus type 2. De aanwezigheid van het metabool syndroom is een  
risicofactor voor het optreden van hart- en vaatziekten. Verschillende studies hebben 
ook een verband gevonden tussen depressie en het metabool syndroom. In hoofdstuk 
2 en 3 hebben we deze bevindingen verdiept door specifiek de associatie tussen  
depressie symptoom profielen en het metabool syndroom en de verschillende maten 
van obesitas (Body Mass Index, buikomtrek, Taille-Heup-Ratio) te onderzoeken in de 
bevolking bij een groep mensen tussen 50 en 70 jaar die deelnamen aan de Nijmegen 
Biomedical Study (NBS). 
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In hoofdstuk 2 toonden we aan dat depressieve symptomen (somscore op de Beck  
Depression Inventory (BDI)) significant geassocieerd zijn met de aanwezigheid van 
het metabool syndroom. Er werd een nog sterker verband gevonden met het aantal  
componenten van het metabool syndroom. De associatie tussen het metabool syndroom 
en depressieve symptomen werd primair bepaald door het somatisch-affectieve symp-
toomcluster van depressie. Onderzoek naar sexe verschillen liet zien, dat bij mannen 
buikomtrek, triglyceriden en HDL-cholesterol de variantie in depressieve symptomen 
verklaarde, terwijl bij vrouwen dit beperkt was tot de buikomtrek. Hoewel de onder- 
liggende pathofysiologische mechanismen van de associatie tussen metabole stoornissen 
en depressie verhelderd moeten worden, zou toekomstig onderzoek rekening moeten 
houden met zowel sexe-verschillen als het specifieke fenotype van depressie dat  
geassocieerd is met de metabole stoornissen.

	 Depressie	symptoom	profielen,	ouderdomsdepressie
 en obesitas

In hoofdstuk 3 hebben we de associatie tussen depressie en obesitas verder onderzocht. 
Eerdere studies naar dit verband hielden geen rekening met zowel de verschillende  
depressie symptoom profielen als de verschillende manieren om obesitas te meten.  
We vonden, net zoals in een eerdere studie, dat er een U-vormige relatie is tussen Body 
Mass Index (BMI) en depressieve symptomen. Na het excluderen van de mensen met 
ondergewicht, werd een positieve correlatie gevonden tussen BMI en alle verschillende 
maten van depressieve symptomen (somscore BDI, cognitief- en somatisch affectieve 
symptoomcluster). Deze bevindingen suggereren dat depressieve symptomen bij  
personen met obesitas zowel door psychologische als somatische mechanismen kunnen 
worden verklaard. De maten voor viscerale obesitas (buikomtrek en taille-heup-ratio) 
waren echter specifiek geassocieerd met het somatisch-affectieve symptoomcluster. Dus 
adominale obesitas (buikomtrek), die meer indicatief is voor het vasculaire risico dan 
algemene obesitas (BMI), is meer geassocieerd met somatisch-affectieve depressieve 
symptomen dan met cognitief-affectieve depressieve symptomen. Mogelijk kunnen 
deze symptomen primair toegeschreven worden aan een (subklinische) somatische 
conditie.
Hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen niet significant waren, bleek de 
effect-grootte voor vrouwen groter dan voor mannen in alle maten voor depressieve 
symptomen in relatie tot BMI en buikomtrek. Sexe verschillen kunnen verklaard wor-
den doordat vrouwen eerder dan mannen gestigmatiseerd worden als er sprake is van  
overgewicht. 
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In hoofdstuk 4 onderzochten we of het verband tussen buikomtrek en depressie in de 
bevolking ook in een klinisch depressieve groep ouderen (60 jaar of ouder) zou bestaan. 
We onderzochten het verband binnen de Netherlands Study of Depression in Older 
Persons (NESDO). Depressieve oudere patiënten hadden echter een significant lagere 
buikomtrek in vergelijking met de niet-depressieve controlegroep. Gegevens uit de 
bevolkingsstudie betreffende de positieve associatie tussen depressieve symptomen 
en obesitas kunnen dus niet gegeneraliseerd worden naar patiënten die aan een  
ouderdomsdepressie leiden. Binnen de groep depressieve ouderen bleek op basis van 
multipele lineaire regressie analyses wel dat zowel de ernst van depressie (gemeten 
met de Inventory of Depressive Symptoms) als aan de duur van depressie gerelateerde 
kenmerken (leeftijd van begin van depressie, duur van de ziekte, dysthymie) geassocieerd  
waren met de buikomtrek. Alleen het verband tussen buikomtrek en de ernst van de  
depressie bleef significant wanneer de analyses werden gecorrigeerd voor de Body 
Mass Index als algemene maat voor overgewicht. Wederom vonden we dat het verband 
niet voor alle depressie symptoomdimensies gold; in de NESDO populatie bleek alleen 
de motivatie subschaal significant geassocieerd te zijn met de buikomtrek.

Visceraal vetweefsel is vet in de buikholte rond een aantal belangrijke organen zoals lever, 
pancreas en darmen. Visceraal vet is metabool actief door de afgifte van ontstekings- 
eiwitten, ook wel adipokines genoemd. Het wordt verondersteld dat deze adipokines 
een milde, doch chronische ontsteking veroorzaken, die bijdraagt aan het negatieve 
effect van obesitas op de gezondheid. Sommige adipokines, zoals leptine, resistine en 
adiponectine zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met stemmingsregulatie. In 
hoofdstuk 2 vonden we dat adiponectine niet het verband tussen depressieve symptomen 
en het metabool syndroom of de individuele componenten van het metabool syndroom, 
zoals de buikomtrek, kon verklaren. In hoofdstuk 4 vonden we dat een recent ontdekt 
adipokine, Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL), geassocieerd was met de 
ouderdomsdepressie, maar alleen in de subgroep van patiënten met een pathologisch 
verhoogde buikomtrek. Deze bevinding zou dus de relatie tussen metabole activiteit 
van visceraal vet en depressieve symptomen kunnen verklaren, maar onze bevindingen 
over adiponectine toont aan dat er specifieke associaties zouden kunnen bestaan met 
de verschillende adipokines.
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	 Depressie	symptoom	profielen,	atherosclerose	en
 neuroticisme

Het verband tussen depressieve symptomen en vasculaire ziekte is vooral aangetoond 
in studies die naar klinisch manifeste vasculaire ziekte keken zoals bij patiënten met 
een hartinfarct of cerebrovasculair accident (CVA). Aangezien een dergelijke manifeste  
vasculaire ziekte veelal het resultaat is van een jarenlange verergering van athero- 
sclerose, onderzochten we in hoofdstuk 5 of depressie en depressie symptoom 
profielen ook geassocieerd zijn met atherosclerose. Deze studie werd eveneens  
uitgevoerd bij mensen tussen 50 en 70 jaar die deelnamen aan de Nijmegen  
Biomedical Study (NBS). Atherosclerose uit zich door een geleidelijke vervetting en  
verdikking van de wand van de slagaders in het lichaam. De mate van verdikking in de 
arteria carotis blijkt een goede weerspiegeling van de mate van atherosclerose. Deze 
verdikking, ook wel Intima Media Thickness (IMT) genoemd, blijkt een goede voorspeller 
voor het optreden van cardiovasculaire ziekten, zoals een hart- of herseninfarct.  
We vonden een significant verband tussen depressieve symptomen (somscore BDI) en 
subklinische atherosclerose gemeten middels de IMT, zowel in personen met als zonder 
een hartziekte. De relatie lijkt dus specifiek voor atherosclerotische ziekte onafhankelijk 
van vasculaire gebeurtenissen, zoals een CVA, in het verleden. De positieve associatie  
tussen depressieve symptomen en atherosclerose bleek primair bepaald te worden 
door het somatisch-affectieve symptoomcluster van depressie.

Het verband tussen depressieve symptomen en subklinische atherosclerose, viscerale 
obesitas en het metabool syndroom bij personen tussen de 50 en 70 jaar in de algemene 
bevolking zou dus verklaard kunnen worden door het somatisch-affectieve symptoom-
cluster van de depressieve symptomatologie. Mogelijk wijzen deze symptomen eerder 
op een (subklinische) somatische conditie dan op de aanwezigheid van een depressieve 
stoornis. Subklinische vasculaire ziekte en de risicofactoren obesitas en metabool  
syndroom kunnen dus mogelijk onterecht de score op depressie vragenlijsten verhogen 
en/of leiden tot een diagnose van een depressieve stoornis. Dit zou een verklaring kunnen 
zijn waarom behandeling van depressie bij bijvoorbeeld hartpatiënten nauwelijks effect 
sorteert op de vasculaire uitkomst.

Vervolgens vroegen we ons af of en hoe subklinische vasculaire ziekte zou interacteren met 
neuroticisme, een andere belangrijke risicofactor voor het ontstaan van de ouderdoms- 
depressie, in het verklaren van de variantie van deze depressieve symptoom profielen. 
Gebaseerd op eerdere studies, verwachtten we dat atherosclerose (gemeten met IMT) 
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en neuroticisme negatief zouden interacteren met betrekking tot de aanwezigheid van 
depressieve symptomen. 
In hoofdstuk 6 hebben we beschreven dat in onze studie neuroticisme zowel geassocieerd 
was met het totaal aantal depressieve symptomen (somscore BDI) als met de cognitief- 
affectieve en somatisch-affectieve symptomen afzonderlijk. Deze associaties waren 
veel sterker dan de associatie tussen depressieve symptomen en atherosclerose. Des 
te meer opmerkelijk is het dat neuroticisme tot op heden zo onderbelicht is geweest in 
onderzoek naar de ouderdomsdepressie. We vonden een negatieve associatie tussen 
neuroticisme en atherosclerose in het verklaren van de variantie van de cognitief- 
affectieve symptomen van depressie maar niet van de somatisch-affectieve symptomen. 
Het effect van neuroticisme in het verklaren van depressieve symptomen vermindert 
dus naarmate er meer atherosclerose aanwezig is. Dit zou verklaard kunnen worden 
door de aanwezigheid van apathie ten gevolge van de cerebrovasculaire ziekte en dit 
past bij de hypothese van vasculaire apathie (hoofdstuk 6).

 Laag neuroticisme als marker voor subklinische 
 vasculaire ziekte in de ouderdomsdepressie

Gebaseerd op eerdere bevindingen, veronderstelden we in hoofdstuk 7 dat het verband 
tussen depressie en het optreden van vaatziekten gedeeltelijk wordt veroorzaakt door-
dat de onderliggende vasculaire ziekte op latere leeftijd leidt tot hogere depressiescores. 
Feitelijk keken we dus op een andere manier naar de heterogeniteit van het ontstaan 
van depressieve symptomen bij ouderen. We verwachtten dat de vasculaire depressie, 
met een volgens definitie hoge etiologische bijdrage van vasculaire ziekte, het risico op 
een cerebro vasculair accident (CVA) vergroot, terwijl de met neuroticisme geassocieerde 
depressie dat niet doet.
Eerder werd aangetoond dat depressie alleen bij hartpatiënten het optreden van een 
CVA voorspelde, maar niet bij personen zonder een cardiale aandoening. We maakten 
gebruik van dezelfde dataset uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een 
bevolkingsonderzoek met een 9-jaars follow up bij mensen van 55 jaar en ouder. We 
toonden aan dat bij personen zonder cardiale aandoening depressie wel de incidentie 
van CVA voorspelt, maar alleen bij diegenen met een lage score op neuroticisme en niet 
bij degenen met een hoge score op neuroticisme. De balans tussen de twee belangrijke 
pathofysiologische mechanismen van de ouderdomsdepressie, (subklinische) vasculaire 
ziekte en neuroticisme, zou een belangrijke mogelijkheid kunnen bieden voor profile-
ring. Daarmee zou het een indicatie kunnen geven om welk subtype van depressie het gaat 
met een eventuele uitkomst van behandeling. Eerste resultaten van kleine, doch gerando-
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miseerde behandelstudies wijzen inderdaad op een betere uitkomst van behandeling als 
deze meer specifiek gefocust is op deze onderliggende mechanismen.

 Conclusies

Dit proefschrift onderzocht de associatie tussen de ouderdomsdepressie en subklinische 
vasculaire ziekte, rekening houdend met verschillende depressie symptoom clusters en 
neuroticisme. Er kan geconcludeerd worden dat subklinische vasculaire ziekte geas-
socieerd is met depressieve symptomen op latere leeftijd. Meer specifiek zijn depressie-
ve symptomen op latere leeftijd geassocieerd met het metabool syndroom, obesitas en  
gegeneraliseerde atherosclerose. Deze associaties kunnen gedeeltelijk verklaard worden 
door de verhoogde niveaus van adipokines, hoewel deze associaties niet consistent zijn 
gebleken voor de verschillende adipokines. De associaties tussen subklinische vaat-
ziekten en depressieve symptomen bestaan met name met de somatisch-affectieve 
symptomen (gemeten met de Beck Depression Inventory). We hebben laten zien dat 
het relevant is subklinische vasculaire ziekte en neuroticisme als twee verschillende 
pathofysiologische mechanismen van de ouderdomsdepressie te bestuderen. Enerzijds 
verklaart neuroticisme minder van de variantie in depressieve symptomen in de aan-
wezigheid van subklinische vasculaire ziekte. Anderzijds is depressie in de afwezigheid 
van neuroticisme suggestief voor klinisch relevante subklinische vasculaire ziekte. 

Er zouden dus argumenten kunnen zijn voor aanpassingen van de criteria van een  
depressieve stoornis bij patiënten met atherosclerose, viscerale obesitas en het metabool 
syndroom met minder nadruk op somatisch-affectieve symptomen. Vanuit klinisch 
oogpunt zou gesproken kunnen worden van een subtype van de ouderdomsdepressie 
met specifieke onderliggende etiologische mechanismen. Patiënten die leiden aan dit 
subtype van depressie kunnen profijt hebben van goede behandeling van de vasculaire 
ziekte en behandelprogramma’s waarin ook lichamelijke oefeningen zoals wandelen  
of hardlopen zijn opgenomen. Deze versterken immers spieren en skelet, verminderen 
obesitas en beïnvloeden depressie bovendien positief. Omgekeerd is depressie geasso-
cieerd met een lagere therapietrouw en zouden interventies voor medische problemen 
bij patiënten met atherosclerose, obesitas en metabool syndroom juist profijt kunnen 
hebben van een effectieve gelijktijdige behandeling van de depressie. Dit pleit voor een 
multidisciplinaire aanpak van de ouderdomsdepressie door psychiaters en klinisch  
geriaters, zo nodig aangevuld met (vasculair) internisten en/of cardiologen.

Dit proefschrift illustreert de complexiteit en heterogene aard van de ouderdoms- 
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depressie. Meer aandacht voor de specifieke symptoom profielen van depressie en 
de (interactie tussen de) twee belangrijke pathofysiologische mechanismen van de 
ouderdomsdepressie zouden klinische beslissingen kunnen beïnvloeden. Uiteraard 
moeten bevindingen en conclusies uiteindelijk bevestigd worden in prospectieve  
cohort studies en klinische trials met depressieve ouderen. Dergelijke studies zouden 
voldoende groot moeten zijn om subgroepen te kunnen identificeren met een slechtere 
prognose met betrekking tot de fysieke gezondheid. Toekomstige cohort studies zouden 
de meest relevante concepten in detail moeten bestuderen. Allereerst zou zowel de 
hele reeks van adipokines onderzocht moeten worden als de relatieve impact van de  
buikomtrek, gemeten met zowel de anthropometrische indices als een MRI, op de  
ouderdomsdepressie. Ten tweede moet bij het meten van de ouderdomsdepressie  
rekening gehouden worden met de verschillende symptoomdimensies van depressie 
en andere psychologische concepten als angst, somatisatie en persoonlijkheid. Deze 
concepten zouden bij voorkeur gemeten moeten worden zowel door zelfrapportage als 
een semi-gestructeerd interview dat wordt afgenomen door een getrainde professional. 
Vanuit efficiency oogpunt is het aan te bevelen bevolkingsstudies uit te breiden met 
cohort studies van depressieve patiënten. Ten slotte zouden de fenotypische expressie 
van depressie, vasculaire risicofactoren en perifere maten voor subklinische vasculaire 
gezondheid gerelateerd moeten worden aan de circuits in de hersenen die betrokken 
zijn bij stemmingsregulatie, door neuro-imaging en meer specifieke neuropsychologische 
testen toe te passen. 


