Depressie en somatische comorbiditeit
Brenda W.J.H. Penninx, Richard van Dyck

• Depressieve personen hebben meer kans op het krijgen van somatische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten,
diabetes en overgewicht.
• Somatische comorbiditeit bij depressie kan verklaard worden uit directe mechanismen, zoals een ongezonde
leefstijl en ongunstige pathofysiologische ontregelingen bij depressieve personen.
• Er zijn ook andere verklaringen voor de somatische comorbiditeit bij depressie: genetische pleiotropie, iatrogene
effecten en het fenomeen van ‘somatogene depressie’; bij dit laatste zijn de symptomen van depressie een mogelijk gevolg van klinische of subklinische somatische ontregeling.
• Bij de behandeling van een depressieve patiënt dient men ook de somatische gezondheid te monitoren. Verder
onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of specifieke interventies het optreden van somatische comorbiditeit bij depressie kunnen voorkomen.
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Patiënten met depressie hebben meer kans om onder
andere hart- en vaatziekten te krijgen. En wanneer
iemand een depressie doormaakt in het jaar na zijn of
haar hartinfarct, is de kans op een nieuw hartinfarct
aanzienlijk groter. Hoe het verband tussen depressie en
hartziekten ontstaat, is nog steeds niet helemaal duidelijk. In dit artikel staan we stil bij de huidige kennis over
onderliggende mechanismen die het verband tussen
depressie en somatische aandoeningen kunnen verklaren.
Het gelijktijdig voorkomen van psychische en somatische
aandoeningen – comorbiditeit – is inmiddels in diverse
grootschalige studies aangetoond. Enerzijds is bekend
dat mensen met somatische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes meer kans lopen op het krijgen van psychiatrische stoornissen, waarvan depressie
de belangrijkste is. Maar ook het omgekeerde verband,
dat van depressie met het ontstaan van somatische aandoeningen, is in epidemiologisch onderzoek bevestigd.
Recente meta-analyses van longitudinale studies lieten
zien dat depressieve personen een 80% grotere kans hebben om eerder te overlijden en een 80% grotere kans hebben om hart- en vaatziekten te krijgen.1,2
Het verband tussen depressie en hart- en vaatziekten is
het best gedocumenteerd, maar goed uitgevoerde metaanalyses laten zien dat depressie ook leidt tot een 40-60%
grotere kans op het ontstaan van diabetes en overgewicht.3-5 Blijkens twee meta-analyses zou depressie tevens
een voorspeller zijn van maligniteiten en sterfte aan
maligniteiten,6,7 al is het bewijs uit deze meta-analyses
zwakker. Kortom, er zijn duidelijke aanwijzingen dat niet
alleen somatische ongezondheid leidt tot een grotere
kans op het ontwikkelen van depressie, maar ook omgekeerd dat depressie leidt tot het ontstaan van somatische
ziekten.
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2010;154:A1784

1

K L I NI SCH E PR AK TI JK

Stand van zaken

K L I NI SCH E PR AK TI JK

Verklaringen voor comorbiditeit
In dit artikel beschrijven we de huidige evidentie voor de
mogelijke verklaringen voor deze comorbiditeit. Tabel 1
geeft de belangrijkste verklaringsmechanismen weer.
Tevens geven we aan welke bevindingen worden ondersteund door resultaten van de ‘Nederlandse studie naar
depressie en angst’ (NESDA).8 NESDA, dat gesubsidieerd
is door het Geestkracht-programma van ZonMW en
deelnemende instellingen, is een lopende Nederlandse
studie die 2981 respondenten volgt over een periode van
8 jaar en waarin depressieve personen worden vergeleken
met gezonde personen. Door de omvang van het cohort
en de zorgvuldige diagnostiek maken de NESDA-gegevens het mogelijk om betrouwbaardere uitspraken te
doen over relaties die in eerdere, kleinere studies weinig
consistent leken.

relatief ongunstige leefstijl van depressieve personen in
vergelijking met gezonde controlepersonen (tabel 2).
Depressieve personen verschillen daarnaast ook in hun
medisch zorggedrag. Ook al bezoeken depressieve personen vaker de huisarts en hebben zij een hogere medische
zorgconsumptie, toch zijn er indicaties dat de behandeling die zij krijgen voor somatische klachten minder vaak
aan de klinische standaarden voldoet dan bij niet-depressieve patiënten.14,15 Dit kan verschillende oorzaken hebben: depressieve personen ervaren een lagere zorgbehoefte voor hun somatische klachten en patiënten of hun
zorgverleners onderkennen somatische problemen minder goed wanneer een psychische stoornis is gediagnosticeerd. Slechte therapietrouw speelt waarschijnlijk een
belangrijke rol. Depressieve personen bleken namelijk in
een meta-analyse 3 maal zo vaak ontrouw aan medische
voorschriften en behandeling.16

Leefstijl als verklaring

Fysiologische verklaringen

Bij de relatie tussen depressie en somatiek speelt een
ongezonde leefstijl – bijvoorbeeld roken, excessief alcoholgebruik en gebrek aan lichaamsbeweging – zeker een
rol. Het is alom bekend dat leefstijlgedrag een belangrijke
risicofactor vormt voor uiteenlopende somatische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. Onder
depressieve personen komt risicogedrag veel vaker voor.
Ook de gegevens van NESDA bevestigen overduidelijk de

Welke biologische ontregeling kan bijdragen aan een
grotere kans op somatische comorbiditeit bij depressieve
personen? De literatuur wijst vooral op betrokkenheid
van een aantal deels op elkaar ingrijpende stress-systemen, die aanleiding kunnen geven tot metabole ontregelingen.
HPA-as De hypothalamus-hypofyse-bijnier(HPA)-as
wordt geactiveerd door aansturing van de hypothalamus
in de hersenen; in reactie daarop gaan de bijnieren het
stresshormoon cortisol aanmaken. Cortisol helpt om
energie vrij te maken, zodat het lichaam met stress om
kan gaan. Een centrale hypothese in de pathofysiologie
van depressie stelt dat de HPA-as bij depressieve personen overactief is. En inderdaad, eerdere patiënt-controlestudies laten hogere plasmacortisolconcentraties zien bij
kleine groepjes ernstig depressieve patiënten.17
De cortisolconcentratie stijgt vlak na het ontwaken om
30 min daarna weer te dalen. Dit wordt de cortisol ochtendcurve (‘cortisol awakening response’, CAR) genoemd.
In NESDA is dit fenomeen onderzocht bij meer dan 2100
respondenten – zowel depressieve patiënten als gezonde
controlepersonen – aan de hand van cortisolwaarden in
speeksel. Depressieve respondenten hadden een significant hogere CAR dan gezonde personen; ook hadden zij
een hogere cortisolwaarde in de avond (zie tabel 2), wat
inderdaad wijst op een hogere activatie van de HPA-as bij
depressie.10 Hogere HPA-as-activatie speelt mogelijk ook
een rol bij diverse somatische aandoeningen, zoals harten vaatziekten, diabetes, overgewicht en zelfs osteoporose.18
Autonome zenuwstelsel Het sympathische deel van het
autonome zenuwstelsel wordt actief bij stress en zorgt
voor een hogere hartslag- en ademfrequentie. Het parasympathische deel zorgt voor rust en herstel door de

TABEL 1 Mogelijke verklaringen voor ontstaan van somatische
ongezondheid bij depressie
verklaring

mechanisme

ongezondere leefstijl

depressieve personen
roken meer
gebruiken vaker excessief alcohol
zijn minder fysiek actief
hebben ongezonder voedingspatroon
depressieve personen
hebben lagere therapietrouw
krijgen minder adequate somatische zorg
depressieve personen hebben verhoogde
activatie van stress-systemen, zoals de
hypothalamus-hyposfyse-bijnier-as,
het autonome zenuwstelsel en het
immuunsysteem, en meer metabole
ontregeling
gedeelde genetische variatie leidt tot zowel
depressie als somatische aandoeningen
langdurige behandeling met bepaalde
antidepressiva leidt tot ongunstige
somatische parameters
depressie wordt veroorzaakt door klinische
of subklinische somatische symptomen

ongunstiger gezondheidsgedrag
pathofysiologische ontregeling

genetische pleiotropie
iatrogene effecten
‘somatogene depressie’
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leefstijlindicatoren9
gemiddelde roker (< 20/dag); %
zware roker (≥ 20/dag); %
alcoholafhankelijkheid; %
fysieke inactiviteit; %
gemiddelde BMI
obesitas (BMI > 30); %
pathofysiologie
activatie HPA-as 10
cortisol ochtendcurve; nmol/l
avondcortisol; nmol/l
dexamethason suppressie; ratio*
autonoom zenuwstelsel 9
hartslag (HR); slagen/min
hartslagvariabiliteit (HRV); ms
metabole ontregeling 11-13
hyperglykemie; %
hypertensie; %
abdominale obesitas; %
hdl-cholesterol; mmol/l
ldl-cholesterol; mmol/l

gezonde controle
n = 524

depressieve patiënt
n = 1075

p-waarde

21,9
4,6
5,5
12,8
25,1
14,1

27,8%
17,4%
20,3%
21,1%
25,9
20,3%

< 0,001
< 0,001
0,01
0,01
0,004

18,1
5,1
0,38

19,9
5,8
0,40

< 0,001
0,008
0,15

68,1
51,4

68,2
44,3

0,87
< 0,001

21,3
61,9
28,6
1,58
2,99

21,3
57,0
36,7
1,46†
3,30‡

0,90
0,15
0,01
0,04
0,003
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TABEL 2 Overzicht van bevindingen uit de Nederlandse studie naar depressie en angst (NESDA) over ongezonde
leefstijl en pathofysiologische ontregeling bij depressie. Bij de rood gedrukte p-waarden is het verschil tussen
gezonde personen en depressieve patiënten statistisch significant
intrinsiek effect
antidepressiva op
indicator

bij TCA hogere BMI

bij TCA meer activatie
HPA-as
bij TCA, SSRI en SNRI
hogere HR en lagere
HRV
bij TCA en SNRI meer
metabole ontregeling

TCA = tricyclische antidepressiva; SSRI = selectieve serotonineheropnameremmer; SNRI = serotonerge en noradrenerge
heropnameremmer; HPA = hypothalamus-hypofyse-bijnier.
* ratio=cortisol voor en na 0,5 mg dexamethason inname.
† Bij toename van melancholische symptomen.
‡ Bij toename van atypische symptomen.

verlaging van hartslag- en ademfrequentie. De literatuur
suggereert dat het lichaam zich bij depressie meer in de
‘fight or flight’-toestand bevindt en minder in de ‘rest and
digest’-toestand,19 wat uiteindelijk schadelijk is voor
onder andere hart en bloedvaten.
De activatie van het autonome zenuwstelsel is in kaart te
brengen via een ambulante meting van de parasympathische en sympathische hartsturing. In NESDA hadden
depressieve personen inderdaad een lagere hartslagvariabiliteit – dus een verminderde parasympathische activiteit – dan gezonde controlepersonen (zie tabel 2).9 Echter,
deze verlaagde hartslagvariabiliteit werd voornamelijk
gevonden onder de gebruikers van antidepressiva, zowel
de tricyclische antidepressiva (TCA’s) als de serotonerge
en noradrenerge heropnameremmers (SNRI’s) en in mindere mate de selectieve serotonineheropnameremmers
(SSRI’s).
Inflammatie Diverse studies suggereren dat bij depressie
immuundisregulatie en lichte, chronische activatie van
het immuunsysteem (‘inflammatie’) optreedt. In een

recente meta-analyse werden 24 studies samengevat
waarin cytokinenconcentraties bij depressieve patiënten
en gezonde controlepersonen waren vergeleken. Zowel
de tumornecrosisfactor-α (TNF-α)- als de interleukine
(IL)-6-concentratie was significant hoger bij depressieve
patiënten.20 Ander onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat cytokinen ook een belangrijke rol spelen bij het
ontstaan van hart- en vaatziekten, longziekten, kanker,
maar ook bij pijn en osteoartrose.21,22 Gegevens over ontstekingsfactoren zijn in NESDA nog niet beschikbaar.
Metabole ontregeling Bij depressie kunnen algemenere
metabole disfuncties optreden, deels via de eerder
genoemde pathofysiologische ontregelingen. Er zijn
inmiddels enkele studies die bevestigen dat depressieve
personen vaker het metabool syndroom hebben; dit is
een clustering van verschillende cardiovasculaire risicofactoren, waaronder hypertensie, hyperglykemie, hypercholesterolemie en abdominale obesitas. In NESDA
werden vooral bij ernstig depressieve personen ongunstigere cholesterolwaarden (lagere hdl- en hogere ldl-cho-
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lesterolconcentratie, zie tabel 2) en meer abdominaal vet
gevonden. Deze bevindingen komen overeen met die uit
andere studies, waarin werd getoond dat bij depressieve
personen vooral ontregelingen die direct samenhangen
met het vet- en lipidenmetabolisme vaker voorkomen.5
Genetische pleiotropie

Uit tweelingenonderzoek is gebleken dat depressie voor
40% erfelijk is. Er zijn dus genen die ons kwetsbaar maken
voor het optreden van een depressie. Een aantal van die
genen kunnen tegelijkertijd ook leiden tot andere somatische problemen, bijvoorbeeld genen die een gemeenschappelijk onderliggende systeem beïnvloeden, zoals
het stress-systeem.23 Als een gen meer dan één kenmerk
beïnvloedt en genetische variatie daardoor leidt tot uiteenlopende fenotypes, spreekt men van ‘genetische pleiotropie’. Bij zo’n gemeenschappelijke genetische basis
kan een correlatie tussen fenotypes bestaan zonder dat er
sprake is van een direct causaal verband. Zo heeft men
door tweelingenstudies aangetoond dat een gedeelde
genetische kwetsbaarheid deels kan verklaren waardoor
depressie gepaard gaat met verlaagde hartslagvariabiliteit, roken en weinig lichamelijke activiteit.23-25 Een deel
van het verband tussen depressie en ongezonde leefstijl is
dus mogelijk te verklaren door een gemeenschappelijke
genetische basis.
Iatrogene effecten

Iatrogene effecten vormen een ander mechanisme dat
kan bijdragen aan somatische comorbiditeit bij depressie.
In diverse trials is aangetoond dat behandeling met antidepressiva gunstige effecten heeft op pathofysiologische
ontregeling, vergeleken met placebo of geen behandeling,
maar dit is niet het complete beeld. Zo zijn veel trials die
pathofysiologische effecten van antidepressiva onderzoeken beperkt tot één type medicatie en wordt het effect
na een relatief korte termijn beoordeeld. Het is op dit
moment daarom niet geheel uit te sluiten dat antidepressiva bij langdurig gebruik ook ongunstige iatrogene
effecten kunnen hebben.
In de NESDA-studie troffen wij een aantal consistente
verbanden tussen ongunstige pathofysiologische kenmerken en het gebruik van bepaalde antidepressiva, met
name TCA’s en SNRI’s zoals venlafaxine en mirtazapine
(zie tabel 2). Zo hadden TCA-gebruikers in deze studie
significant sterker afwijkende cholesterolwaarden, meer
abdominaal vet, een verlaagde hartslagvariabiliteit en
een verhoogde hartslag. Deze laatste twee factoren duiden op een verlaagde parasympathische en verhoogde
sympathische activatie van het autonome zenuwstelsel.
In lijn daarmee hadden TCA-gebruikers ook een verhoogde bloeddruk in vergelijking met depressieve personen die geen antidepressiva gebruikten. Verschillende
4

van deze ontregelingen werden ook gevonden voor SNRIgebruikers. Deze bevindingen waren niet te verklaren
door verschillen in ernst of chroniciteit van de depressie.
Observationele studies zoals NESDA kunnen geen definitief bewijs voor causale verbanden leveren, maar deze
bevindingen laten zien dat bepaalde pathofysiologische
en metabole ontregelingen in versterkte mate aanwezig
kunnen zijn bij gebruik van antidepressiva. In een literatuurstudie werden metabole ontregelingen bij bepaalde
antidepressiva bevestigd.26 Grootschalige trials echter,
waarin men effecten van antidepressiva op hartpatiënten
vergeleek met gebruikelijke zorg of met placebobehandeling, toonden geen verschil in cardiovasculaire mortaliteit. Dit suggereert dat metabole bijwerkingen van de
medicatie bij depressie de uitkomsten van de behandeling uiteindelijk niet overheersen.27-29 In deze trials werden voornamelijk SSRI’s geëvalueerd, dus niet de TCA’s
en SNRI’s, antidepressiva die volgens NESDA en andere
studies met de meeste metabole ontregelingen gepaard
gingen.
‘Somatogene depressie’

Veel van het onderzoek waaruit een verband tussen
depressie en somatische verschijnselen blijkt, bestaat uit
populatiestudies waarin men de diagnose ‘depressie’
baseert op het simpelweg tellen van depressieve symptomen volgens de classificatiesystematiek van de DSM. In
het verleden verwees de term ‘depressie’ in de psychiatrie
naar de ernstig melancholische patiënt met extreme
somberheid. De huidige definitie is echter opgerekt,
zodat ze ook van toepassing is op de patiënt met disfunctionele, atypische en neurotische klachten. In onderzoek
worden beide typen patiënten vaak samengevoegd; ze
voldoen allen namelijk aan de DSM-criteria voor de diagnose ‘depressie’. Depressie is dus in de loop der tijd een
containerbegrip geworden.
Maar is het eigenlijk wel terecht dat mensen met uiteenlopende symptomen als één homogene groep worden
gezien? Mogelijk niet. Zo zijn er studies die suggereren
dat vooral de somatische symptomen van depressie, zoals
gewichtsverandering, slaapproblemen en energieverlies,
verantwoordelijk zijn voor het verband met de somatische en pathofysiologische ontregelingen.30,31 Ook is er
inmiddels bewijs dat vooral de depressie die op late leeftijd ontstaat, gepaard gaat met een verhoogd vasculair
risico.32,33 Deze bevindingen geven aan dat somatische
comorbiditeit vooral voor lijkt te komen bij depressieve
personen die relatief laat te maken krijgen met depressie
en bij wie somatische depressieve kenmerken de overhand hebben.
Een alternatieve verklaring in de vorm van ‘somatogene
depressie’ komt in beeld. Deze houdt in dat depressieve
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Implicaties voor onderzoek en behandeling
Wij concluderen uit het voorgaande dat er alle reden is
om de somatische status van depressieve patiënten goed
te monitoren, zoals overgewicht, bloeddruk en dyslipidemie, vooral bij langdurig gebruik van TCA’s of SNRI’s.
Ook de stemming van patiënten met somatische aandoeningen, waaronder cardiovasculaire aandoeningen en
diabetes mellitus, verdient monitoring. Dit betekent overigens niet dat de optimale interventie bij patiënten met
depressie en somatische comorbiditeit nu duidelijk is.
Dat bleek onlangs nog in een overzichtsstudie waaruit
men de conclusie trok dat screening op depressie bij
hartpatiënten niet zonder meer effectief is.34
Voor de ontwikkeling van een optimale interventie is
meer kennis nodig over de onderliggende mechanismen
van de comorbiditeit. Stel bijvoorbeeld dat genetische
pleiotropie een grote rol speelt in de relatie tussen depressie en leefstijl. In dat geval is van een leefstijlinterventie
gericht op het bevorderen van fysieke activiteit veel minder effect te verwachten dan wanneer fysieke activiteit
een directe causale rol speelt in de relatie tussen depressie en somatiek. In het laatste geval mag men verwachten
dat het wijzigen van risicogedrag door bijvoorbeeld
counseling de kans op somatische morbiditeit zal verlagen.
Er zijn verschillende mechanismen die kunnen verklaren
dat depressieve patiënten meer kans hebben op somatische comorbiditeit en vice versa. Voor deze mechanismen
is enige evidentie aan te voeren vanuit de wetenschappelijke literatuur; een grootschalige studie zoals NESDA
blijkt dit te bevestigen. Een belangrijke kanttekening is
dat de gevonden verbanden bescheiden zijn. Zo zijn de
effecten op pathofysiologische ontregelingen bij depres-

▼ Leerpunten ▼
• Depressieve personen hebben meer kans op somatische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht.
• Er is empirisch bewijs voor verschillende verklaringen van
somatische comorbiditeit bij depressieve patiënten.
• Deze verklaringen zijn: ongezonde leefstijl en ongunstige
pathofysiologische ontregelingen in depressieve personen,
genetische pleiotropie, iatrogene effecten en het fenomeen van
‘somatogene depressie’.
• Bij ‘somatogene depressie’ treden depressieve symptomen op als
een reactie op klinische of subklinische somatische ontregelingen.
• Bij de behandeling van depressie dient men ook de somatische
gezondheid te monitoren.
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symptomen die op latere leeftijd ontstaan een reactie
vormen op al aanwezige klinische of subklinische somatische ontregelingen. Dit kan de combinatie van depressie en somatische morbiditeit deels verklaren. Onderzoek
naar specifieke symptoomprofielen is nodig om de vraag
te beantwoorden of de depressie die gepaard gaat met
somatische comorbiditeit inderdaad een specifieke vorm
van depressie is.

sieve respondenten in NESDA, vemeld in tabel 2, relatief
klein. Dit geeft aan dat deze ontregelingen zeker niet
systematisch bij elke depressieve persoon optreden;
waarschijnlijk zijn zij niet groot genoeg om somatische
comorbiditeit bij depressie geheel te verklaren.
Dat de gevonden verbanden niet sterk zijn, ligt mogelijk
aan de veel te ruime definitie van het huidige containerbegrip ‘depressie’. Men zou meer energie moeten steken
in het identificeren van specifiekere subgroepen, zoals
‘somatogene depressie’, waarvoor deze verbanden mogelijk krachtiger zijn.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de infrastructuur
voor NESDA (www.nesda.nl) is gefinancierd door het programma Geestkracht
van ZonMW (subsidie 10-000-1002) en door deelnemende universiteiten en
GGZ-instellingen (VU Medisch Centrum, GGZ inGeest, Arkin, Leiden Universitair Medisch Centrum, GGZ Rivierduinen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, IQ healthcare, NIVEL
en Trimbos instituut). De gepresenteerde data-analyses zijn gesubsidieerd met
een NWO-subsidie aan dr. Penninx (Vidi 917.66.320).
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