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SAMENVATTING

Stress, depressie en cognitie gedurende de levensloop

Inleiding
Cognitief functioneren omvat verschillende processen zoals informatieverwerkingssnelheid, 
geheugen en executief functioneren, deze processen zijn belangrijk om goed te kunnen 
functioneren in het dagelijks leven. Het cognitief functioneren wordt minder naarmate 
men ouder wordt hoewel de snelheid van cognitieve achteruitgang per persoon sterk kan 
verschillen. Sommige personen ervaren een relatief stabiele of tijdelijke achteruitgang, 
terwijl andere personen een cognitieve stoornis zoals dementie ontwikkelen. Het 
identificeren van risicofactoren gerelateerd aan een verminderd cognitief functioneren 
of cognitieve achteruitgang is belangrijk. Cognitieve achteruitgang kan mogelijk worden 
beperkt door risicofactoren te behandelen, bijvoorbeeld door psychosociale interventies. 

In dit proefschrift is stress als mogelijke risicofactor voor cognitief disfunctioneren en 
cognitieve achteruitgang onderzocht. Stress is een overkoepelend begrip, het omvat zowel 
de oorzaken als de gevolgen van stress. De oorzaken van stress worden ook wel stressoren 
genoemd en kunnen onder andere worden gemeten door te vragen naar negatieve 
levensgebeurtenissen die mensen hebben meegemaakt. De gevolgen van stress kunnen 
worden bepaald door de psychologische of biologische reacties op stressoren te meten. 
Ervaren stress, depressieve symptomen en een depressieve stoornis zijn maten voor de 
psychologische stressreactie. Reactiviteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HHB)-as 
is een maat voor de biologische stressreactie en kan onder andere worden gemeten door 
cortisol niveaus in speeksel te bepalen. Verschillende factoren zouden de relatie tussen 
stress en cognitief functioneren kunnen verklaren of beïnvloeden. In dit proefschrift werd 
de rol van vermoeidheid, slaap, opdringende en vermijdende gedachten en genetische 
kwetsbaarheid onderzocht als mogelijke factoren. 

Gegevens van verschillende cohort studies zijn gebruikt om deze relaties te onderzoeken. De 
studies verschilden in leeftijd waardoor de associatie tussen stress en cognitief functioneren 
zowel in jongere als oudere volwassenen kon worden onderzocht. Daarnaast zijn sommige 
studies uitgevoerd in de algemene bevolking en andere studies in specifieke groepen van 
depressieve en niet-depressieve personen. Dit geeft de mogelijkheid om de relatie tussen 
stress en cognitief functioneren te observeren in zowel de algemene populatie als in 
specifieke patiënten groepen. Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen 
in de associatie tussen stressoren, psychologische stress, biologische stress en cognitief 
functioneren in jongere en oudere volwassenen en om de onderliggende factoren beter te 
begrijpen. 
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Stressoren en cognitief functioneren bij ouderen
In hoofdstuk 2 werd de associatie tussen gebeurtenissen in de kindertijd, recente 
levensgebeurtenissen en cognitief functioneren onderzocht. Gegevens van 1312 ouderen 
die deelnamen aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) werden onderzocht. 
Gebeurtenissen in de kindertijd werden gemeten door te vragen naar belangrijke 
levensgebeurtenissen die plaatsvonden voor het 18e levensjaar zoals oorlogservaringen, 
overlijden van ouders en lichamelijke ziekte. Recente levensgebeurtenissen omvatten 
verschillende gebeurtenissen zoals het overlijden of de scheiding van een partner, 
overlijden van een (klein)kind en serieuze conflicten. De informatieverwerkingssnelheid, 
het geheugen en het globaal cognitief functioneren werden gemeten met verschillende 
cognitieve testen. Gebeurtenissen in de kindertijd en recente levensgebeurtenissen waren 
op een verschillende manier met het cognitief functioneren geassocieerd. Gebeurtenissen 
in de kindertijd hingen niet samen met een langzamere informatieverwerkingssnelheid aan 
het begin van het onderzoek. Echter, over een tijdspanne van 10 jaar werd wel een snellere 
achteruitgang in informatieverwerkingssnelheid gezien bij mensen die gebeurtenissen in de 
kindertijd hadden meegemaakt en waarbij ook depressieve symptomen aanwezig waren. 
Daarentegen waren recente levensgebeurtenissen geassocieerd met een langzamere 
informatieverwerkingssnelheid aan het begin van het onderzoek maar er was geen 
samenhang met snellere achteruitgang. Depressieve symptomen hadden geen effect op 
deze relatie. 

De resultaten suggereren dat gebeurtenissen in de kindertijd mogelijk samenhangen met 
een biologische of psychologische kwetsbaarheid die zowel gerelateerd zijn aan depressieve 
symptomen als het cognitief functioneren op latere leeftijd. Als gevolg van recente negatieve 
gebeurtenissen werd een verminderd cognitief functioneren gezien maar mogelijk door 
voorgaande ervaringen of geleerde strategieën leiden deze levensgebeurtenissen mogelijk 
niet tot chronisch verhoogde stressniveaus en cognitieve achteruitgang. 

Stressoren, ervaren stress en cognitief functioneren bij volwassenen
In hoofdstuk 3 werd de relatie tussen recente levensgebeurtenissen en de ervaren ernst 
van deze levensgebeurtenissen en geheugenfuncties onderzocht. Gegevens van 310 
volwassenen (19-83 jaar) die deelnamen aan een bevolkingsonderzoek in Syracuse, New 
York werden hiervoor gebruikt. In onderzoek wordt vaak  het aantal levensgebeurtenissen 
dat iemand meemaakt gebruikt om de hoeveelheid  stress te meten. Echter de ernst van 
levensgebeurtenissen, de persoonlijke eigenschappen en persoonlijke situaties bepalen in 
belangrijke mate hoe stressvol die negatieve levensgebeurtenissen voor iemand zijn. Daarom 
werd in dit onderzoek naast het aantal negatieve levensgebeurtenissen in de afgelopen 12 
maanden ook gevraagd naar de ervaren ernst van deze gebeurtenissen op het moment 
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van de gebeurtenis en in de huidige tijd. Verschillende aspecten van geheugen werden 
gemeten; het primaire geheugen, episodisch geheugen en het werkgeheugen, wat meer 
gerelateerd is aan executief functioneren. In dit onderzoek waren we ook geïnteresseerd of 
psychologische en gedragsfactoren een rol speelden in de associatie tussen (de ernst van) 
levensgebeurtenissen en het geheugen. Uit de resultaten van ons onderzoek bleek dat het 
aantal recente levensgebeurtenissen samenhing met een slechter primair geheugen maar 
niet met het episodisch geheugen en het werkgeheugen. Vermoeidheid, slaapproblemen, 
depressie en opdringende en vermijdende gedachten waren geen verklarende factoren voor 
deze relatie. De ervaren ernst van gebeurtenissen op het moment van de gebeurtenis, maar 
ook in de huidige tijd, was geassocieerd met een slechter primair geheugen. De ervaren 
ernst van de gebeurtenis ten tijde van het onderzoek was daarnaast ook geassocieerd met 
een slechter werkgeheugen. De aanwezigheid van opdringende en vermijdende gedachten 
en depressieve symptomen waren verklarende factoren voor deze relatie. Deze resultaten 
suggereren dat vooral de huidige negatieve gevoelens over levensgebeurtenissen 
gerelateerd zijn aan verminderde geheugenfuncties. Wanneer gebeurtenissen nog steeds 
een impact hebben op iemands leven zou dit een teken kunnen zijn van langdurige stress. 
Herhaalde opdringende en vermijdende gedachten en depressieve symptomen zouden een 
rol kunnen spelen in het blijven bestaan van de fysiologische of psychologische effecten van 
stress. 

Ervaren stress en cognitief functioneren bij ouderen
In hoofdstuk 4 werd de associatie tussen ervaren stress en cognitief functioneren 
onderzocht bij 1099 ouderen (LASA, 64-100 jaar). Ervaren stress werd gemeten door te 
vragen hoe onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en overbelast mensen hun leven ervaren. 
Met een aantal cognitieve tests werd de informatieverwerkingssnelheid, het geheugen 
en het executief functioneren onderzocht. Ervaren stress was geassocieerd met een 
verminderde informatieverwerkingssnelheid, een slechter geheugen en slechter executief 
functioneren. Van de twee subschalen van ervaren stress: ervaren hopeloosheid en ervaren 
zelfwerkzaamheid, bleek dat vooral een verminderde ervaren zelfwerkzaamheid gerelateerd 
was aan slechter cognitief functioneren. Dit was onafhankelijk van depressieve symptomen 
en ervaren regie. Ervaren hopeloosheid hing in sterke mate samen met depressieve 
symptomen en ervaren regie en liet geen consequente onafhankelijke associatie zien met 
het cognitief functioneren. Deze resultaten suggereren dat het verbeteren van coping 
strategieën,  ervaren stress zou kunnen verminderen en hiermee bijdragen aan de kwaliteit 
van het cognitief functioneren.

Depressie
In hoofdstuk 5 werd de relatie tussen depressie en cognitief functioneren bestudeerd in 
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de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO) waarin 378 depressieve en 
132 niet-depressieve ouderen zijn geïncludeerd. In het bijzonder bij ouderen is depressie 
een heterogene stoornis waarbij cognitieve problemen vaak voorkomen. We waren 
geïnteresseerd of specifieke klinische karakteristieken en symptoomdimensies van 
depressie waren geassocieerd met bepaalde domeinen van cognitief functioneren. De 
cognitieve domeinen episodisch geheugen, informatieverwerkingssnelheid, afleidbaarheid 
en werkgeheugen werden onderzocht. Uit de resultaten bleek dat depressie samenhing 
met alle onderzochte domeinen van cognitief functioneren. Ernstigere psychopathologie, 
een eerste depressieve episode, het gebruik van tricyclische antidepressiva, serotonerge en 
noradrenerge antidepressiva en benzodiazepines waren geassocieerd met slechter cognitief 
functioneren. Daarnaast waren stemmingssymptomen vooral geassocieerd met slechter 
werkgeheugen en een langzamere informatieverwerkingssnelheid, en motivationele 
symptomen met episodisch geheugen en informatieverwerkingssnelheid. Deze resultaten 
laten zien dat depressie bij ouderen sterk samenhangt met het cognitief functioneren. 

In hoofdstuk 6 werd onderzocht of de presentatie van depressieve symptomen, psychiatrische 
karakteristieken en risicofactoren verschillen voor het tijdstip waarop de eerste depressieve 
episode is ontstaan. Dit werd onderzocht bij 1104 volwassenen (18-65 jaar) met een 
depressie die deelnamen aan de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). 
Een laat ontstane depressie bleek geassocieerd met minder somberheid, verminderde 
eetlust, minder problemen met concentratie en minder gedachten aan de dood. Een 
vroeg ontstane depressie was geassocieerd met een langere duur van symptomen, een 
eerdere depressieve episode, een serieuze suïcidepoging, gebeurtenissen in de kindertijd, 
een familiegeschiedenis met depressie en neuroticisme. Dit suggereert dat het vroeg 
ontstaan van een eerste depressieve episode kan leiden tot een meer chronisch beloop 
van de depressie met een hogere persoonlijke kwetsbaarheid. Daarnaast is het belangrijk 
te realiseren dat een laat ontstane depressie zich mogelijk niet uit met karakteristieke 
depressie symptomen ondanks dat een depressieve stoornis aanwezig kan zijn.  

Biologische stress
In hoofdstuk 7 concentreerden we ons op de samenhang tussen cortisol en depressie  
bij 420 NESDO respondenten. Wanneer stress wordt ervaren wordt de hypothalamus-
hypofyse-bijnier (HHB)-as geactiveerd en komt er cortisol vrij. Cortisol kan door de bloed-
hersenbarrière en daardoor direct invloed uitoefenen op hersenfuncties. Een manier om 
cortisol niveaus te meten is door speeksel te verzamelen gedurende de dag. In de NESDO 
studie zijn verschillende indicatoren van HHB-as reactiviteit bepaald, het 1-uurs cortisol bij 
ontwaken, avond cortisol, de dag-curve van cortisol en cortisol niveaus na de inname van 
dexamethason. Depressie kan gezien worden als een psychologische stressreactie en zou 
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daarom dus direct gerelateerd kunnen zijn aan cortisol levels, een biologische stressreactie. 
De resultaten lieten zien dat in vergelijking met niet-depressieve ouderen, depressieve 
ouderen een hoger cortisol niveau hadden bij ontwaken. De karakteristieke ochtendcurve 
met een hoge piek in de ochtend  was minder dynamisch bij depressieve ouderen. Deze 
resultaten suggereren dat hypercortisolisme mogelijk een levenslange biologische 
kwetsbaarheid is voor depressie. Daarnaast, zou het ook kunnen dat bij ouderen de HHB-as 
minder reactief wordt voor stress, door een toegenomen fysieke kwetsbaarheid. 

In hoofdstuk 8 werd de reactiviteit van de HHB-as gerelateerd aan cognitief functioneren 
bij 447 ouderen van de NESDO studie. Dezelfde indicatoren van HHB-as reactiviteit 
werden gebruikt als in hoofdstuk 7 en identiek aan hoofdstuk 5 werden episodisch 
geheugen, informatieverwerkingssnelheid, afleidbaarheid en werkgeheugen gemeten. 
In de totale groep vonden we geen associatie tussen de verschillende cortisolmaten en 
cognitief functioneren. De resultaten lieten zien dat bij niet-depressieve ouderen hogere 
cortisolniveaus op het moment van ontwaken waren geassocieerd met beter werkgeheugen 
en het totale cortisol het uur na ontwaken met slechter episodisch geheugen. Bij depressieve 
ouderen werden geen associaties gevonden tussen cortisol en het cognitief functioneren. 
De beperkte bevindingen bij de niet-depressieve ouderen zouden toevalsbevindingen 
kunnen zijn en er kunnen dus geen sterke conclusies worden getrokken over een bestaande 
relatie tussen cortisol en cognitief functioneren in niet-depressieve ouderen. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 5, zouden psychologische factoren, zoals ernst en comorbiditeit 
van psychopathologie belangrijker kunnen zijn voor het cognitief functioneren van ouderen 
met een depressieve stoornis. Daarnaast zouden andere biologische mechanismen 
zoals vasculaire of inflammatoire processen kunnen bijdragen aan verminderd cognitief 
functioneren bij ouderen. 

Discussie
In hoofdstuk 9, de algemene discussie, werden de belangrijkste resultaten en conclusies 
bediscussieerd. Methodologische sterke punten en beperkingen werden beschreven en 
implicaties voor de klinische praktijk en aanbevelingen voor verder onderzoek werden 
aangedragen. Er werd geconcludeerd dat stress is geassocieerd met slechter cognitief 
functioneren gedurende het leven. Voornamelijk de psychologische stressreactie lijkt 
een belangrijke rol te spelen. De impact van levensgebeurtenissen, ervaren stress en 
depressieve symptomen zijn belangrijke factoren die bijdragen aan een verminderd cognitief 
functioneren in verschillen domeinen zoals geheugen, informatieverwerkingssnelheid 
en executief functioneren. We observeerden dat biologisch stress, gemeten met 
verschillende cortisol maten was geassocieerd met psychologische stress, geobjectiveerd 
door de aanwezigheid van depressieve symptomen. We konden niet aantonen dat cortisol 
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het cognitief functioneren op latere leeftijd beïnvloedt. Opdringende en ontwijkende 
gedachten en ineffectieve copingstrategieën zijn mogelijk onderliggende mechanismen in 
de relatie tussen stress en het cognitief functioneren en behoeven specifieke aandacht in 
psychologische behandelingen en preventiestrategieën.


