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Stemmingsstoornissen 

Verband tussen depressie en hart- en 

vaatziekten 

Door: drs. Elisabeth J. Martens en dr. Nina Kupper 

Universiteit Tilburg 

Al eeuwenlang wordt ervan uit gegaan, dat er een relatie bestaat 
tussen lichaam en geest, en in het bijzonder tussen het hart en de 
geest. Deze aanname wordt echter pas sinds kort 
wetenschappelijk onderzocht. Momenteel is er veel aandacht 
voor de relatie tussen depressie en hart- en vaatziekten en de 
mogelijk onderliggende gedragsgerelateerde en biologische 
mechanismen die dit verband kunnen verklaren.  
 

Volgens de Global Burden of Disease Study zijn depressie en hart- en 

vaatziekten (HVZ) de meest voorkomende ziektebeelden in de westerse 

wereld.
1
 Tevens blijkt uit verschillende studies, dat depressieve mensen 

een vier keer hoger risico van vroegtijdig overlijden hebben dan niet-

depressieve mensen. Dit verschil wordt vooral verklaard door sterfte als 

gevolg van niet-natuurlijke oorzaken en hart- en vaatziekten. Depressie 

en HVZ zijn tevens vaak comorbide ziekten. Niet alleen zijn er 

aanwijzingen dat depressie bijdraagt aan het ontstaan van HVZ, maar ook 

dat depressie na bijvoorbeeld een myocardinfarct (MI) een negatieve 

invloed heeft op de medische prognose.  

 

[tabel 1] 

 

XPRESINFO 

Myocardinfarct(MI)-patiënten ervaren vaak stemmingsklachten. 

Depressieve MI-patiënten ontwikkelen eerder nieuwe infarcten en 

hebben een grotere kans op overlijden dan niet-depressieve MI-

patiënten. 

Depressie en incidentie van hart- en vaatziekten 

Eén van de eerste publicaties over een mogelijk verband tussen depressie 

en HVZ, is een studie van Malzberg uit 1937.
2
 In een cohort depressieve 

patiënten bleek de cardiovasculaire mortaliteit hoger te zijn dan op basis 

van gegevens uit de algemene bevolking verondersteld mocht worden. 

Meer recent volgde de Precursors Study 1.190 mannelijke 

geneeskundestudenten gedurende veertig jaar. De cumulatieve incidentie 

van depressie was 12%. Mannen die een depressie ontwikkelden, bleken 

een meer dan tweemaal zo groot risico van HVZ te hebben dan mannen 

die depressievrij bleven. Dit risico van de ontwikkeling van een MI bleef 

zelfs tien jaar na aanvang van de eerste depressieve episode bestaan. In 

Denemarken werd van 1964 tot 1991 een cohort gevolgd van in 1914 

geboren personen. Mensen met depressieve klachten hadden een bijna 

tweemaal verhoogde kans op mortaliteit en het krijgen van een MI dan 

mensen zonder depressieve klachten Ook in Nederland wordt onderzoek 

gedaan naar de relatie tussen depressie en de ontwikkeling van HVZ. 

Penninx en collega’s volgden 2.847 mannen en vrouwen tussen de 55 en 



85 jaar oud.
3
 Mensen zonder HVZ, maar met een depressie, hadden bijna 

vier keer meer kans op overlijden als gevolg van cardiale oorzaken dan 

mensen zonder depressie (zelfs na controle voor belangrijke 

risicofactoren als roken en hypertensie). Hoewel de meeste studies een 

verband aantonen tussen depressie en HVZ, is er ook een aantal dat 

negatieve resultaten heeft gevonden. Zo vond één studie alleen een 

verband tussen depressie en HVZ bij vrouwen, terwijl een andere studie 

alleen een verband bij mannen aantoonde.
1
 

 

Depressie en prognose na een myocardinfarct  

MI-patiënten ervaren vaak stemmingsklachten. Mede afhankelijk van de 

definiëring van depressie, wordt de prevalentie na een MI geschat op 

ongeveer twintig tot dertig procent.
4
 Daarnaast zijn depressieve klachten 

bij MI-patiënten veelal langdurig van aard. Recent onderzoek laat zien, 

dat depressieve symptomen geen tijdelijk probleem vormen, maar 

persistent zijn gedurende het eerste jaar na het MI. Omdat depressie zo 

frequent voorkomt bij MI-patiënten, wordt vaak gedacht, dat een zekere 

mate van depressie een normale reactie is op de cardiale gebeurtenis. 

Afgezien van het feit dat een depressie de kwaliteit van leven drastisch 

vermindert, heeft de depressie ook een negatieve invloed op het herstel en 

de prognose van de patiënt. Depressieve hartpatiënten hebben een grotere 

kans op het ontwikkelen van nieuwe cardiale gebeurtenissen dan MI-

patiënten die geen depressie doormaken.  

De groep van Lespérance en Frasure-Smith uit Canada heeft veel 

onderzoek verricht naar dit onderwerp. Zo hebben zij aangetoond, dat 

depressie na een MI het risico van overlijden verzesvoudigd in het eerste 

jaar na ontslag uit het ziekenhuis, onafhankelijk van andere belangrijke 

prognostische factoren. Ook lieten zij in twee andere studies zien, dat 

depressie bij gehospitaliseerde MI-patiënten een voorspeller was van 

sterfte zes en twaalf maanden later, en dat de invloed van depressie op de 

prognose net zo relevant was als die van verminderde linker ventrikel 

ejectiefractie en cardiale voorgeschiedenis. Andere onderzoekers hebben 

studies gerapporteerd die deze bevindingen ondersteunen: depressie 

verhoogt de morbiditeit en mortaliteit in de eerste maand na het MI en de 

kans op cardiale sterfte en ritmestoornissen. Tevens bleken mensen met 

HVZ en depressieve klachten 69% meer kans te hebben op cardiale 

mortaliteit tijdens een periode van vijftien jaar. 

 

XPRESINFO 

Er zijn gedragsgerelateerde en biologische mechanismen die het 

verband tussen depressie en HVZ kunnen verklaren. 

Gedragsgerelateerde mechanismen zijn belangrijke indicatoren om 

het verband te verklaren. Bij biologische mechanismens spelen 

ontregeling van het autonome stelsel en hyperactivatie van de HPA-

as een belangrijke rol. 

 

Verband 

Hoewel veel studies een verband hebben aangetoond tussen depressie en 

HVZ, is er relatief weinig bekend over de onderliggende mechanismen 

die dit verband kunnen verklaren. Zowel gedragsgerelateerde als 

biologische mechanismen komen in aanmerking als mogelijke verklaring. 

 



Gedragsgerelateerde mechanismen 

Recente studies hebben laten zien, dat bepaalde gedragsfactoren kunnen 

bijdragen aan een slechtere prognose van depressieve patiënten. Zowel 

MI-patiënten als gezonde mensen met een depressie roken en drinken 

significant meer en zijn fysiek minder actief dan mensen die niet 

depressief zijn. Deze gedragsfactoren zijn belangrijke risico-indicatoren 

voor het ziekteverloop na een MI. Tevens houden depressieve MI-

patiënten zich minder goed aan de voorgeschreven behandeling of 

therapie. Verminderde therapietrouw verlaagt de overlevingskans van 

deze patiënten.  

 

Biologische mechanismen 

Een aantal lichamelijke processen is kenmerkend voor zowel HVZ als 

depressie. Dit zijn bijvoorbeeld ontregeling van het autonome 

zenuwstelsel, hyperactiviteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as 

(HPA-as), verhoogde aanwezigheid van ontstekingsgerelateerde factoren 

en een verhoogde bloedplaatjesactiviteit. Door de aanwezigheid van deze 

risicofactoren in beide ziekten, kan mogelijk het verband tussen depressie 

en HVZ verklaard worden. 

 

Verminderde parasympathische en verhoogde sympathische activiteit zijn 

risicofactoren voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Onderzoek 

naar veranderingen in het autonome zenuwstelsel van hartpatiënten heeft 

zich gericht op enerzijds catecholamine-niveaus, met name norepinefrine, 

en anderzijds hartslag en hartslagvariabiliteit. Norepinefrine-niveaus zijn 

lastig te interpreteren, omdat verscheidene mechanismen 

verantwoordelijk kunnen zijn voor het overschot aan norepinefrine. 

Bovendien is het onduidelijk of de lokale sympathische activiteit in de 

arm, waar het bloed verzameld wordt, representatief is voor de gehele 

lichamelijke sympathische activiteit, waaronder het hart.  

De meeste studies die zich richten op hartslag en hartslagvariabiliteit 

laten zien, dat depressieve patiënten een hogere rusthartslag hebben dan 

niet-depressieve patiënten. Dit is een risicofactor voor het krijgen van een 

hartstilstand en het bevordert aderverkalking. Normaal gesproken laat de 

hartslag een periodieke variatie zien in het tijdsinterval tussen 

opeenvolgende hartslagen. Dit fenomeen wordt ook wel 

hartslagvariabiliteit genoemd en wordt gebruikt als maat voor 

parasympathische en sympathische sturing van het hart. Een verlaagde 

hartslagvariabiliteit is een onafhankelijke voorspeller voor het ontstaan 

van HVZ en mortaliteit als gevolg van HVZ.  

Bij depressieve patiënten met en zonder hartziekte, is de 

hartslagvariabiliteit verlaagd. Studies zijn niet eenduidig in het 

beantwoorden van de vraag of depressie bij hartpatiënten zorgt voor een 

extra verlaging van de hartslagvariabiliteit. Zo staan bijvoorbeeld twee 

grote Amerikaanse studies lijnrecht tegenover elkaar. De resultaten van 

de ene studie zijn gebaseerd op data die verzameld werden in het kader 

van een grote klinische trial (ENRICHD). In dit onderzoek werd bij 424 

niet-depressieve en 380 depressieve MI-patiënten een 24-uurs meting van 

het elektrocardiogram (ECG) gedaan. Resultaten lieten zien dat 

verscheidene maten van hartslagvariabiliteit verlaagd waren in de 

depressieve patiëntengroep.
5
  

De tegenpool van deze studie maakt deel uit van de ‘Heart & Soul study’, 

die een vergelijking maakte van 195 depressieve en 678 niet-depressieve 

patiënten met stabiele coronaire hartziekte. Ook hier kregen alle 



deelnemers een 24-uursopname van het ECG. De resultaten met 

betrekking tot hartslagvariabiliteit verschilden echter niet voor 

depressieve en niet-depressieve patiënten.
6
 De inconsistente resultaten op 

dit gebied zijn deels te verklaren door verschillen in patiëntenpopulaties, 

de variabelen waarvoor in de statistische analyse gecorrigeerd wordt en 

de vele methoden waarmee depressie gemeten wordt. Uitgebreide, goed 

gedocumenteerde studies zullen nodig zijn om een uiteindelijk oordeel te 

kunnen geven over de rol van autonome dysfunctie in de relatie tussen 

depressie en MI.  

 

Schadelijke gevolgen 

Cortisol is een steroïdhormoon dat wordt uitgescheiden door de 

bijnierschors en betrokken is bij allerlei lichaamsprocessen, zoals de 

regulatie van vaatvernauwing, het suikergehalte en het afweersysteem. 

Ook in stressreacties speelt cortisol een belangrijke rol. Cortisol is het 

eindproduct van een zeer nauwkeurig afgestelde hormonale cascade die 

begint in de hersenen en via de hypothalamus en de hypofyse eindigt in 

de bijnierschors, met terugkoppeling van cortisol op elk van deze 

tussenstations. Als gevolg van chronische of frequent herhaalde 

stressvolle gebeurtenissen kan cortisol chronisch verhoogd uitgescheiden 

worden, wat potentieel schadelijke gevolgen heeft. Voortdurende 

blootstelling aan verhoogde cortisolniveaus kan namelijk leiden tot 

hypertensie en coronaire hartziekte.
7
 Verschillende onderzoeken 

rapporteren, dat depressie geassocieerd is met verhoogde cortisolniveaus 

gedurende de dag en een veranderde stressreactiviteit. Patiënten met een 

depressie laten over het algemeen wel een normale stressreactie zien, 

maar tijdens de herstelperiode blijven de cortisolwaarden veel hoger dan 

bij controleproefpersonen zonder depressie. Het is dus mogelijk, dat het 

verband tussen depressie en HVZ onder invloed staat van chronisch 

verhoogde cortisolniveaus. 

 

Chronisch ontstekingsproces 

Bepaalde vormen van HVZ ontstaan door een chronisch 

ontstekingsproces dat in gang wordt gezet door schade aan de vaatwand. 

Immunologische factoren spelen een rol bij de afzetting van vet in de 

slagaders en in de proliferatie en migratie van gladde spierweefselcellen. 

Als gevolg van vasculaire schade treden er ontstekingsreacties op in het 

lichaam om de schade te herstellen. De continue aanwezigheid van 

ontstekingsfactoren kan de herstellende functie echter op negatieve wijze 

beïnvloeden en beschadigingen veroorzaken. Er bestaat een overlap 

tussen de immunologische factoren die betrokken zijn bij depressie en 

degene die geassocieerd worden met HVZ. Verscheidene onderzoeken 

rapporteren verhoogde CRP-niveaus (een aspecifieke marker van 

systemische ontsteking) bij zowel hartpatiënten als depressieve patiënten. 

Ook ontstekingsfactoren als de pro-inflammatoire cytokines IL-6 en 

TNF-α zijn verhoogd in beide ziekten. Deze resultaten wijzen erop, dat 

het immuunsysteem een mogelijke link zou kunnen zijn tussen depressie 

en HVZ. Zowel het autonome zenuwstelsel als de HPA-as zijn 

belangrijke regulatoren van het immuunsysteem. Zoals eerder gezegd 

worden depressieve hartpatiënten gekenmerkt door een verlaagde 

parasympathische activiteit. Aangezien het parasympathische 

zenuwstelsel macrofaagactivering remt, is het mogelijk dat een verlaging 

in parasympathische activiteit kan bijdragen aan verhoogde aanwezigheid 



van ontstekingsparameters, zoals de bovengenoemde pro-inflammatoire 

cytokines.
8
 

 

Patiënten met een depressie hebben een verminderde hoeveelheid 

serotoninetransporters en een verhoogde hoeveelheid 

serotoninereceptoren. Deze bevinden zich niet alleen in de hersenen, maar 

ook op de bloedplaatjes. Bij depressieve patiënten zijn de bloedplaatjes 

hierdoor verhoogd reactief. Deze verhoogde activiteit kan leiden tot 

coronaire vaatvernauwing en schade aan de vaatwand als gevolg van de 

vorming van plaques. De voortgang van HVZ bij depressieve patiënten 

kan daarmee te maken hebben.
9 

 

Genetische basis  

Recentelijk is onderzocht of depressie en HVZ (deels) hun grondslag 

hebben in dezelfde genetische factoren. Een tweelingonderzoek met 

6.903 mannen liet zien, dat de relatie tussen depressie en HVZ volledig te 

verklaren is door genetische factoren.
10

 Er is ook gekeken of er in het 

genoom locaties geïdentificeerd kunnen worden, die vaker voorkomen bij 

zowel mensen met een depressie, als mensen met HVZ. Dit 

onderzoeksveld staat nog in de kinderschoenen, maar voorlopige 

resultaten laten zien, dat genen die betrokken zijn bij de 

serotoninehuishouding en ontstekingsreacties bij beide patiëntengroepen 

naar voren komen als kandidaat-genen die de gedeelde genetische invloed 

kunnen verklaren. 

 

[tabel 2]  

 

Conclusie 

In de voorbije jaren hebben we een duidelijke opmars gezien van 

onderzoek naar het verband tussen depressie en HVZ. Momenteel richt 

het onderzoek zich op biologische mechanismen die mogelijk ten 

grondslag liggen aan dit verband. De resultaten van deze onderzoeken 

kunnen, gezien de prevalentie van depressie bij HVZ en de betekenis 

voor de cardiale prognose, grote gevolgen hebben voor de gehele nazorg 

van hartpatiënten. Adequate screening en behandeling door professionals 

is essentieel voor de prognose en kwaliteit van leven van deze grote groep 

patiënten. Hier lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts 

aangezien deze vaak de eerste is waarmee de patiënt in aanraking komt. 

De huisarts zou daarom een sleutelfiguur kunnen zijn in het herkennen, 

opvolgen en doorverwijzen van hart- en vaatpatiënten met psychische 

problematiek.  
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