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Samenvatting
Depressie is één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en leidt 
tot aanzienlijk verlies van gezondheid, welzijn en functioneren. Met de toenemende 
vergrijzing is depressie op latere leeftijd een wereldwijde uitdaging. Ondanks de gebleken 
effectiviteit van behandelopties als psychotherapie, farmacotherapie en elektro convulsie 
therapie (ECT), hebben ouderen met een depressie een slechtere prognose dan jongere 
volwassenen waarbij ouderen vaker last hebben van terugval en een chronisch beloop. 

De diagnostische criteria van depressie zijn identiek voor zowel ouderen als jongere 
volwassenen. Depressie op latere leeftijd echter, gaat vaker gepaard  met cognitieve 
stoornissen, lichamelijke ziekten, polyfarmacie en neurodegeneratieve ziekten. Allemaal 
factoren die van invloed zijn op  de prognose. Deze met de leeftijd toenemende 
heterogeniteit in de etiologie en symptomatische presentatie, benadrukt het belang om te 
specificeren welke patiënten multidisciplinaire benadering nodig hebben met aanvullende 
behandelingsstrategieën om volledige remissie en herstel te kunnen bewerkstelligen. 
Wanneer je het aan ouderen vraagt, geven zij aan dat gezondheid zeker belangrijk is, 
maar dat het (weer) kunnen doen van de dagelijkse dingen voor hen belangrijker is dan 
de afwezigheid van ziekte. De unieke functie van verpleegkundigen hierbij is ‘de reacties 
van patiënten op hun gezondheidstoestand te beoordelen en hen te helpen bij het 
uitvoeren van die activiteiten die bijdragen aan de gezondheid of het herstel, op zo’n 
manier dat ze zelf zouden doen, als ze de nodige kracht, wil of kennis hadden en  
om dit te doen op een manier die hen helpt zo snel mogelijk volledig onafhankelijk 
te worden ‘(Henderson, 1964). In lijn met deze definitie richten verpleegkundigen in de 
geestelijke gezondheidszorg zich over het algemeen op aspecten van functioneel herstel 
en het omgaan met de gevolgen van de ziekte, in plaats van de stoornis of ziekte zelf.

Leefstijl, waaronder fysieke activiteit, wordt gezien als een belangrijke, beïnvloedbare 
factor voor het verbeteren van de algemene gezondheid en het functioneren. Leefstijl 
speelt ook een belangrijke rol bij de behandeling van veel lichamelijke aandoeningen en 
bij het verminderen van depressieve symptomen. 

Meer kennis van de onderlinge relaties tussen fysieke activiteit en functioneel herstel 
bij ouderen met een depressie is belangrijk voor de ontwikkeling van (verpleegkundige) 
interventies gericht op herstel bij deze patiëntengroep. 

Om dit te onderzoeken zijn  zes onderzoeken uitgevoerd (hoofdstuk 2 t/m 7). Hiervan zijn 
vijf onderzoeken gedaan in een cohort van ouderen met een depressie die deelnamen 
aan de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO). In totaal namen 
hier 378 depressieve patiënten (≥60 jaar) en een vergelijkingsgroep van 132 niet-
depressieve ouderen aan deel (Comijs et al., 2011). Om de impact van leeftijd te bepalen, 
combineerden we in hoofdstuk 4 gegevens van de NESDO-deelnemers met in totaal 
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1701 depressieve jongere volwassen patiënten (18-65 jaar) uit de Nederlandse Studie 
naar Depressie en Angst (NESDA). Deze studie heeft een vergelijkbare methodologie. 
Het belangrijkste doel van NESDO en NESDA is om de factoren in kaart te brengen 
die van invloed zijn op het ontstaan en het beloop van depressie. In beide studies werd 
de depressie diagnose verkregen op basis van de Composite Interview Diagnostic 
Instrument (CIDI), de ernst van de depressie werd gemeten met de Inventory of 
Depressive Symptomatology Self Report (IDS-SR). Voor het vaststellen  van de fysieke 
activiteit werd de International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) gebruikt, die voor 
de onderzoeken in dit proefschrift werd geoperationaliseerd naar een continue en een 
gedichotomiseerde uitkomst: 1) als continue maat, het totaal aantal METmin/week, 
de totale hoeveelheid minuten energieverbruik per week (hoofdstuk 2 t/m 5), en 2) als 
dichotome maat: voldoende/onvoldoende fysieke activiteit gedefinieerd volgens de World 
Health Organization (WHO) (hoofdstuk 4). Functionele beperkingen werden gemeten met 
de WHO Disability Assessment (WHODAS II). Het zesde onderzoek van dit proefschrift 
betreft een systematische literatuurstudie. 

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. De eerste drie onderzoeken (deel 1 van het 
proefschrift) richten zich op de relatie tussen fysieke activiteit en depressie, terwijl de 
laatste drie onderzoeken (deel 2 van het proefschrift) zich richten op functioneel herstel 
en depressie bij ouderen. Deze bevindingen worden vervolgens geïntegreerd in een reeks 
algemene conclusies en klinische implicaties.

Deel 1: Fysieke activiteit, depressie en de rol van leeftijd
Inzicht in de relatie over tijd tussen fysieke activiteit en depressie en meer kennis over 
de determinanten van fysieke activiteit bij depressieve oudere is belangrijk voor de 
ontwikkeling van leefstijlinterventies.

Op basis van cross-sectionele analyses laat hoofdstuk 2 zien dat depressieve oudere 
patiënten minder fysiek actief waren in vergelijking met niet-depressieve ouderen. Ook 
wanneer gecorrigeerd werd voor potentiële verstorende factoren, zoals demografische, 
gezondheids-, en cognitieve factoren en andere leefstijlkenmerken, bleef deze bevinding 
statistisch significant. In de depressieve groep was minder fysieke activiteit geassocieerd 
met meer functionele beperkingen, gebruik van meer medicijnen en met intramurale 
psychiatrische behandeling.

In hoofdstuk 3 wordt de voorspellende bijdrage van fysieke activiteit en sedentair 
(=zittend) gedrag op  depressie uitkomsten (remissie van depressie en vermindering van 
de ernst van de symptomen) na twee jaar onderzocht. Ook in dit onderzoek  corrigeerden 
we  voor cognitief functioneren, lichamelijke ziekten, psychosociale determinanten en 
andere leefstijlkenmerken. In tegenstelling tot onze hypothese, vonden we dat meer 



162

bewegen en minder zitten niet voorspellend waren voor remissie van depressie of 
vermindering van depressieve symptomen. 

Hoofdstuk 4 geeft nuances in deze resultaten. Daarin onderzochten we of leeftijd de 
wederzijdse relatie tussen fysieke activiteit en het beloop van depressie gedurende twee 
jaar beïnvloedt. In deze studie, met 1079 respondenten tussen de 18-93 jaar, werd de 
uitkomstmaat van fysieke activiteit in eerste instantie gedichotomiseerd naar voldoende 
of onvoldoende fysieke activiteit volgens de eisen die daaraan gesteld zijn door de 
WHO. De verschillende regressiemodellen lieten zien dat bij depressieve patiënten 
met voldoende fysieke activiteit aan het begin van het onderzoek, de depressie vaker 
in remissie was bij de follow-up na twee jaar. Dit effect nam af naarmate de leeftijd 
toenam. Om de verschillen in bevindingen tussen hoofdstuk 3 en 4 te onderzoeken, 
hebben we de analyse herhaald met de totale hoeveelheid fysieke activiteit als 
uitkomstmaat (zoals in hoofdstuk 3). Deze gevoeligheidsanalyses lieten zien dat een 
hogere totale MET-min/week bij het begin van het onderzoek de kans op remissie na 
twee jaar verhoogde, maar in lijn met hoofdstuk 3 was dit effect niet meer statistisch 
significant in het volledig gecorrigeerde model en werd het niet beïnvloed door leeftijd.  
Deze uitkomst suggereert dat het verhogen van het niveau van fysieke activiteit van 
onvoldoende naar voldoende kan helpen bij de behandeling van depressie, maar dat 
zodra het niveau van voldoende fysieke activiteit is bereikt aanvullende activiteit geen 
extra effect heeft op de depressie. 

Een andere opmerkelijke bevinding van deze studie was dat het niveau van fysieke 
activiteit in de loop van de tijd redelijk stabiel was; bij drie kwart van de deelnemers was 
er geen verandering in de hoeveelheid fysieke activiteit die zij hadden gedurende de twee 
jaar van het onderzoek. Slechts 12% van de deelnemers verbeterde van onvoldoende 
fysieke activiteit bij aanvang naar voldoende fysieke activiteit na twee jaar en 14% liet 
juist minder fysieke activiteit na 2 jaar zien. Multinomiale logistische regressieanalyses 
toonden aan dat geen van de potentiële determinanten van fysieke activiteit (functionele 
beperkingen, het gevoel van controle te hebben op je leven), een verandering in fysieke 
activiteit over de tijd voorspelde. Ook was dit resultaat onafhankelijk van leeftijd en 
remissie van de depressie.

Het relatief lage niveau van fysieke activiteit dat werd vastgesteld bij de ouderen met 
depressie, kan daarmee meer beschouwd worden als een  persoonlijke eigenschap dan 
een tijdelijke toename van inactiviteit als onderdeel van de depressieve fase.
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Deel 2: Functioneel herstel en depressie bij ouderen
Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de relatie tussen functioneel herstel en 
depressie bij ouderen. Zowel depressie als oplopende leeftijd hebben een relatie met 
functionele achteruitgang. Dagelijks functioneren wordt in toenemende mate erkend 
als een belangrijke uitkomstmaat in onderzoek naar depressie, maar kennis over het 
beloop van het functioneren bij depressie op latere leeftijd is schaars. Daarnaast kan meer 
inzicht in de determinanten van functioneel herstel nieuwe inzichten opleveren voor de 
behandeling en zorg voor ouderen met een depressie. 

In hoofdstuk 5 toonden we aan dat de 378 depressieve oudere patiënten significant 
meer functionele beperkingen hadden dan de 132 niet depressieve ouderen. Op basis 
van de halfjaarlijkse beoordeling van functionele beperkingen, vonden we dat het niveau 
van functionele beperkingen stabiel bleef bij depressieve patiënten waarbij de depressie 
niet in remissie kwam en slechts licht verbeterde bij depressieve patiënten waarbij de 
depressie wel in remissie was na een follow-up van twee jaar. Bovendien hadden de 
patiënten met een depressie in remissie nog steeds veel meer functionele beperkingen 
dan de niet-depressieve controle groep na twee jaar. Het verband tussen depressie 
en functionele beperkingen geeft aan dat het belangrijk is om een   beoordeling van het 
functioneren bij ouderen met depressie te doen. Dit is in lijn met de aanbeveling in de 
DSM-5 om verandering in functioneren te meten tijdens het beloop en de behandeling 
van psychiatrische stoornissen.

Met behulp van Growth Mixture Modeling (GMM) hebben we in hoofdstuk 6 de 
verschillende beloopsvormen van functionele beperkingen gedurende de twee jaar van 
het onderzoek bekeken. Uit deze analyses kwamen twee beloopstypes naar voren in de 
groep ouderen die depressief waren aan het begin van de studie. Beide groepen werden 
gekenmerkt door een hoge mate van functionele beperkingen aan het begin van het 
onderzoek. Een kleine subgroep, bestaande uit slechts 1 op de 5 ouderen met depressie, 
vertoonde een beloop van functioneel herstel gedurende de follow-up van twee jaar. De 
grootste groep, bestaande uit 4 van de 5 depressieve ouderen, vertoonde in het beloop 
geen functionele verbetering. De belangrijkste voorspeller van functioneel herstel was 
symptomatisch herstel van depressie. 

Vervolgens hebben we functioneel herstel gecombineerd met symptomatisch herstel 
en onderzochten we de factoren die voorspelden of patiënten wel of niet functioneel 
herstelden. We namen de groep met het meest gunstige beloop als referentie. Dit is 
de groep met symptomatisch herstel en functioneel herstel (14% van het totaal). In 
vergelijking met deze groep, hadden de patiënten met de slechtste uitkomt; de groep die 
in de loop van de twee jaar niet verbeterde wat betreft de depressieve symptomen en ook 
niet functioneel herstelde (38%), vaker lichamelijke ziekten, minder gevoel van controle 
over hun leven en meer symptomen van angst. De patiënten die wel verbeterden qua 
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depressieve symptomen, maar toch niet functioneel herstelden (31%) bleken vaker vrouw, 
hoger opgeleid, hadden een hogere loopsnelheid en een minder ernstige depressie bij 
aanvang van het onderzoek. 

Interessant is dat er ook een kleine groep patiënten was die functioneel herstelden 
terwijl er geen symptomatisch herstel was (4%). Deze laatste groep was te klein voor 
multivariabele analyses, maar de bevinding impliceert dat functioneel herstel mogelijk 
is, zelfs in aanwezigheid van een aanhoudende, chronische depressieve stoornis. Dit 
resultaat vraagt om verder onderzoek naar de factoren die een dergelijk beloop bepalen.

Dat slechts 20% van de depressieve oudere patiënten een functioneel herstel curve liet 
zien over een periode van twee jaar, onderstreept het belang om naast symptomatisch 
herstel, ook functioneel herstel mee te nemen als behandeluitkomst.

Daarom onderzochten we in Hoofdstuk 7 door middel van systematisch literatuur 
onderzoek, de effectiviteit van depressiebehandeling bij ouderen op functionele 
beperkingen. De veertien gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die werden 
geïncludeerd, konden worden ingedeeld in vier verschillende categorieën, namelijk 
psychologische interventies (n=7), farmacotherapie (n=3), lichaamsbeweging (n=3) 
en geïntegreerde zorg (N=4). Terwijl de interventies uit alle vier de  categorieën 
in meer of mindere mate zorgden voor verbetering in depressieve symptomen, 
hadden geïntegreerde zorg-interventies het grootste effect op de vermindering van 
functionele beperkingen bij ouderen met depressie. Bij geïntegreerde zorg gaat 
het om een aanpak waarbij aan vier criteria wordt voldaan, namelijk 1) een multi-
professionele benadering van patiëntenzorg, 2) een gestructureerd managementplan, 
3) geplande follow-ups van de patiënt en tot slot 4) verbeterde interprofessionele 
communicatie, terwijl ziekte specifieke behandeling nog steeds zeer variabel kan zijn. 
Wanneer het doel is om de antidepressieve behandeling te optimaliseren door ook te 
focussen op interventies die functioneel herstel bevorderen, is geïntegreerde zorg de 
kapstok van de behandeling van depressie bij ouderen.

Conclusies
In dit proefschrift stellen we een viertal hoofdconclusies vast. Ten eerste dat het effect van 
voldoende lichaamsbeweging op het beloop van depressie op latere leeftijd dubbelzinnig 
blijft. Alhoewel voldoende bewegen gezien kan worden als een beschermende factor 
voor depressie op alle leeftijden, tonen we ook aan dat hoe ouder je wordt, hoe minder 
effect fysieke activiteit heeft op het beloop van een depressieve stoornis. Ten tweede 
lijkt de mate van fysieke activiteit eerder een persoonlijke eigenschap te weerspiegelen 
dan een onderdeel te zijn van de depressieve stoornis op latere leeftijd (en mogelijk op 
alle leeftijden). Ten derde betekent symptomatisch herstel van depressie niet per definitie 
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functioneel herstel bij ouderen met een depressie. Dit leidt tot een vierde conclusie, 
namelijk dat geïntegreerde zorg veelbelovend is voor meer herstel van depressie bij 
ouderen.

Met betrekking tot fysieke activiteit is het de uitdaging om patiënten te verleiden in de 
richting van een langdurige, duurzame gedragsverandering. Op basis van dit proefschrift 
kunnen we aannemen dat genoeg bewegen ook genoeg is (hoofdstukken 3 en 4). 
Fysieke activiteit integreren in dagelijkse activiteiten lijkt dan een veelbelovend alternatief. 
Op basis van onze resultaten is het voor het ontwikkelen van interventies belangrijk om 
rekening te houden met de kenmerken van verminderde fysieke activiteit bij ouderen met 
een depressie, zoals een laag gevoel van controle te hebben over hun eigen leven en 
functionele beperkingen door lichamelijke ziekten. Extra aandacht is nodig bij patiënten in 
de intramurale setting (hoofdstuk 2). Aangezien het niveau van fysieke activiteit meer een 
kenmerk van de persoon lijkt dan een tijdelijke toestand tijdens een depressie (hoofdstuk 
4), zal er een groep patiënten zijn die langdurige aanmoediging en ondersteuning nodig 
heeft om tot voldoende fysieke activiteit en een daadwerkelijke gedragsverandering te 
komen.

Als het gaat om functioneel herstel, laat dit proefschrift zien dat slechts 3 op de 10 
ouderen met een depressie functioneel herstellen, wat kan worden geïnterpreteerd als 
een kloof tussen symptomatisch herstel en functioneel herstel. Een van de belangrijkste 
conclusies van dit proefschrift is dan ook de potentie van functioneel herstel als uitkomst 
in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek om de prognose van depressie op 
latere leeftijd te verbeteren. Een specifieke bevinding in dit proefschrift was dat de meest 
kwetsbare en functioneel slecht herstelde ouderen met depressie worden gekenmerkt 
door een hoge prevalentie van chronische lichamelijke aandoeningen, een verminderd 
gevoel van controle te hebben over het eigen leven en meer angst ervaren (hoofdstuk 
6). Deze kwetsbaarheid en comorbiditeit kunnen een negatief effect hebben op de 
zelfmanagementvaardigheden van patiënten. Zelfmanagementvaardigheden zijn echter 
belangrijk, omdat juist deze kwetsbare ouderen over het algemeen met een groot netwerk 
van zorgverleners worden geconfronteerd vanwege hun multimorbiditeit. Een van de 
mogelijkheden om functioneel herstel te optimaliseren voor deze groep is het versterken 
van multidisciplinaire samenwerking voor patiëntgerichte, geïntegreerde zorg (hoofdstuk 
7). Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor de verpleegkundige discipline omdat zij zijn 
opgeleid om zich in de diagnostiek en behandeling te richten op de gevolgen van de 
stoornis of ziekte op het dagelijks functioneren. 

Als verpleegkundig specialist hoop ik dat dit proefschrift bijdraagt aan de ontwikkeling 
van geïntegreerde zorg voor ouderen met een depressie, waarbij naast de behandeling 
van ziekte of stoornis, het sturen op functioneren de focus is.
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