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Stelling

De geestelijke gezondheidszorg moet patiënten

behandelen op basis van hun symptomen en

niet op basis van DSM-classificatie.
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Introduction

 Depressie is een heterogene ziekte (Conradi, 
Ormel et al. 2011)

 De meeste studies benaderen depressie als
een homogeen construct: somscores

 Als dat terecht is zouden symptomen
vergelijkbare (longitudinale) kenmerken
hebben.
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Doel van de studie: 

Onderzoeken en vergelijken van de ernst, beloop, en variabiliteit van 
individuele symptomen van depressie over een periode van 9 jaar.
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Methods


 783 patiënten met major depressive disorder op baseline

 6 meetmomenten over een periode van 9 jaar. 

 Uitkomsten
- Ernst symptoom tijdens depressieve episode
- Beloop van symptomen over tijd
- Variabiliteit van symptomen over tijd
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IDS-SR

 28 symptomen gemeten met de Inventory Depressive Symptomatology-Self-
Report (IDS-SR): Stemming symptomen, cognitieve symptomen, en
somatische symptomen (Schaakxs, Comijs et al. 2017).  
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Resultaten
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Figure 1. supplementary material. Baseline mean item-score. 

Results
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 Somberheid en
vermoeidheid waren het 
meest aanwezig tijdens
depressie Mood symptoms

Cognitive symptoms

Somatic/vegetative symptoms



Resultaten

 De core-symptomenen en
vermoeidheid hadden het 
meest gunstige beloop

 Slaapproblemen en
(psycho-)somatische
symptomen waren het 
meest persisterend
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Resultaten
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 Grootste variabiliteit voor
vermoeidheid, angst en
spanning, gewicht. 

 Stabiel voor suicidaliteit
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Conclusion

We vonden grote heterogeniteit in ernst, beloop, en variabiliteit van 
symptomen. 

Depressie is meer dan een somscore van een vragenlijst. 

Symptoom-specifieke benadering kan belangrijk zijn voor wetenschap en
klinische praktijk.
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