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Prognose van depressie in de huisartsenpraktijk*
een derde van 55-plussers na 3 jaar nog niet hersteld
Els Licht-Strunk, Harm W.J. van Marwijk, Trynke Hoekstra, Jos W.R. Twisk, Marten de Haan, Aartjan T.F. Beekman
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Conclusie

Kennis opdoen over de duur van een depressieve episode, de kans op herstel en factoren die de prognose voorspellen
bij depressieve 55-plussers in de huisartsenpraktijk.
Beschrijvend, cohortonderzoek.
55-plussers die een van de 32 deelnemende huisartsenpraktijken in West-Friesland bezochten werden gescreend op de
aanwezigheid van een depressieve stoornis met behulp van twee achtereenvolgende testen. We includeerden 234
deelnemers met een depressieve stoornis volgens DSM-IV criteria. Zij werden geïnterviewd tijdens de nulmeting en
elke 6 maanden daarna, gedurende 3 jaar. De primaire uitkomstmaten waren tijd tot herstel en de kans op herstel
op de verschillende meetpunten. Met behulp van multivariate regressieanalyses identificeerden we factoren die
verband hielden met de prognose.
De mediane duur van de depressie was 18 maanden (95%-BI: 13-23). 35% herstelde binnen 1 jaar, 60% binnen 2 jaar
en 68% binnen 3 jaar. Er was een verband tussen het niet herstellen van de depressie enerzijds en een ernstigere
depressie, een positieve familieanamnese voor depressie en de aanwezigheid van meer functionele beperkingen
anderzijds. Het fysieke functioneren verslechterde tijdens de follow-up in de groep depressieve patiënten, maar
niet in de groep herstelde patiënten.
Depressie bij 55-plussers in de huisartsenpraktijk heeft een slechte prognose. Variabelen die de prognose voorspellen
kunnen vrij eenvoudig worden vastgesteld in de dagelijkse praktijk. Dit kan helpen om in een vroeger stadium
intensievere depressiebehandeling aan te bieden aan mensen met het hoogste risico op een slechte prognose.
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Ouderen met een depressie functioneren minder goed,
hebben hoge zorgkosten en sterven eerder.1-3 Daarnaast
hebben zij een verhoogd risico op het krijgen van somatische aandoeningen, zoals cardiovasculaire ziekten en
diabetes mellitus.4,5 Hoewel er effectieve behandelingen
beschikbaar zijn,6,7 wordt de depressie vaak niet herkend
en behandeld.8-10
Met de vergrijzing komen er meer depressieve ouderen.
Door depressieve ouderen met een verhoogd risico op een
slechte prognose te identificeren, kunnen we beschikbare
middelen doelgerichter inzetten. Aangezien de meeste
ouderen contact hebben met hun huisarts, is de huisartsenpraktijk de meest relevante plaats voor verder onderzoek naar kenmerken van deze hoog-risicopatiënten.11
Er is weinig bekend over de prognose van depressie bij
ouderen in de huisartsenpraktijk.12 In ons onderzoek
volgden we depressieve 55-plussers gedurende 3 jaar,
waarbij we keken naar de duur van de depressieve episode, de kans op herstel en factoren die het beloop voorspellen.

Patiënten en methoden
De West-Frieslandstudie is een cohortonderzoek naar
depressie bij 55-plussers in de huisartsenpraktijk, met
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een follow-up van 3 jaar. Hieraan namen 34 huisartsen
uit 32 huisartspraktijken in West-Friesland deel. Van juni
2000-december 2002 benaderden wij 55-plussers die de
huisarts bezochten voor deelname aan ons onderzoek. In
twee stappen screenden wij hen op de aanwezigheid van
een depressieve stoornis.
Onze methode is elders uitgebreid beschreven.13 Die
komt in het kort neer op het volgende: we nodigden alle
55-plussers die de huisarts bezochten uit om de ‘Geriatrische depressieschaal’ met 15 items (GDS-15) in te vullen.14,15 Personen met een score van 5 of hoger nodigden
we binnen 14 dagen uit voor een diagnostisch interview
met de stemmingsmodule van de ‘Primary care evaluation of mental disorders’ (PRIME-MD), een vragenlijst
die bestaat uit de 9 items in de DSM-IV.16 We includeerden alle mensen met een depressieve stoornis volgens
DSM-IV-criteria, dus van niet-herkende depressies tot
depressie met uitgebreide behandelingen in de tweedelijn. De huisartsen werden niet op de hoogte gebracht
van de uitkomsten van de screening. Getrainde interviewers bezochten de deelnemers elke 6 maanden, gedurende 3 jaar.
Depressie

Wij diagnosticeerden een depressieve stoornis met
behulp van de stemmingsmodule van de PRIME-MD
(score 0-9; ‘depressieve stoornis’ bij score 5 of hoger en de
aanwezigheid van minimaal 1 kernsymptoom).16 Deze
vragenlijst is ontwikkeld voor het diagnosticeren van een
depressieve stoornis in de eerstelijn. Deze is eenvoudig
toe te passen en het gebruik wordt aanbevolen door de
NHG-standaard ‘Depressieve stoornis’.17
De ernst en het beloop van de depressie registreerden we
met de ‘Montgomery Åsberg depression rating scale’
(MÅDRS; score 0-60, afkappunt: 10). Deze schaal geeft
een hogere score bij ernstigere klachten.18,19 Wij beschouwden de patiënt als hersteld als deze niet meer voldeed aan
de diagnostische criteria voor depressieve stoornis én de
score op de MÅDRS lager was dan 10.
Potentiële voorspellers van het beloop

Tijdens de nulmeting en na 1, 2 en 3 jaar namen we bij de
deelnemers een gestructureerd interview af met gevalideerde vragenlijsten. We verzamelden gegevens over
leeftijd, geslacht, leefomstandigheden, opleidingsniveau,
comorbiditeit en medicatiegebruik. De vragenlijst over
somatische comorbiditeit bevatte de volgende aandoeningen: longziekten, cardiovasculaire aandoeningen,
perifeer vaatlijden, diabetes mellitus, cerebrovasculaire
aandoeningen, artrose en maligniteiten.20
Met de ‘Mini mental state examination’ (MMSE) brachten we jaarlijks het cognitieve functioneren in kaart.21,22
Met de angstmodule van de PRIME-MD inventariseer2

den we de aanwezigheid van een paniekaanval in de
afgelopen maand.16 Tot slot gebruikten we de fysiekecomponentenschaal van de ‘Medical outcomes study
36-item short-form general health survey’ (MOS SF-36;
score 0-100) om functionele beperkingen in kaart te
brengen.23,24 Op deze schaal betekent een hogere score
dat de patiënt beter functioneert.
Statistische analyse

Duur van depressieve episode en de kans op herstel
Wij gebruikten de tijd vanaf de nulmeting tot herstel om
de duur van de episode vast te stellen. De kans op herstel
op de verschillende meetmomenten schatten we met
behulp van de kaplan-meiermethode. We gebruikten
hiervoor de gegevens van deelnemers met minimaal 2
metingen.
Potentiële voorspellers van het beloop Met cox-regressieanalyse identificeerden wij factoren die het beloop van
depressie voorspelden. Allereerst bestudeerden we het
verband tussen de mogelijke voorspeller en de uitkomst
‘herstel van de depressie’. We maakten categorieën van
determinanten die een niet-lineair verband hadden met
de uitkomst. Vervolgens deden we een univariate regres-

uitgenodigd voor deelname
(n = 5397)
deelname geweigerd
(n = 1175)
GDS-15
(n = 4222)

GDS-score ≥ 5
(n = 659)

GDS-score < 5 (n = 3526)
> 2 ontbrekende antwoorden
(n = 37)
diagnostisch interview geweigerd
(n = 201)

PRIME-MD
(n = 458)

diagnose
‘depressieve stoornis’
(n = 244)
verdere deelname geweigerd
(n = 10)
geïncludeerd in het onderzoek
(n = 234)

FIGUUR 1 Stroomdiagram van een onderzoek naar depressieve stoornissen in
de huisartsenpraktijk. Personen ouder dan 55 jaar die de huisartsenpraktijk
bezochten werd gevraagd de ‘Geriatrische depressieschaal’ (GDS-15) in te vullen.
Bij degenen die een score ≥ 5 hadden werd vervolgens de stemmingsmodule
van de ‘Primary care evaluation of mental disorders’(PRIME-MD)-vragenlijst
afgenomen.
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demografie
leeftijd in jaren
55-64
65-74
≥75
geslacht
♀
♂
opleidingsniveau (aantal jaren onderwijs)
laag (0-6 jaar)
midden (7-10 jaar)
hoog (>10 jaar)
alleenwonend
depressie
MÅDRS-score*
PRIME-MD-score†
depressie in familie
eerdere depressie
geen
één
meer dan één
eerste depressie vóór het 55e levensjaar
overig
MMSE-score
paniekaanval in afgelopen maand
chronische somatische ziekten
geen
één
meer dan één
functionele beperkingen‡
behandeling depressie
geen
antidepressiva op voorschrift huisarts
verwijzing naar tweedelijn

gemiddelde
(SD)

n (%)
(n = 234)

67 (8,6)
115 (49)
73 (31)
46 (20)
146 (62)
88 (38)
73 (31)
146 (62)
15 (6)
87 (37)
19,6 (7,8)
6,6 (1,3)
67 (29)
22 (10)
41 (19)
153 (71)
148 (63)
26,7 (2,8)
76 (33)

Resultaten
Figuur 1 geeft de inclusie van patiënten in ons onderzoek
weer. Van de 5397 personen die daartoe waren uitgenodigd vulden 4222 de GDS-15 in (78%). Mannen weigerden
vaker dan vrouwen. We sloten 37 respondenten uit (1%),
omdat zij meer dan 2 vragen niet hadden ingevuld. 659
respondenten (16%) scoorden boven het afkappunt. Van
hen ging 70% procent (458 personen) akkoord met een
diagnostisch interview. Er was geen verschil in leeftijd en
geslacht tussen deelnemers en weigeraars. Bij 458 mensen werd een diagnostisch interview afgenomen; 244 van
hen (53%) hadden een depressieve stoornis. Van deze groep
namen 234 personen (96%) deel aan de nulmeting. Tabel 1
geeft de karakteristieken van de deelnemers weer.
Uitvallers De 30 personen die alleen de nulmeting
ondergingen waren gemiddeld 4 jaar ouder (95%-BI: 0,87,4) dan de 204 deelnemers (87%) die meer dan één meting
ondergingen. Deze twee groepen verschilden niet in
andere patiëntkenmerken.
Duur depressieve episode en kans op herstel Figuur 2
toont de kaplan-meiercurve voor het herstel van de 204
deelnemers bij wie minstens 2 metingen waren verricht.
De gemiddelde tijd tot herstel was 19 maanden (95%-BI:
17,5-21,2) en de mediane tijd tot herstel 18 maanden

30 (13)
66 (28)
138 (59)

1,0

40,8 (13,2)
141 (60)
72 (31)
21 (9)

MÅDRS = ‘Montgomery Åsberg depression rating scale’; PRIME-MD = ‘Primary
care evaluation of mental disorders’; MMSE = ‘Mini mental state examination’.
*M et de MÅDRS meet men de ernst en het beloop van een depressie. De schaal
loopt van 0-60; bij ernstige klachten is de score hoog.
†Alleen personen met een score > 5 zijn meegeteld.
‡Op een schaal van 0-100.

sieanalyse met alle potentiële voorspellers. Determinanten die geassocieerd waren met de uitkomst (p < 0,20)
stopten we in het multivariate regressiemodel. Handmatig verwijderden we één voor één de determinanten met
de zwakste associatie met de uitkomstmaat, om zo tot
het beste voorspellende model te komen. We toetsten het
beste model met de log-likelihood-ratio-toets (p < 0,10).
Naast de predictoren uit de nulmeting onderzochten we
ook de verandering van determinanten in de tijd. We

0,8
proportie 55-plussers met depressie

kenmerk

vergeleken veranderingen bij mensen die herstelden van
de depressie met die bij mensen die niet herstelden.

0,6

0,4

0,2

0,0
0
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20
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40
tijd (maanden)

FIGUUR 2 Kaplan-meiercurve van een cohort 55-plussers met een depressieve
stoornis in de huisartsenpraktijk (n = 204).
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TABEL 1 Kenmerken van het cohort 55-plussers met een depressieve
stoornis in de huisartsenpraktijk (n = 234)
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(95%-BI: 12,8-23,1). In totaal was 35% van de deelnemers
binnen 1 jaar hersteld (95%-BI: 28,3-42,0), 60% binnen 2
jaar (95%-BI: 53,0-67,7) en 68% binnen 3 jaar (95%-BI:
60,9-75,3).
Voorspellende factoren Met behulp van univariate coxregressieanalyse vonden we 8 variabelen die een verband
vertoonden met de tijd tot herstel (p < 0,20; tabel 2). In
het multivariate model vonden we dat er een verband was
tussen enerzijds het niet herstellen van een depressie
binnen 3 jaar en anderzijds de ernst van depressie tijdens
de nulmeting, een positieve familieanamnese voor
depressie en meer functionele beperkingen.
Het cognitieve functioneren veranderde niet tijdens de
follow-up (tabel 3). Slechts één deelnemer viel uit ten
gevolge van ernstige cognitieve beperkingen en miste

daardoor het interview na 3 jaar. Bij de groep die depressief bleef namen de functionele beperkingen toe in de
loop van de tijd, in tegenstelling tot bij de personen die
herstelden.
Slechts 40% van de personen met een depressieve stoornis werd tijdens de nulmeting al behandeld voor een
depressie; 31% gebruikte antidepressiva en 9% was verwezen naar de tweedelijn (zie tabel 1). We vonden geen verband tussen behandeling en de kans op herstel. Mensen
die tijdens de nulmeting al onder behandeling waren
voor depressie hadden een ernstigere depressie dan degenen die nog niet behandeld werden.
Het aantal deelnemers dat een behandeling kreeg voor de
depressie veranderde nauwelijks tijdens de follow-up. Na
3 jaar ontving slechts 37% van de patiënten in de depres-

TABEL 2 Potentiële voorspellende factoren voor het niet herstellen van een depressieve stoornis binnen
3 jaar bij een groep 55-plussers (n = 204); het verband tussen potentiële factoren en het niet herstellen werd
geanalyseerd met univariate en multivariate cox-regressieanalyses
factor
demografie
leeftijd
geslacht (♀ versus ♂)
opleidingsniveau
gemiddeld versus laag
hoog versus laag
alleenwonend (ja versus nee)
comorbiditeit (somatisch en psychiatrisch)
chronische somatische ziekten
één versus geen
meer dan één versus geen
angst (ja versus nee)
cognitieve beperking†
depressie
MÅDRS-score‡
PRIME-MD-score‡
depressie in familie
(ja versus nee)
eerste depressie vóór het 55e levensjaar
depressie behandeling
(ja versus nee)
kwaliteit van leven
functionele beperkingen

univariate analyse
hazardratio (95%-BI)

p-waarde*

multivariate analyse
hazardratio (95% BI)

p-waarde

1,02 (1,00-1,04)
1,06 (0,75-1,52)
1,28 (0,88-1,89)
0,95 (0,49-1,85)
1,32 (0,91-1,89)

0,14
0,73
0,33
0,19
0,88
0,15

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

1,22 (0,72-2,04)
1,39 (0,85-2,27)
1,28 (0,88-1,85)
1,35 (0,79-2,27)

0,41
0,46
0,19
0,18
0,27

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

1,05 (1,03-1,08)
1,22 (1,06-1,41)
1,30 (0,88-1,92)

< 0,01
< 0,01
0,19

–
1,25 (1,08-1,45)
1,45 (0,97-2,17)

–
< 0,01
0,07

1,30 (0,90-1,89)
1,10 (0,77-1,57)

0,16
0,62

–
–

–
–

0,99 (0,98-1,00)

0,06

0,98 (0,97-0,99)

< 0,01

MÅDRS = ‘Montgomery Asberg depression rating scale’; PRIME-MD = ‘Primary care evaluation of mental disorders’;
MMSE = ‘Mini mental state examination’.
*P-waarden < 0,20 zijn rood afgedrukt. De 8 factoren met een p-waarde < 0,20 in de univariate analyse werden gebruikt in de
multivariate analyse.
†Afgeleid uit de MMSE-score (> 24 versus < 24).
‡Alleen de PRIME-MD-gegevens werden voor de multivariate analyse gebruikt, aangezien er een sterke correlatie was tussen
MÅDRS- en PRIME-MD-scores.
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gegeven

MÅDRS-score;
gemiddelde (SD)
aantal patiënten
met paniekaanval (%)
MMSE-score;
gemiddelde (SD)
functionele beperkingen;
gemiddelde (SD)
behandeling depressie; n (%)
geen
antidepressiva
verwijzing 2e lijn
behandeling depressie; n (%)
geen
antidepressiva
verwijzing 2e lijn
overleden sinds nulmeting; n

toestand patiënt

bij nulmeting
(n = 204)

na 1 jaar
(n = 185)

na 2 jaar
(n = 169)

na 3 jaar
(n = 160)

depressieve stoornis
hersteld
depressieve stoornis

204 (100)
0 (0)
19,3 (7,9)

120 (65)
65 (35)
15,1 (7,6)

67 (40)
102 (60)
17,8 (8,0)

51 (32)
109 (68)
17,5 (7,1)

hersteld

-

6,4 (4,2)

7,9 (6,1)

8,6 (6,2)

depressieve stoornis

68 (33)

17 (14)

13 (19)

9 (18)

hersteld
depressieve stoornis

26,9 (2,6)

6 (9)
27,1 (2,7)

6 (6)
27,3 (2,6)

13 (12)
27,3 (2,2)

hersteld

-

27,7 (1,9)

27,8 (2,2)

27,2 (2,3)

depressieve stoornis

41,7 (13,1)

40,3 (12,0)

37,8 (12,5)

37,2 (12,0)

hersteld
depressieve stoornis

-

44,0 (12,6)

42,1 (11,3)

43,0 (12,1)

126 (62)
61 (30)
17 (8)

84 (70)
26 (22)
10 (8)

45 (67)
19 (28)
3 (5)

32 (63)
17 (33)
2 (4)

–
–
–
–

46 (71)
13 (20)
6 (9)
2

79 (77)
20 (20)
2 (3)
4

83 (76)
21 (19)
5 (5)
9

O ND ERZO EK

TABEL 3 Longitudinale gegevens van deelnemers aan een cohortonderzoek naar depressie bij 55-plussers in de
huisartsenpraktijk (n = 204)*, onderverdeeld in een groep met een depressieve stoornis en een groep herstelde
patiënten.

hersteld

MÅDRS = ‘Montgomery Åsberg depression rating scale’; MMSE = ‘Mini mental state examination’.
*Alleen patiënten bij wie minstens 2 metingen waren verricht werden meegeteld in deze tabel.

sieve groep een depressiebehandeling, vergeleken met
24% in de herstelde groep (zie tabel 3). Slechts een klein
deel van de deelnemers werd verwezen naar de tweedelijn. Dit laat zien dat de zorg voor depressieve ouderen
met name plaats vindt in de eerstelijn.

Beschouwing
De prognose van depressie bij 55-plussers in de huisartspraktijk is slecht. De mediane duur van een depressieve
episode was 18 maanden. Van de deelnemers was 35%
was binnen een jaar hersteld, na 2 jaar 60% en na 3 jaar
68%. Slechts 40% van de deelnemers werd behandeld voor
depressie tijdens de nulmeting. Dit is minder dan in de
‘Netherlands mental health survey and incidence study’
(NEMESIS). Volgens dat onderzoek werd 45% van de
depressieve volwassenen in de algemene bevolking
behandeld.25 Onderbehandeling zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de slechtere prognose onder
ouderen. Op basis van onze resultaten kunnen we hier
echter geen uitspraak over doen.

Voorspellers van prognose Er was een verband tussen
een slechte prognose en de ernst van de depressie, een
positieve familieanamnese voor depressie en de aanwezigheid van functionele beperkingen. Eerder onderzoek
in de algemene bevolking vond dezelfde voorspellende
factoren.12 In de dagelijkse praktijk zijn deze factoren bij
een patiënt eenvoudig vast te stellen. Zij zouden daarom
een rol kunnen spelen bij het bieden van een depressiebehandeling op maat.
We zagen dat het fysieke functioneren in de loop der tijd
verslechterde in de groep depressieve patiënten, maar
niet in de groep herstelde patiënten. Dit werd ook in
ander onderzoek gevonden; het bevestigt dat depressie
een invaliderende aandoening is.26 Een andere mogelijke
verklaring kan zijn dat mensen met minder functionele
beperkingen vaker herstellen van depressie.
Het is onduidelijk of er een verband is tussen depressie bij
ouderen en cognitieve achteruitgang. Een aantal onderzoekers vond een verband,27-29 maar anderen niet.30-32 Wij
konden geen verband aantonen, bij de nulmeting (zie
tabel 2) noch tijdens follow-up (zie tabel 3).
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• Depressie bij ouderen komt veel voor in de huisartsenpraktijk.
• Deze aandoening heeft grote invloed op het functioneren en de
kwaliteit van leven.
• Depressie op hogere leeftijd heeft een slechte prognose.
• De ernst van de depressie, een positieve familieanamnese en de
aanwezigheid van functionele beperkingen voorspellen een
slechte prognose van de depressie.

Slechts een klein deel van de deelnemers kreeg een
behandeling wegens depressie. Dit komt overeen met
bevindingen in eerder onderzoek.26,33 Wij vonden geen
verband tussen behandeling en de prognose. Deelnemers
die behandeld werden hadden echter tijdens de nulmeting een ernstigere depressie. Dit suggereert ‘confounding
by indication’.
Sterke punten en beperkingen Sterke punten van dit
onderzoek waren het verzamelen van zowel diagnostische gegevens als gegevens over de ernst van depressie,
de meerdere metingen in de tijd, de lange follow-up en de
grote omvang van het cohort. We gebruikten een observationele onderzoeksopzet, zodat we inzicht konden
krijgen in het klinische beloop van depressie in de dagelijkse praktijk, zonder dat we dit beïnvloedden met
gestructureerde behandelprotocollen. Hierdoor zijn onze
uitkomsten representatief voor de huisartsensetting.
Het includeren van personen die bij de nulmeting al een
depressieve stoornis hadden (prevalente depressie) heeft
een nadeel. Het beloop van een depressie is immers variabel, waardoor onze methode mogelijk geleid heeft tot
inclusie van een relatief grote groep ouderen met een
langdurige depressie. Het was echter onhaalbaar gedurende een bepaalde periode personen te includeren bij wie
depressie optrad (incidente depressie), gezien de benodigde omvang van het startcohort en de lange follow-up.
Door 55-plussers te screenen die bij de huisarts kwamen,
ongeacht de reden van komst, selecteerden wij relatief
vitale ouderen; zij konden immers zelf naar de praktijk
komen. Degenen die uitvielen waren bovendien gemiddeld ouder. Ongeveer de helft van de deelnemers was
jonger dan 65 jaar. Het is mogelijk dat we geen verandering in cognitief functioneren vonden (zie tabel 3) door
een ondervertegenwoordiging van de oudste ouderen.
Hoewel de leeftijd niet gecorreleerd was aan de prognose
(zie tabel 2), verwachten wij dat ouderen kwetsbaarder
zijn voor functionele achteruitgang. Uitval van de meest
kwetsbare ouderen kan daardoor geleid hebben tot een

6

te optimistisch beeld van de werkelijke prognose van
depressie bij ouderen.
De interviews vonden elke 6 maanden plaats. Het interval
van 6 maanden kan geleid hebben tot een overschatting
van de duur van de depressieve episode. We hadden geen
informatie over hoe lang iemand al depressief was voorafgaand aan de nulmeting. Dit leidde tot een onderschatting van de duur van de episode. Het voordeel van coxregressieanalyse is dat men de gegevens kan gebruiken
van alle personen bij wie minimaal 2 metingen zijn verricht. Bij deelnemers van wie een interview ontbrak was
de follow-up echter korter dan 3 jaar óf het interval tussen de metingen langer dan 6 maanden. Dit kan de resultaten vertekend hebben.
Wij gebruikten zelfgerapporteerde gegevens over behandeling. Mogelijk schreven de huisartsen meer antidepressiva voor of verwezen zij meer patiënten dan de deel
nemers zelf rapporteerden. Het voordeel van de
zelfgerapporteerde data is echter dat dit een betere
afspiegeling is van de werkelijk ontvangen behandeling.

Conclusie
Onze resultaten laten zien dat de prognose van depressie
bij ouderen in de huisartsenpraktijk slecht is. Diagnostische terughoudendheid en onderbehandeling zouden
hier mogelijke verklaringen voor kunnen zijn. In een eerdere publicatie lieten wij zien dat de prognose van nietherkende depressie slecht is. Na een jaar had tweederde
van de patiënten met een niet-herkende depressie nog
steeds een depressieve stoornis.10
Door patiënten te identificeren die een verhoogd risico
hebben op een slechte prognose van de depressie kunnen
we de zorg verbeteren. De voorspellende factoren die wij
vonden zijn eenvoudig vast te stellen in de dagelijkse
praktijk. Wanneer andere onderzoekers onze bevindingen bevestigen, kunnen deze voorspellers opgenomen
worden in de richtlijnen. Mensen met een slechtere prognose kunnen op deze manier in een vroeger stadium een
intensievere behandeling krijgen dan mensen met een
betere prognose.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 september 2009
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