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IInnttrroodduuccttiiee  

Het concept kwetsbaarheid, ook aangeduid als frailty, kan worden beschouwd als 

een toestand waarbij ouderen versterkt kunnen reageren op allerlei stressoren. Dit 

kunnen zowel lichamelijke (bijvoorbeeld een griep of urineweginfectie) als 

psychosociale (bijvoorbeeld het verlies van een partner) stressoren zijn. We spreken 

van frailty wanneer de reservecapaciteit van het lichaam dusdanig is verminderd dat 

men extra kwetsbaar is voor het optreden van allerlei complicaties (Fried et al., 

2001; Collard & Oude Voshaar, 2012). Een stressor kan leiden tot een scala van 

ernstige gezondheidsproblemen, waaronder afhankelijkheid van anderen, 

invaliditeit, hospitalisatie, postoperatieve complicaties of vervroegd overlijden 

(Collard & Oude Voshaar, 2012). In mijn dissertatie heb ik de relatie tussen frailty en 

depressie onderzocht door gebruik te maken van gegevens uit de Nederlandse 

Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO). NESDO is een klinische cohort studie, 

waarin we 378 depressieve ouderen hebben vergeleken met 132 niet-depressieve 

personen en beide groepen over een periode van zes jaar hebben gevolgd. 

 

Een depressieve stoornis komt bij ouderen frequent voor. In vergelijking met jong-

volwassenen die depressief worden, heeft een depressie bij ouderen vaker een 

chronisch beloop en treedt in geval van herstel vaker een terugval op (Stek et al., 

2002; Mueller et al., 2004; Mitchell et al., 2005; Licht-Strunk et al., 2007). Het lijkt 

aannemelijk dat frailty, welke bij ouderen vaker voorkomt, hierin een rol speelt.  

In de NESDO studie werd frailty vastgesteld volgens de definitie van Fried en 

collega’s (Fried et al., 2001). Iemand is als frail te classificeren wanneer men voldoet 

aan tenminste drie van de vijf kenmerken of componenten, te weten 1) ongewild 

gewichtsverlies, 2)  spierzwakte, gemeten met een  handknijpkracht meter, 3) een 

verminderd uithoudingsvermogen of energieniveau, gemeten met zelfrapportage 

vragenlijsten, 4) beperkte lichamelijke activiteit, en tot slot 5) traagheid, gebaseerd 

op een gestandaardiseerde looptest (Fried et al., 2001). De definitie van frailty 
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volgens Fried en collega’s gaat dus uit van een puur biomedische benadering. 

Hiervoor is gekozen, omdat juist de lichamelijke kwetsbaarheid bij psychiatrische 

patiënten onvoldoende wordt onderkend en deze mensen vaak door hun 

psychiatrische stoornis reeds psychisch en sociaal kwetsbaar zijn. 

 

Bij ouderen bestaat er een verband tussen frailty en depressie (Collard et al., 2014; 

Vaughan et al., 2015). Met behulp van de NESDO studie werd aangetoond dat 

depressieve ouderen vaker als “frail” geclassificeerd kunnen worden dan niet-

depressieve ouderen, te weten 27,2% versus 9,8% (Collard et al., 2014). De 

prevalentie van frailty in de NESDO studie ligt lager dan de prevalentiecijfers van 

frailty bij depressie beschreven in een recente meta-analyse (Soysal et al., 2017). Het 

verschil is waarschijnlijk te verklaren doordat depressie in de meeste onderzoeken 

gebaseerd is op zelfrapportage depressie vragenlijsten, die vooral zicht geven op de 

subjectieve beleving van de ouderen.  Net als frailty, blijkt depressie op latere leeftijd 

ook geassocieerd te zijn met negatieve gezondheidseffecten, waaronder toename 

van lichamelijke ziekten en een verhoogd risico op overlijden (Penninx et al., 2013; 

Cuijpers et al., 2014). In de studies waarin dit werd aangetoond, werd overigens 

geen rekening gehouden met frailty. Dit betekent dat het mogelijk is dat deze 

negatieve effecten samenhangen met het feit dat depressieve ouderen vaker frail 

zijn dan niet depressieve ouderen. 

 

Het is niet vreemd dat frailty nauwelijks is meegenomen in onderzoek naar depressie 

bij ouderen. Immers, het verrichten van onderzoek bij (kwetsbare) ouderen is 

dikwijls complex door het gelijktijdig aanwezig zijn van meerdere lichamelijke, 

psychische, en (psycho)sociale problemen. Het doel van deze dissertatie is om het 

concept en de klinische relevantie van frailty bij een populatie van depressieve 

ouderen te ontrafelen.  
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Deze dissertatie bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op 

veroudering gerelateerde biomarkers van frailty bij depressie op latere leeftijd. In 

deel twee wordt gekeken naar de associatie tussen fysieke frailty en veel 

voorkomende (neuro)psychiatrische symptomen. Tot slot worden in deel drie de 

negatieve gezondheidseffecten van fysieke frailty bij depressie op latere leeftijd 

onderzocht.   

 

DDeeeell  II::  FFrraaiillttyy,,  bbiioommaarrkkeerrss  eenn  ddeepprreessssiiee  

De huidige generatie ouderen kenmerkt zich door een toegenomen 

levensverwachting. Ook de komende decennia zal het aantal ouderen wereldwijd 

blijven stijgen. De vraag is echter of men het toegenomen aantal resterende 

levensjaren ook in een goede gezondheid en met behoud van een goede kwaliteit 

van leven kan doorbrengen.  

 

De mens wordt gedurende het leven onvermijdelijk blootgesteld aan 

verouderingsprocessen, maar de snelheid van veroudering verschilt aanzienlijk 

tussen individuen. Eén van de meest uitdagende aspecten in de 

ouderengeneeskunde is het verklaren van deze verschillen in biologische 

veroudering bij personen van dezelfde kalenderleeftijd. Dit heeft ons gestimuleerd 

om te zoeken naar verschillende biomarkers voor biologische veroudering. Bij deze 

zoektocht hebben we frailty, volgens de definitie van Fried en collega’s, beschouwd 

als een conditie waarin sprake is van een versnelde biologische veroudering. Het 

complexe is echter dat een depressieve stoornis ook verondersteld wordt gepaard 

te gaan met een versnelde biologische veroudering. In de NESDO studie werd echter 

geen consistente relatie gevonden tussen biomarkers gerelateerd aan veroudering, 

zoals ontstekingsparameters, telomeerlengte en vitamine D spiegels (Vogelzangs et 

al., 2014; Oude Voshaar et al., 2014; Schaakxs et al., 2015; Van den Berg et al., 2016; 

Rozing et al., 2018). Daarom onderzochten we in dit eerste deel van deze dissertatie 

268



 

of deze biomarkers geassocieerd zijn met frailty binnen de populatie van depressieve 

ouderen van de NESDO studie. We beschrijven de associatie met laaggradige 

onstekingsparameters in hoofdstuk 2, met verkorte telomeerlengte in hoofdstuk 3 

en met lage vitamine D spiegels in hoofdstuk 4.  

 

In hhooooffddssttuukk  22  beschrijven we de relatie tussen frailty en ontregeling van het 

afweersysteem bij depressie op latere leeftijd. Het verouderingsproces leidt namelijk 

tot een toestand van laaggradige ontsteking, ook wel ‘inflamm-aging’ genoemd 

(Grolleau et al., 2010). Dit resulteert in een toename van de productie van 

ontstekingsbevorderende (pro-inflammatoire) cytokines (Alexopoulos & Morimoto, 

2011). Verschillende studies concentreerden zich op de associatie tussen cytokines 

en depressie en vonden dat zowel C-reactief proteïne (hsCRP) als pro-inflammatoire 

cytokinesspiegels waren verhoogd bij ouderen met depressieve symptomen 

(Dentino et al., 1999; Penninx et al., 2003; Tiemeier et al., 2003; Bremmer et al., 

2008; Milaneschi et al., 2009). Dit konden we echter niet repliceren in de NESDO 

studie. Daarom hebben wij gekeken of depressieve ouderen die tevens frail waren 

hogere ontstekingsparameters hadden in vergelijking met depressieve ouderen die 

niet frail waren. Hiervoor onderzochten we de bloedspiegels van drie 

ontstekingsparameters, te weten C-reactief proteïne (hsCRP), interleukine 6 (IL-6) 

en Neutrophil-Gelatinose Geassocieerde Lipocaline (NGAL of Lipocaline-2). Bij 

onderzoek van de afzonderlijke frailty componenten ontdekten we dat traagheid 

(lagere loopsnelheid) was geassocieerd met hogere NGAL spiegels en een 

verminderde handknijpkracht met zowel verhoogde hsCRP als IL-6 spiegels.  

 

Omdat de criteria van het ‘Fried Frailty Fenotype’ deels kunnen overlappen met 

depressie hebben we een principale componentenanalyse (PCA) uitgevoerd op de 

vijf frailty componenten. Deze analyse onthulde dat in onze populatie, fysieke frailty 

twee dimensies vertegenwoordigde. De eerste dimensie kan worden aangeduid met 
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‘prestatie gebaseerde fysieke frailty’ (performance-based physical frailty) en is 

gebaseerd op de componenten traagheid (lage loopsnelheid), spierzwakte (lage 

handknijpkracht) en weinig lichamelijke activiteit. Deze componenten kunnen 

worden beschouwd als indicatoren van sarcopenie, een conditie van verminderde 

kracht en uithoudingsvermogen van de spieren, en deze componenten overlappen 

niet met de criteria van depressie in het latere leven. Weinig lichamelijke activiteit 

kan echter wel een direct gevolg zijn van een depressief toestandsbeeld. De tweede 

dimensie, ‘vitaliteit gebaseerde fysieke frailty’ (vitality-based physical frailty), 

bestaande uit de frailty componenten gewichtsverlies en uitputting, zijn meer 

waarschijnlijk symptomen van depressie bij ouderen. Uit ons onderzoek kwam naar 

voren dat enkel ‘performance-based physical frailty’ was geassocieerd met 

ontstekingsparameters. Dit betekent dat ontregeling van het afweersysteem bij 

depressie vooral lijkt samen te hangen met de mate van frailty en minder met een 

depressieve stoornis in engere zin. Hoewel het niet onderzocht is, wijzen deze 

bevindingen in de richting van een specifiek subtype van depressie bij ouderen, 

namelijk het ‘depressie-frailty subtype’. 

 

Telomeren zijn zichzelf herhalende stukjes DNA aan de uiteinden van onze 

chromosomen (ons erfelijk materiaal in elke lichaamscel). Bij elke celdeling neemt 

de telomeerlengte een beetje af. De telomeerlengte kan worden beschouwd als een 

biomarker voor cellulaire veroudering. Het blijkt dat verkorting van de telomeren in 

witte bloedcellen (leukocyten) is geassocieerd met het ontstaan van verschillende 

leeftijdsgebonden ziekten en met verhoogde sterftecijfers (Cawthon et al., 2003; 

Honig et al., 2006; Collado et al., 2007; Willeit et al., 2010). In hhooooffddssttuukk  33  hebben 

we zowel een cross-sectionele als een longitudinale associatie tussen de 

telomeerlengte en het fysieke frailty fenotype onderzocht bij depressie in het latere 

leven. Verschillende onderzoeken toonden een relatie tussen verkorte 

telomeerlengte en depressie aan (e.g. Epel et al., 2004; Damjanovic et al., 2007; 
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Kananen et al., 2010; Tyrka et al., 2010; Garcia-Rizo et al., 2013; Verhoeven et al., 

2014). Deze bevindingen konden echter niet worden gerepliceerd in de NESDO 

studie (Schaakxs et al., 2015). In onze steekproef van depressieve ouderen was de 

telomeerlengte enkel cross-sectioneel geassocieerd met het aantal frailty 

componenten, maar niet met de aanwezigheid van frailty als een syndroom. Dit 

wordt onder meer verklaard door het feit dat depressie op latere leeftijd een meer 

heterogeen karakter heeft in vergelijking met depressie op jongere leeftijd, 

waardoor kleine effecten voor specifieke subgroepen gemaskeerd kunnen worden. 

Bovendien was de telomeerlengte bij de baselinemeting (nulmeting) niet 

geassocieerd met enige verandering in frailty parameters gedurende een twee jaar 

follow-up. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met een toenemend aantal 

cross-sectionele en longitudinale studies die geen verband hebben gemeld tussen 

fysieke frailty en telomeerlengte in een niet-depressieve populatie (Woo et al., 2008; 

Collerton et al., 2012; Yu et al, 2015.; Breitling et al., 2016). De kalenderleeftijd blijkt 

een belangrijke oorzaak voor de variatie in de associatie tussen depressie en 

telomeerlengte. Een mogelijke verstorende factor, welke met de leeftijd kan 

toenemen, is de aanwezigheid van onderliggende chronische somatische ziekten, 

omdat in psychiatrische cohortstudies meestal geen rekening wordt gehouden met 

de ernst en chroniciteit van somatische ziekten.  Wolkowitz en collega’s hebben 

beschreven dat de biologische leeftijd van depressieve volwassenen tenminste 10 

jaar hoger ligt in vergelijking met hun kalenderleeftijd (Wolkowitz et al., 2010). Uit 

de resultaten van onze studie concludeerden wij dat fysieke frailty en 

telomeerlengte moeten worden beschouwd als twee verschillende, maar 

waarschijnlijk wel complementaire markers van het verouderingsproces. 

 

Vitamine D is betrokken bij verschillende cellulaire verouderingsprocessen 

waaronder proliferatie, cellulaire differentiatie en geprogrammeerde celdood 

(apoptosis) (Pusceddu et al., 2015; Berridge, 2017). Een eerder onderzoek binnen de 
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NESDO studie toonde bij depressieve patiënten significant lagere vitamine D spiegels 

aan in vergelijking met de niet-depressieve controlegroep (Oude Voshaar et al., 

2014). Echter, in de NESDO studie waren lagere vitamine D spiegels niet gerelateerd 

aan het beloop van depressie na twee jaar. We zagen overleden depressieve 

ouderen met een lagere vitamine D spiegel significant vaker binnen twee jaar dan 

depressieve ouderen met hogere vitamine D hogere spiegels (Van den Berg et al., 

2016). Deze resultaten kunnen suggereren dat  vitamine D deficiëntie een biomarker 

is voor een slechte somatische gezondheidstoestand van frailty. In hhooooffddssttuukk  44  

onderzochten we daarom binnen een depressieve populatie ouderen of de 

hoeveelheid vitamine D in het bloed samenhing met de aanwezigheid van frailty, 

zowel op baseline als een verandering in frailty status op twee jaar. Bij de 

baselinemeting bleek dat er bij de mensen met een hogere vitamine D spiegel 

minder vaak sprake was van frailty. Als we alleen keken naar de deelnemers die bij 

de baselinemeting depressief waren, maar niet frail, zagen we dat bij hogere 

vitamine D spiegels de kans dat iemand na twee jaar alsnog frail was geworden 50% 

kleiner was dan bij lagere spiegels. Opvallend was dat bij de mensen die bij het 

baselineonderzoek zowel depressief als frail waren hogere vitamine D spiegels juist 

ongunstig waren: bij deze mensen was de kans dat er na twee jaar nog steeds sprake 

was van frailty groter dan bij de mensen met een lagere vitamine D spiegel. Nader 

onderzoek is nodig om te kunnen aantonen of deze bevinding verklaard kan worden 

doordat wij een heel specifieke onderzoekspopulatie hadden (enkel mensen met 

depressie), of dat dit misschien veroorzaakt wordt door een nog onbekend 

beschermend effect van een vitamine D tekort. 

 

Opgemerkt moet worden dat de gevonden associaties tussen frailty en 

ontstekingsparameters, telomeerlengte en vitamine D relatief klein waren en soms 

alleen aanwezig zijn wanneer men zich beperkt tot specifieke componenten van 

frailty parameters (zoals ‘performance-based fysieke frailty’). Desondanks laten deze 
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bevindingen tezamen zien dat fysieke frailty wel degelijk een valide concept is bij 

depressie in het latere leven. Bovendien kan de aanwezigheid van frailty wijzen op 

een specifieke subgroep van depressieve patiënten waarbij biologische 

verouderingsprocessen meer prominent zijn.     

  

DDeeeell  IIII::  FFrraaiillttyy  eenn  ((nneeuurroo))ppssyycchhiiaattrriisscchhee  ssyymmppttoommeenn  

Hoewel studies over de associatie tussen frailty en psychopathologie zich vooral 

richten op depressie, is frailty waarschijnlijk net zo relevant voor andere 

(neuro)psychiatrische symptomen of stoornissen (Andrew & Rockwood, 2007). In dit 

tweede deel van deze dissertatie onderzoeken we daarom ook het verband tussen 

frailty, cognitieve achteruitgang (hoofdstuk 5) en Somatisch Onvoldoende 

verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) (hoofdstuk 6).  

 

Frailty gaat vaak samen met cognitieve achteruitgang, zoals verminderde 

geheugenfunctie. Wanneer deze fysieke en cognitieve achteruitgang tezamen bij 

één patiënt voorkomen, wordt ook wel gesproken over ‘cognitieve frailty‘. Omdat 

depressie bij ouderen zowel samenhangt met fysieke frailty als een achteruitgang 

van de cognitieve functies, werd in hhooooffddssttuukk  55  onderzocht of in een groep 

depressieve ouderen een verband was tussen frailty en het cognitief functioneren. 

Frailty werd wederom gemeten volgens de criteria van Fried en collega’s (Fried et 

al., 2001). Het cognitief functioneren werd met behulp van drie 

neuropsychologische testen onderzocht, welke gezamenlijk vier cognitieve 

domeinen in kaart brengen: het verbale geheugen, het werkgeheugen, de mate van 

afleidbaarheid bij volgehouden aandacht (interferentie controle) en tot slot de 

snelheid van informatieverwerking.  

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij depressieve ouderen frailty geassocieerd 

is met een verminderd cognitief functioneren op drie van de vier onderzochte 
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domeinen, namelijk het verbaal geheugen, werkgeheugen en de 

verwerkingssnelheid. Dit wijst op eenzelfde relatie als bij niet-depressieve ouderen. 

Echter, opvallend was dat er geen relatie werd gevonden tussen de interferentie 

controle (de mate van afleidbaarheid bij volgehouden aandacht) en frailty. Dit kan 

verklaard worden doordat depressie bij ouderen sterk geassocieerd is met 

executieve functiestoornissen, waaronder ook de interferentie controle valt. Dit 

betekent dat het concept ‘cognitieve frailty’ zeker relevant is om kwetsbare 

depressieve ouderen op te sporen, maar mogelijk anders gedefinieerd moet worden 

in het geval iemand depressief is.  

 

In hhooooffddssttuukk  66 werd de mate van frailty en somatische comorbiditeit vergeleken 

tussen ouderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) 

en ouderen met somatisch verklaarde lichamelijke klachten. Daarnaast werd 

gekeken of er een associatie is tussen de ernst van de SOLK en de ernst van frailty 

en/of somatische comorbiditeit. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van data 

uit de Older Persons with Medically Unexplained Symptoms (OPUS) studie. Aan deze 

studie namen 118 ouderen met SOLK deel en 154 ouderen met lichamelijke 

verklaarde klachten. SOLK wordt vaak gezien als psychologische of psychiatrische 

somatiek; ernstige gevallen worden binnen de psychiatrie geclassifieerd als een 

somatoforme stoornis (DSM-IV) of somatische symptoom stoornissen (DSM-5). Van 

de 118 ouderen met SOLK, bleek bij 53,4% tevens een somatoforme stoornis. Echter, 

wij waren vooral geïnteresseerd in het lichamelijk functioneren en frailty. In dit 

onderzoek werd verder aangetoond dat ouderen met SOLK significant minder 

somatische comorbiditeit hebben dan ouderen met somatisch verklaarde 

lichamelijke klachten, terwijl ze wel evenveel medicatie bleken te gebruiken. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat patiënten met SOLK vaker artsen bezoeken in 

hun zoektocht naar een verklaring en behandeling voor hun klachten. Daarnaast 

waren ouderen met SOLK significant meer frail dan ouderen met somatisch 

274



 

verklaarde lichamelijke klachten. Bij ouderen met SOLK was er dus sprake van een 

hogere biologische leeftijd. Deze bevindingen kunnen erop wijzen dat frailty bij een 

deel van de ouderen leidt tot lichamelijke sensaties of aspecifieke symptomen die 

voor artsen niet toe te schrijven zijn aan bekende lichamelijke ziektes, maar 

waarvoor patiënten wel hulp zoeken. Frailty zou zo kunnen leiden tot SOLK. 

Anderzijds kan het ook betekenen dat SOLK leidt tot een snellere veroudering, 

bijvoorbeeld doordat men bij lichamelijke klachten zich probeert te ‘beschermen’ 

door minder actief te zijn of zich sociaal terug te trekken. Het zou dus goed kunnen 

dat SOLK en frailty in twee richtingen met elkaar geassocieerd zijn. Ongeacht de 

richting van het verband, blijft onderkenning van frailty bij ouderen met SOLK 

relevant, omdat juist bij frailty het raadzaam is terughoudend te zijn met het 

voorschrijven van medicatie. 

  

DDeeeell  IIIIII::  FFrraaiillttyy  eenn  hheett  bbeelloooopp  vvaann  ddeepprreessssiiee  eenn  mmoorrttaalliitteeiitt 

In het derde deel van deze dissertatie focussen wij ons op de klinische relevantie van 

frailty bij depressie. In hhooooffddssttuukk  77 hebben we de prognostische impact van frailty 

op de uitkomst en het beloop van depressie bij ouderen onderzocht. Hiervoor 

maakten we gebruik van de gegevens die bij de baselinemeting en na 2 jaar 

verzameld zijn. Het bleek dat ouderen die een depressie hadden en fysiek frail 

waren, een ongunstiger beloop van de depressie hadden. Op de tweejaarsmeting 

voldeden de ouderen die depressief en frail waren significant vaker aan de criteria 

voor een depressieve stoornis dan ouderen die niet frail waren.  

In NESDO hebben we echter de depressieve symptomen elke 6 maanden gemeten 

met een zelfinvulvragenlijst, de Inventory of Depressive Symptoms. Uit de analyse 

van deze gegevens blijkt wederom dat frailty geassocieerd is met een slechter 

beloop van de depressieve symptomen. Dat wil zeggen, frailty gaat gepaard met een 

hoger symptoom niveau, maar dat symptoom niveau neemt wel sneller af 

gedurende de follow-up periode. Echter, op de tweejaarsmeting blijft de ernst van 
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de depressieve klachten hoger onder patiënten met frailty dan in de groep zonder 

frailty. 

Deze resultaten zijn potentieel heel belangrijk. Immers, kwetsbare, depressieve 

ouderen verbeteren best sterk qua stemming, maar houden vaker residuele 

symptomen. Volgens de DSM-IV zijn ze ook minder vaak in volledige remissie. De 

vraag rijst of deze klachten gezien moeten worden als residuele 

depressiesymptomen óf dat we deze klachten moeten toeschrijven aan biologische 

veroudering. In het eerste geval betekent het een agressievere behandeling conform 

onze behandelalgoritmen. In het tweede geval moeten we juist veel voorzichtiger 

handelen om complicaties te voorkomen en geen verdere medicamenteuze stappen 

ondernemen, maar enkel psychotherapeutische stappen en interventies gericht op 

conditieverbetering. Deze populatie zou dus mogelijk meer kunnen profiteren van 

geriatrische revalidatie dan van psychiatrische behandeling.  

 

In hhooooffddssttuukk  88  hebben we gekeken of fysieke frailty het sterftecijfer voorspelt bij 

ouderen die reeds een verhoogd risico lopen op vroegtijdig overlijden als gevolg van 

een depressieve stoornis. Ook werd er gekeken of de leeftijd gerelateerde 

biomarkers, namelijk de inflammatoire markers (CRP, IL-6, lipocalin-2), vitamine D 

en telomeerlengte, een rol spelen in de associatie tussen frailty en mortaliteit. Na 6 

jaar bleek dat 26,2% van de depressieve ouderen met frailty was overleden, in 

vergelijking met 12,7% van de depressieve ouderen zonder frailty. Hoge spiegels van 

CRP en lipocalin-2 voorspelden vroegtijdig overlijden, terwijl hoge vitamine D 

spiegels een beschermd effect bleken te hebben op vroegtijdig overlijden. Deze 

leeftijd gerelateerde biomarkers verklaarden voor een deel het verband tussen 

frailty en mortaliteit. Deze bevindingen ondersteunen wederom de validiteit van het 

frailty concept in een depressieve populatie. Immers, frailty is een risicofactor voor 

voortijdig overlijden en ook onder depressieve ouderen wordt dit gevonden. Net als 

in de somatische geneeskunde, zou frailty in de psychiatrie een zinvolle variabele 
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kunnen zijn om ouderen met een verhoogd risico op bijwerkingen en voortijdig 

overlijden te identificeren. Vervolgstudies moeten uitwijzen of behandeling van 

depressie bij ouderen met frailty tot betere mentale en fysieke uitkomsten leidt 

wanneer specifieke geriatrische interventies worden ingezet om de mate van frailty 

te stabiliseren en het risico op complicaties en verhoogde mortaliteit te verlagen. 

  

CCoonncclluussiieess  

Ondanks het feit dat frailty en depressie deels overlappende concepten zijn, kan 

frailty valide gemeten worden binnen de depressieve populatie ouderen. Immers, in 

deel I van deze dissertatie vonden we dat frailty specifiek samenhing met 

verschillende biomarkers van veroudering en in deel III met voortijdig overlijden. De 

geringe sterkte van de gevonden associaties in het eerste deel van de thesis kan 

worden verklaard door het feit dat fysieke frailty een multifactoriële aandoening is.  

Op basis voor deze dissertatie als geheel, maar vooral in deel II, kan men 

beargumenteren dat zowel psychopathologie (depressie en SOLK) alsmede 

verminderd cognitief functioneren onderdeel zouden moeten zijn van het concept 

frailty. Echter, het includeren van psychiatrische stoornissen in het frailty concept 

zou negatieve gevolgen hebben voor de ouderenpsychiatrie zoals blijkt in deel III, 

waarin we beschrijven dat fysieke frailty een relevant concept lijkt te zijn bij 

ouderdomsdepressie. Fysieke frailty heeft een negatieve invloed op de prognose van 

depressie, zowel vanuit het perspectief van mentale gezondheid (non-remissie), als 

vanuit het perspectief van somatische gezondheid (het voorspellen van mortaliteit). 

 

Vanuit klinisch perspectief kunnen we stellen dat depressie en frailty op latere 

leeftijd met elkaar samenhangen. Toekomstig onderzoek zou erop gericht moeten 

zijn verder te onderzoeken of het ‘depressie-frailty’ subtype een valide concept is 

om depressieve ouderen met een verhoogd risico op negatieve gezondheidsrisico’s 

te identificeren en hoe de prognose van dit subtype specifiek verbeterd kan worden. 
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Gezien de complexiteit om depressie en frailty te ontrafelen op latere leeftijd, kan 

men pleiten voor een betere integratie van somatische en geestelijke 

gezondheidszorg voor de populatie oudste ouderen. Specifieke 

behandelingsmodaliteiten om zowel depressie als frailty bij ouderen te verminderen 

moeten verder worden onderzocht in toekomstige interventieonderzoeken. 

Daarnaast moeten behandelstudies opgezet worden specifiek voor de behandeling 

van patiënten die voldoen aan het 'depressie-frailty' fenotype, als potentieel 

subtype van depressie op latere leeftijd. Potentieel kansrijke interventies zijn 

vermindering van polyfarmacie (of een kritische medicatiebeoordeling), 

lichaamsbeweging (inclusief weerstandstraining), voedingsinterventies en 

psychotherapeutische interventies uit de zogenaamde positieve psychologie. 
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