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Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease, after 
Alzheimer’s disease. Th e four cardinal motor features upon which the diagnosis of PD 
is based, include bradykinesia, muscle rigidity, resting tremor and postural instabili-
ty. However, PD also encompasses a wide range of non-motor symptoms including 
neuropsychiatric disturbances such as depression and anxiety. Th ese neuropsychiatric 
disturbances are the most frequent non-motor symptoms and occur in up to 67% of PD 
patients. Th ey have a detrimental infl uence on patient’s quality of life, contributing to 
motor symptom severity, motor complications, gait diffi  culties, cognitive impairment, 
poor self-perceived health status and even increased mortality. Th is thesis aimed to in-
vestigate conceptual and clinical aspects of anxiety and depression in PD, as well as to 
test the feasibility of a novel method to further unravel the complexity of these non-mo-
tor symptoms in the future. 

Chapter 1 is a general introduction into the theme and aims of this thesis. It provides a 
general background of PD with an emphasis on the non-motor symptoms anxiety and 
depression.

Chapter 2 is a systematic review on the prevalence of anxiety disorders in PD, defi ned 
by DSM criteria and clinically relevant anxiety symptoms assessed by an anxiety rating 
scale. Th e average point prevalence of anxiety disorders in PD was 31%. Generalized 
anxiety disorder was the most frequent disorder, present in 14% of patients, followed 
by social phobia (13.8%), anxiety not otherwise specifi ed (NOS) 13.3%) and specifi c 
phobia (13.0%). Th irty-one percent of patients fulfi lled criteria for current multiple 
anxiety disorders and, based on anxiety rating scale cutoff  scores, clinically signifi cant 
anxiety symptoms were present in a weighted average of 25.7%. Th e review confi rms 
that anxiety, although often unrecognized, is very common and occurs at a higher aver-
age prevalence than depressive disorders in PD (17%). Th is underlines the importance 
for proper identifi cation.

In Chapter 3 we used structural equation modeling (SEM), a methodology for repre-
senting, estimating, and testing a network of relationships between variables. Doing so, 
we explored the relative contribution of PD-specifi c factors (such as more severe motor 
symptoms or motor complications) and nonspecifi c markers (such as history of anxiety 
or female sex) in a model for anxiety in PD.  We found that the PD-specifi c markers 
were the presence of motor fl uctuations and disease-related decline in activities of daily 
living. Nonspecifi c markers were a previous history of depression and the severity of 
the depressive symptoms scored on the Hamilton Depression Rating Scale. Nonspecifi c 
markers had a greater infl uence in the model than PD-specifi c markers of anxiety. Mo-
reover, a post hoc analysis showed that the eff ects of the following variables on anxiety 
were fully mediated via depression: sex, family history of depression, previous history of 
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anxiety, cognitive status, diffi  culties in non-disease-specifi c activities of daily living and 
severity of motor signs. Depression was the most prominent marker for anxiety, where 
PD-specifi c markers appeared to be more situational, e.g. related to ‘off ’ periods and 
disease-specifi c disturbances of activities of daily living.  

In Chapter 4 we investigated the factor structure of the Hamilton Depression Rating 
Scale (HAMD) to explore its multidimensionality in patients with Parkinson’s disease. 
We conducted a principal component analysis of the 17-item HAMD on data of 341 
PD patients. Th e factorial validity of the HAMD was unsatisfactory due to varying 
items per factor, low inter-item correlations within each components and a high percen-
tage of non-redundant residuals and low communality. Th is analysis shows that based 
on factorial structure the HAMD is not appropriate for defi ning specifi c symptom do-
mains of depression for further study.

Since there has been limited research into the domain specifi c magnitude or relative 
timing of treatment response in patients with PD, we studied the diff erential responses 
to antidepressant treatment with venlafaxine or paroxetine in aff ective, somatic and 
cognitive domains of depression in Chapter 5. We found that all symptom domains 
improved during the 12-week study period, although there was a signifi cant placebo 
eff ect in the fi rst two weeks. Compared to placebo, the aff ective symptoms signifi cantly 
improved during treatment as early as week 4, followed by the somatic symptoms of 
depression in week 6 and cognitive symptoms in week 8. Th ese fi ndings could guide 
patient counseling and increase patient compliance by informing about the expected 
treatment responses. In addition, it underlines the importance of a suffi  cient long study 
period in future studies since there was a substantial placebo eff ect. 

In Chapter 6 we investigated the feasibility of a novel method to unravel the complex 
relationship between motor symptoms, aff ective states and contextual factors in PD. 
For example, motor symptoms may be more severe when patients are in a public place 
and not at home (contextual factor), with subsequently more anxiety feelings (aff ective 
state). Th e method, known as the Experience Sampling Method (ESM), uses a mobile 
device with a special purpose application to assess motor symptoms, aff ective states 
and contextual factors repeatedly at random moments in the fl ow of daily life. Parti-
cipants achieved a high compliance (84%) and they rated the utility of the device an 
8 on a 10-point scale. We were able to capture extensive diurnal fl uctuations that were 
not revealed by routine clinical assessments. In addition, we detected clinically relevant 
associations between motor symptoms, emotional fl uctuations and contextual factors 
at an intra-individual level. In conclusion, we found that ESM represents a viable and 
novel approach to elucidate relationships between motor symptoms, aff ective states and 
contextual factors at the level of individual subjects. 
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Chapter 7 summarizes and discusses the main fi ndings of this thesis. Th e fi rst part asses-
ses methodological issues of the conducted studies and in the second part the implica-
tion of our fi ndings and recommendations for future research are given on the concept 
and classifi cation of anxiety and depression in PD. Th e current classifi cation system of 
anxiety in PD mainly based on DSM criteria does not seem to refl ect true clinical phe-
notypes. A new concept of an “anxiety and depression” subtype is proposed. Focused 
research and treatment on specifi c non-motor or motor subtypes based on individual 
symptoms, will ultimately aid in optimizing quality of life for PD patients and further 
increase our understanding of the complex PD spectrum.
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De ziekte van Parkinson is, na de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende neurode-
generatieve aandoening. De ziekte wordt gediagnosticeerd op basis van vier motorische 
hoofdsymptomen, te weten bradykinesie (traagheid van bewegen), rigiditeit (stijfheid), 
rusttremor en houdingsinstabiliteit. Echter, de ziekte van Parkinson kenmerkt zich ook 
door een verscheidenheid aan niet-motorische klachten, waaronder neuropsychiatrische 
klachten zoals depressie en angst. Deze neuropsychiatrische klachten  zijn de meest voor-
komende niet-motorische klachten en aanwezig bij 67% van de patiënten. Ze hebben 
een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en dragen onder andere bij 
aan de ernst van de motorische symptomen, motorische complicaties, loopproblemen, 
cognitieve problemen en zelfs tot een hogere mortaliteit. In dit proefschrift worden 
conceptuele en klinische aspecten van angst en depressie bij de ziekte van Parkinson on-
derzocht en beschreven. Daarnaast wordt een nieuwe methode onderzocht die gebruikt 
kan worden om motorische en niet-motorische klachten beter in kaart te brengen. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemeen overzicht gegeven over de ziekte van Parkinson 
met een nadruk op de niet-motorische symptomen angst en depressie. 

In Hoofdstuk 2 worden de bevindingen van een systematisch literatuuroverzicht over 
de prevalentie van angst en angststoornissen bij de ziekte van Parkinson weergegeven. 
Gebaseerd op de DSM-criteria was de gemiddelde puntprevalentie van angststoornissen 
bij patiënten met de ziekte van Parkinson 31%. Het meest frequent was de gegenerali-
seerde angststoornis die bij 14% van de patiënten aanwezig was, gevolgd door de sociale 
fobie (13.8%), de angststoornis niet-anderszins-omschreven (13.3%) en de specifi eke 
fobie (13.0%). Eenendertig procent van de patiënten voldeed aan de criteria voor mul-
tipele angststoornissen. Wanneer er gekeken werd naar scores op angstschalen, bleek 
dat 25.7% van de patiënten klinisch signifi cante angstklachten hadden. Dit overzicht 
bevestigt dat angst, alhoewel vaak niet herkend, veel voorkomend is bij de ziekte van 
Parkinson en het benadrukt het belang van adequate herkenning. 

In Hoofdstuk 3 onderzochten we middels structural equation modeling (SEM), een sta-
tistische methode waarmee verbanden tussen variabelen in een bepaald netwerk worden 
onderzocht, de invloed van PD-specifi eke factoren (zoals de ernst van de motorische 
symptomen of motorische complicaties) en niet-specifi eke factoren (zoals vrouwelijk 
geslacht of een angststoornis in de voorgeschiedenis) op angstklachten. We vonden dat 
de aanwezigheid van motorische fl uctuaties en de ziekte gerelateerde beperkingen in het 
dagelijks functioneren PD-specifi eke markers waren voor het ontwikkelen van angst-
klachten. Niet-specifi eke markers waren een eerder doorgemaakte depressie en de ernst 
van de huidige depressieve symptomen. De niet-specifi eke markers hadden een grotere 
invloed in het angstmodel dan de PD-specifi eke factoren. Daarenboven toonde een 
post hoc analyse aan dat het eff ect op angst van de volgende variabelen geheel geme-
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dieerd werd via de depressie variabele: geslacht, depressieve stoornis bij een familielid, 
een angststoornis in de voorgeschiedenis, cognitief functioneren, niet-ziekte gerelateerde 
beperkingen in het dagelijks functioneren en de ernst van de motorische klachten. Ge-
concludeerd kan worden dat depressie de meest belangrijke risicofactor is voor het ont-
wikkelen van angstklachten. PD-specifi eke risicofactoren lijken met name in bepaalde 
situaties van invloed op de angstklachten, bijvoorbeeld tijdens off -perioden of bij ziekte 
specifi eke beperkingen in het dagelijks functioneren.

In Hoofdstuk 4 onderzochten we de factorstructuur van de Hamilton Depression Ra-
ting Scale (HAMD), de meest gebruikte depressieschaal bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson. Bij het onderzoeken van een factorstructuur probeert men voor een groot 
aantal geobserveerde variabelen (in dit geval de vragen van de HAMD) een kleiner aan-
tal achterliggende variabelen te identifi ceren met gemeenschappelijke kenmerken (de 
factoren). Dit zorgt niet alleen voor datareductie maar ook voor meer inzicht in de struc-
tuur van de data in een bepaalde populatie. Zo kan er gekeken worden of er bepaalde 
symptoomdomeinen te identifi ceren zijn, bijv. een aff ectief domein waarin alle aff ectieve 
symptomen gegroepeerd worden. We verrichtten een principale componentenanalyse 
over de 17 items van de HAMD bij 341 parkinsonpatiënten en vonden dat de factoriële 
validiteit onvoldoende was vanwege wisselende items per factorcomponent, een lage 
inter-item correlatie tussen de componenten en een hoog percentage aan non-redun-
dant residuals en een lage communaliteit. Onze analyse toont aan dat de HAMD niet 
geschikt is voor het onderzoeken van specifi eke symptoomdomeinen van depressie bij 
de ziekte van Parkinson.   

Er is weinig bekend over symptoom specifi eke eff ecten van antidepressiva bij depressieve 
parkinsonpatiënten, alsmede de timing van het behandelingseff ect. In Hoofdstuk 5 
onderzochten we de eff ecten van de antidepressiva venlafaxine en paroxetine op de aff ec-
tieve, somatische en cognitieve symptoomdomeinen van depressie. We concludeerden 
dat symptomen in alle domeinen verbeterden gedurende de 12 weken durende studie-
periode, echter er was een signifi cant placebo-eff ect gedurende de eerste twee weken. 
Vergeleken met de placebogroep, verbeterde de aff ectieve symptomen signifi cant vanaf 
week 4, gevolgd door de somatische symptomen van depressie in week 6 en de cogni-
tieve symptomen in week 8. Onze bevindingen kunnen helpen bij het counselen van 
parkinsonpatiënten tijdens de start van behandeling met een antidepressivum. Uitleg 
over de verwachte respons verhoogt de compliantie. Daarnaast onderstreept deze studie 
het belang van een voldoende lange studieperiode gezien het substantiële placebo-eff ect. 

In Hoofdstuk 6 onderzochten we de geschiktheid van een nieuwe methode om de com-
plexe relatie tussen motorische symptomen, aff ectieve symptomen en contextuele facto-
ren bij de ziekte van Parkinson te ontrafelen. Bij deze methode, de Experience Sampling 
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Method (ESM),  wordt via een mobiele applicatie de ernst van de motorische sympto-
men, aff ectieve symptomen en aan- of afwezigheid van contextuele factoren frequent 
en willekeurig gedurende de dag gescoord, tijdens de dagelijkse bezigheden van de pati-
enten.  Er werd een hoge compliantie (84%) gehaald en de deelnemers scoorden bij de 
gebruiksvriendelijkheid van de applicatie een 8 op een schaal van 10. Door de multipele 
meetpunten per dag was  het mogelijk om fl uctuaties gedurende de dag te monitoren, 
iets wat niet mogelijk is bij de huidige dagelijkse meetmomenten. Daarnaast lukte het 
om klinisch relevante associaties tussen motorische symptomen, emotionele fl uctuaties 
en contextuele factoren te detecteren op een intra-individueel niveau. Concluderend 
vonden we dat de ESM methode een geschikte methode lijkt om in de toekomst de 
complexe relatie tussen motorische symptomen, aff ectieve symptomen en contextuele 
factoren te ontrafelen op een individueel niveau. 

In Hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd.  
Het eerste gedeelte gaat dieper in op de methodologische aspecten van dit proefschrift, 
het tweede gedeelte bevat een beschouwing over de implicatie van onze bevindingen op 
het concept en de classifi catie van angst en depressie bij de ziekte van Parkinson. Het 
huidige classifi catiesysteem van angststoornissen bij de ziekte van Parkinson, gebaseerd 
op DSM criteria, is ontoereikend. Een nieuw concept dat rekening houdt met de ver-
schillende klinische fenotypes, zoals bijvoorbeeld een “angst- en depressie” subtype lijkt 
geïndiceerd. Behandelingen en toekomstige onderzoeken zouden zich moeten richten 
op zowel motorische als niet-motorische subtypes. Dit leidt tot een meer geïndividuali-
seerde aanpak en hopelijk tot een verbetering van de kwaliteit van leven van parkinson-
patiënten. 




