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	 1	 Kenmerken	en	diagnostische	criteria

Depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een aanhoudende sombere 
stemming en verlies van plezier en interesse gedurende een periode van minimaal twee weken 
(zie ook hoofdstuk 13). De gemiddelde duur van een depressieve episode, met of zonder behan-
deling, is zes tot acht maanden (Spijker, Schoemaker & Penninx, 2013). Wanneer de symptomen 
echter twee jaar of langer aanhouden, spreekt men van een chronische depressie (American 
Psychiatric Association, 2013). Naar schatting neemt 20 tot 25% van de depressieve episoden 
een chronisch beloop aan (Spijker e.a., 2002). Aparte aandacht voor een chronisch beloop van 
depressie is gerechtvaardigd, gelet op de hogere ziektelast, het toegenomen zorggebruik en de 
daaraan gerelateerde hogere economische kosten in vergelijking met episodische depressie 
(voor een review, zie Arnow & Constantino, 2003). Daarnaast zijn reguliere behandelingen vaak 
minder effectief bij chronische depressie dan bij episodische depressie (Cuijpers e.a., 2010).
Voorafgaand aan de onlangs verschenen dsm-5 (American Psychiatric Association, 2013) wer-
den chronische vormen van depressie onderverdeeld in vier subsyndromen. De belangrijkste 
subsyndromen die werden onderscheiden, waren de chronisch depressieve stoornis (waarbij 
men minstens twee jaar moest voldoen aan de volledige criteria van een depressieve stoornis) 
en de dysthyme stoornis (een mildere vorm van depressie, waarbij slechts voor een deel aan de 
criteria voor depressie werd voldaan). Daarnaast werden de recidiverende depressieve stoornis 
zonder volledig tussentijds herstel en de dubbele depressie (een depressieve episode gesuperpo-
neerd op een dysthymie) omschreven (Dunner e.a., 2005; Kocsis, 2000). Onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat er nauwelijks verschillen zijn in het ontstaan, het beloop en de risicofactoren 
van deze vier uitingsvormen van chronische depressie (Dunner e.a., 2005; Klein & Santiago, 
2003). Daarom is besloten deze stoornissen in de dsm-5 samen te voegen onder één noemer: de 
persisterende depressieve stoornis (pds).
De pds is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een aanhoudende sombere 
stemming gedurende een aaneengesloten periode van minstens twee jaar (bij kinderen en 
adolescenten kan de stemming ook prikkelbaar zijn en is de tijdsduur minimaal één jaar). Om 
de diagnose te stellen moeten er naast de somberheid nog ten minste twee van de volgende 
symptomen aanwezig zijn: toegenomen of afgenomen eetlust, insomnie of hypersomnie, ver-
moeidheid of verlies van energie, gering gevoel van eigenwaarde, concentratieproblemen of 
besluiteloosheid en gevoelens van waardeloosheid. Daarnaast dienen de klachten aanzienlijk te 
interfereren met het interpersoonlijk en beroepsmatig functioneren van de patiënt en mogen 
symptoomvrije perioden niet langer dan twee maanden duren. Ook mensen die gedurende de 
gehele periode voldoen aan de volledige criteria van een depressieve stoornis (zie hoofdstuk 
13), krijgen de diagnose pds. Er mag echter geen sprake zijn geweest van manische of hypoma-
nische episoden of een cyclothyme stoornis. Om de continuïteit met de dsm-iv-tr (2000) te 
garanderen en verschillen in ernst te specificeren zijn er subclassificaties toegevoegd. Deze zijn 
weergegeven in kader 14.1.
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Kader 14.1 Subtypes persisterende depressieve stoornis

Puur dysthym syndroom
Betrokkene voldoet aan de criteria voor PDS, maar 
heeft daarnaast in de afgelopen twee jaar niet 
voldaan aan de criteria voor een depressieve stoor-
nis (voormalige dysthymie).

PDS met persisterende depressieve stoornis
Betrokkene heeft de afgelopen twee jaar zowel 
voldaan aan de criteria voor PDS als aan de volle-
dige criteria voor een depressieve stoornis 
(voormalige chronisch depressieve stoornis).

PDS met intermitterende depressieve stoornis, met huidige episode
Betrokkene voldoet aan de criteria voor PDS en 
momenteel ook aan de volledige criteria voor een 
depressieve stoornis. In de afgelopen twee jaar 
zijn er echter ook perioden van minstens acht 
weken geweest waarin men niet voldeed aan de 
volledige criteria voor een depressieve stoornis 
(voormalige dubbele depressie).

PDS met intermitterende depressieve stoornis, zonder huidige episode
Betrokkene voldoet aan de criteria voor PDS, maar 
momenteel niet aan de volledige criteria voor een 
depressieve stoornis. Er hebben in de afgelopen 
twee jaar echter wel één of meer depressieve 
episode(n) plaatsgevonden.

Bron: American Psychiatric Association (2013), p. 169.

Casus: Docente in een dip
Brechtje is een getrouwde vrouw van 38 jaar. Ze is docente geschiedenis op een middelbare school. Al 
zolang ze zich kan herinneren heeft ze sombere gevoelens. De ene periode gaat het beter dan de andere, 
maar ze kan zich niet heugen dat ze zich ooit echt goed heeft gevoeld. Twee maanden geleden heeft zij 
een flinke ruzie met haar zus gehad. Daarna zijn de klachten sterk verergerd. Op school is ze twee weken 
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geleden uitgevallen tegen de leerlingen en ook thuis is ze erg prikkelbaar. Ze schaamt zich hiervoor en 
voelt zich schuldig. Brechtje kan niet meer genieten van dingen die ze eerder leuk vond en heeft het ge-
voel dat ze zich overal naartoe moet slepen. Zodra ze ’s middags weer thuis is, gaat ze op de bank zitten 
en komt er niet meer vanaf. Ze is erg moe. ’s Avonds ligt ze vaak te piekeren in bed en valt pas halverwege 
de nacht in slaap. Daardoor wordt het steeds moeilijker om ’s ochtends uit bed te komen. Het liefst zou 
ze de hele dag in bed blijven liggen. Het wordt steeds moeilijker. Ze vraagt zich af of het ooit beter zal 
gaan.

	 2	 Epidemiologie

Vanwege de onlangs veranderde indeling van chronische depressie is er nog geen epidemiolo-
gisch onderzoek naar pds beschikbaar. Wel zijn er studies voorhanden die de prevalentie van 
dysthymie en chronische depressie (de belangrijkste subtypes van pds) bekeken hebben. In een 
recent grootschalig bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheid van de volwassen Ne-
derlandse bevolking (nemesis-2; De Graaf, Ten Have & Van Dorsselaer, 2010) wordt de lifetime-
prevalentie van dysthymie in Nederland geschat op 2,0% voor vrouwen en 0,6% voor mannen. 
In vergelijking met de episodische depressie (18,7%) komt dysthymie dus relatief minder vaak 
voor. Deze Nederlandse cijfers komen overigens overeen met onderzoeken uit andere westerse 
landen (Alonso e.a., 2004; Blanco e.a., 2010). Grote Amerikaanse epidemiologische studies naar 
chronische depressie laten een twaalfmaandsprevalentie van 1,5% en een lifetimeprevalentie 
van 3,1% zien (American Psychiatric Association, 2013; Blanco e.a., 2010).

	 3	 Differentiaaldiagnostiek,	comorbiditeit	en	beloop

pds onderscheidt zich van de episodische depressies door de duur van de klachten. Bij pds zijn 
de klachten minimaal voor een periode van twee jaar aanwezig, bij een episodische depressie 
twee weken of langer. Chronische depressie moet daarnaast, net zoals episodische depressie, 
onderscheiden worden van psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en stem-
mingsstoornissen als gevolg van een medische aandoening of een middel (American Psychi-
atric Association, 2013). Ook bij deze stoornissen kunnen een sombere stemming en verlies 
van plezier en interesse sterk op de voorgrond staan. De aan- of afwezigheid van psychotische 
symptomen, ernstige problemen in interpersoonlijk functioneren of een lichamelijke aandoe-
ning kunnen erbij helpen dit onderscheid goed te maken. Naar schatting voldoet ongeveer 75% 
van de mensen met pds aan de criteria voor nog minstens één andere psychiatrische stoornis 
(Griffiths e.a., 2000). Angststoornissen, middelenmisbruik en persoonlijkheidsstoornissen wor-
den het vaakst geassocieerd met pds (Hölzel e.a., 2011).
pds ontstaat vaak al in de kindertijd of vroege volwassenheid (early-onset) en heeft een gemid-
delde duur van twintig jaar (Kocsis e.a., 2008). Het beloop is grillig en wisselt sterk per individu. 
Early-onset-depressie wordt geassocieerd met een minder gunstige prognose. Zo is de gemid-
delde duur van de depressie langer bij mensen die al op jonge leeftijd een eerste depressieve 
episode doormaakten en worden zij vaker gediagnosticeerd met comorbide persoonlijkheids-
stoornissen en middelenmisbruik (Klein e.a., 1999). Er bestaan daarnaast aanwijzingen dat de 
combinatie van depressie en een diagnose op as II een negatieve impact heeft op het therapie-
succes (Newton-Howes e.a., 2013).
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	 4	 Etiologie

Er zijn enkele – met elkaar interacterende – factoren in verband gebracht met het ontstaan van 
chronische depressie (zie ook Mijlpaalonderzoek 1).

 4.1 Biologische factoren
Net zoals bij de episodische depressie is er ook bij pds sprake van een genetische kwetsbaarheid 
voor het ontwikkelen van de stoornis (Griffiths e.a., 2000). Hiervoor worden momenteel bepaal-
de varianten – polymorfismen – binnen een gen verantwoordelijk geacht. Puur de aanwezig-
heid van bepaalde polymorfismen blijkt echter geen doorslaggevende factor. Zo blijken mensen 
met een bepaald polymorfisme in het gen dat verantwoordelijk is voor serotoninetransport, bij-
voorbeeld vooral kwetsbaarder voor het ontwikkelen van depressie, wanneer ze daarnaast ook 
ingrijpende levensgebeurtenissen meemaken (Caspi e.a., 2003). Dit is een voorbeeld van wat 
een gen-omgevinginteractie wordt genoemd (Caspi e.a., 2010). Verder zijn er aanwijzingen dat 
eerstegraadsfamilieleden van mensen met pds een grotere kans hebben zelf pds te ontwikke-
len dan eerstegraadsfamilieleden van mensen met een episodische depressie (Klein e.a., 2004). 
Hoewel deze studies geen direct bewijs leveren voor de rol van genetische factoren, is het niet 
uit te sluiten dat genetische factoren bij pds een grotere rol spelen dan bij episodische depres-
sie. Andere biologische factoren die geassocieerd worden met het ontstaan van depressie, zijn 
verstoringen van het hormonale stresssysteem dat cortisol (stresshormoon) aanmaakt, versto-
ringen van het immuunsysteem en lichamelijke aandoeningen zoals auto-immuunziekten en 
overgewicht. Vooral de laatste twee factoren zijn geassocieerd met een meer chronisch beloop.

Mijlpaalonderzoek 1: Risicofactoren voor chronische depressie
In de loop der jaren hebben verschillende studies zich gericht op de identificatie van risicofactoren voor 
een chronisch beloop van depressie. Hölzel en collega’s (2011) hebben de resultaten van de 25 relevantste 
studies op dit gebied samengevat. De onderzoekers concluderen dat mensen met een early-onset, een 
familiegeschiedenis van stemmingsstoornissen en een langere duur van de depressieve episode het 
grootste risico lopen op het ontwikkelen van een chronisch beloop. Daarnaast werden psychische comor-
biditeit (voornamelijk angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik), problemen 
in de sociale omgeving en ernst van de symptomen geassocieerd met chronische depressie. Omdat het 
in veel gevallen cross-sectioneel onderzoek betrof, kon echter niet worden vastgesteld of deze factoren 
prognostische of etiologische waarde hebben. De onderzoekers concluderen daarom dat vervolgonder-
zoek in longitudinale designs nodig is om de causale verbanden tussen risicofactoren en chronische 
depressie verder in kaart te brengen.

 4.2 Psychologische factoren
Ook de psychologische determinanten van pds verschillen weinig van die van acute depres-
sie. Een directe vergelijking tussen chronische en niet-chronische depressie laat echter zien 
dat de scores van mensen met een chronische depressie extremer zijn. Zo laten patiënten met 
pds meer interpersoonlijke problemen en sociale vermijding zien (Brown & Moran, 1994; Ley 
e.a., 2011) en rapporteren zij meer disfunctionele cognities dan patiënten met een episodische 
depressie (Riso e.a., 2003). Daarnaast wordt chroniciteit geassocieerd met lage niveaus van ex-
traversie, een externe locus of control, ruminatie en chronische stress (Klein e.a., 1988; Wiersma 
e.a., 2011).
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Gedetailleerd onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van patiënten met pds ontbreekt. 
Wel zijn er aanwijzingen dat mensen met pds hogere niveaus van negatieve emotionaliteit en 
lagere niveaus van positieve emotionaliteit laten zien, vergeleken met mensen met episodische 
depressie en gezonde controlepersonen (bijvoorbeeld Wiersma e.a., 2011). Echter, de interpre-
tatie van resultaten uit persoonlijkheidsonderzoek bij pds is moeilijk, doordat de depressieve 
stemming het meten van de persoonlijkheid beïnvloedt.

 4.3 Omgevingsfactoren
Ook omgevingsfactoren kunnen een invloed uitoefenen op het ontstaan en beloop van chro-
nische depressie. In vergelijking met patiënten die last hebben van een episodische depressie, 
rapporteren patiënten met een chronische depressie vaker negatieve traumatische ervaringen 
in de kindertijd, zoals fysiek of seksueel misbruik, verwaarlozing of afwijzing door ouders, of 
een gebrek aan sociale steun (Klein & Santiago, 2003; Wiersma e.a., 2009). Andere levensge-
beurtenissen in de kindertijd, zoals verlies of separatie van een ouder of echtscheiding, lijken 
niet samen te hangen met chroniciteit (Wiersma e.a., 2009).

	 5	 Diagnostiek

De diagnostiek van pds bij volwassenen geschiedt bij voorkeur volgens de Multidisciplinaire 
richtlijn Depressie (Spijker e.a., 2013). Voor de huisarts is de nhg-Standaard Depressie (Van Weel-
Baumgarten e.a., 2012) beschikbaar. De diagnose wordt gebaseerd op een anamnese en een 
psychiatrisch onderzoek waarbij de duur en het beloop van de klachten nauwkeurig in kaart 
worden gebracht. Moeilijk bij de diagnostiek van pds is echter dat de klachten vaak al zo lang 
aanwezig zijn dat mensen eraan gewend zijn geraakt en daarom geen onderscheid meer kun-
nen maken tussen de huidige situatie en de periode vóór de somberheid. De chroniciteit van 
de depressie wordt daardoor vaak pas in een later stadium herkend (McCullough, 2000). Voor 
de classificatie van pds kan gebruik worden gemaakt van (semi)gestructureerde interviews 
zoals het Structured Clinical Interview for dsm-iv Axis I Disorders (scid-i), het Mini Internatio-
naal Neuropsychiatrisch Interview (mini) of het Composite International Diagnostic Interview 
(cidi). Met deze diagnostische instrumenten wordt de aan- of afwezigheid van bepaalde klach-
ten in kaart gebracht en wordt bepaald of iemand voldoet aan de criteria voor de stoornis. Ver-
der worden er vragenlijsten gebruikt om de ernst van de depressie te meten. Hierin wordt een 
onderscheid gemaakt tussen instrumenten die door de clinicus worden afgenomen (zoals de 
Hamilton Rating Scale for Depression) en zelfrapportagevragenlijsten (zoals de Beck Depression 
Inventory-II).

	 6	 Behandeling

Nationale en internationale richtlijnen bevelen een combinatiebehandeling van psychothe-
rapie en farmacotherapie aan bij pds (National Institute for Health and Care Excellence, 2009; 
Spijker e.a., 2013). Daarnaast kan behandeling door stimulatie van de hersenen worden toege-
past. Bij het bespreken van deze behandelopties is het belangrijk een duidelijk onderscheid te 
maken tussen behandelingen voor pds en voor therapieresistente depressie (trd). In de litera-
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tuur worden deze termen dikwijls door elkaar gebruikt, waardoor de interpretatie van onder-
zoeksresultaten soms lastig is. pds en trd lijken op elkaar doordat de klachten in beide vormen 
vaak langdurig aanwezig zijn. Bij trd gaat het echter per definitie om een depressie die niet op 
behandeling reageert, bij pds om een niet-behandelde langdurige depressie.

 6.1 Biologische behandeling
De pds kan evenals andere vormen van depressie met medicijnen worden behandeld. Farma-
cotherapie is echter minder effectief bij pds dan bij kortdurende depressies (Spijker e.a., 2013). 
Meestal wordt er gestart met een selectieve serotonineheropnameremmer (selective serotonin 
reuptake inhibitor, ssri). Als een antidepressivum onvoldoende werkzaam blijkt, wordt gepro-
beerd meer resultaat te behalen door een ander middel uit dezelfde categorie voor te schrijven 
of te wisselen naar een middel met een ander werkingsprofiel (Rush e.a., 2006). Soms wordt een 
extra middel toegevoegd (zogenoemde augmentatie). De verschillende middelen laten verge-
lijkbare effecten zien. Wanneer farmacotherapie onvoldoende werkzaam blijkt, kan behande-
ling door stimulatie van de hersenen worden toegepast. Het bekendste en oudste voorbeeld is 
elektroconvulsietherapie (ect), waarbij onder narcose een epileptisch insult wordt opgewekt 
met een elektrische stimulus om de hersenen als het ware te ‘resetten’. De behandeling dient 
gedurende een aantal weken enkele malen per week herhaald te worden. Na ect dient farma-
cotherapeutische nabehandeling gegeven te worden omdat de kans op terugval zonder verdere 
behandeling zeer groot is (Sackeim e.a., 2001). Een recent, maar minder effectief alternatief 
is repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rtms), waarbij met een magnetisch veld 
bepaalde hersengebieden worden gestimuleerd. Dit wordt gedaan met een magnetische spoel 
die dicht tegen het hoofd van de patiënt wordt gehouden (Wassermann & Lisanby, 2001). Bij 
ernstige trd lijkt deep brain stimulation een veelbelovende behandeling te zijn (Morishita e.a., 
2014). Er worden dan elektroden in de hersenen geplaatst, die via een pacemaker voortdurend 
een kleine stimulus geven.

 6.2 Psychologische behandeling
pds kan net als de episodische depressie behandeld worden met psychotherapeutische inter-
venties, zoals cognitieve gedragstherapie (cgt) en interpersoonlijke psychotherapie (ipt). Onder-
zoek heeft echter aangetoond dat deze behandelingen vaak minder effectief zijn bij chronische 
vormen van depressie (Cuijpers e.a., 2010). Dit wordt mogelijk verklaard door het feit dat de 
meeste depressiebehandelingen sterk klachtgericht zijn en zich niet zozeer richten op de onder-
liggende kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van depressie. Als gevolg hiervan zijn er nieuwe 
behandelstrategieën ontwikkeld die hier meer nadruk op leggen. Een van deze behandelingen 
is cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (cbasp; McCullough, 2000). cbasp is 
een integratieve vorm van psychotherapie, met elementen van cgt, ipt en psychodynamische 
psychotherapie. cbasp is de enige psychotherapie die speciaal ontwikkeld is voor de behande-
ling van chronische depressie. Acute effecten van cbasp lijken veelbelovend te zijn (zie Mijlpaal-
onderzoek 2). Echter, op de lange termijn lijkt cbasp geen sterker profylactisch effect te hebben 
dan antidepressiva (Gelenberg e.a., 2003; Kocsis e.a., 2009). Daarnaast lijkt schematherapie, een 
behandeling die zich richt op de onderliggende kwetsbaarheid en ontwikkelingsfactoren van 
depressie, een veelbelovende behandeling tegen chronische depressie (Renner e.a., 2013). De ef-
fectiviteit hiervan moet echter nog aangetoond worden in gerandomiseerde klinische studies.
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Mijlpaalonderzoek 2: Effectiviteit van psychotherapie, farmacotherapie en een combinatiebehandeling 
bij chronische depressie
Er zijn maar weinig gecontroleerde studies die de effecten van (een combinatiebehandeling van) anti-
depressiva en psychotherapie direct met elkaar vergeleken hebben. Een uitzondering hierop is een grote 
gerandomiseerde klinische studie uit 2000 van Keller en collega’s. In deze studie werden 681 patiënten 
met een chronische depressie willekeurig toegewezen aan psychotherapie (CBASP), antidepressiva of 
een combinatiebehandeling. Ongeveer de helft van de patiënten in de monotherapiecondities (dus al-
leen medicatie of alleen psychotherapie) was aan het einde van de behandeling opgeknapt, ten opzichte 
van 85% in de combinatiebehandeling. Deze resultaten ondersteunen het idee dat een combinatie van 
psychotherapie en medicatie geïndiceerd is bij patiënten met een chronische depressie.

	 7	 Tot	besluit

In de onlangs verschenen dsm-5 zijn de dysthyme stoornis en de chronische depressie samen-
gevoegd onder de noemer persisterende depressieve stoornis (pds). pds wordt gekenmerkt door 
een aanhoudende sombere stemming gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 
twee jaar. In westerse samenlevingen kampt 0,6 tot 2% van de bevolking met dergelijke klach-
ten. Belangrijke risicofactoren voor chroniciteit lijken zowel lichamelijk als psychologisch van 
aard. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol. De reguliere depressiebehandelingen zijn 
wat minder effectief bij pds dan bij kortdurende depressies. Recentelijk zijn enkele veelbelo-
vende specifieke interventies voor pds ontwikkeld (zoals de in paragraaf 6.2 beschreven CBASP). 
Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe groot de meerwaarde hiervan uiteindelijk is. 
Helaas blijft een gedeelte van de mensen met pds veel klachten houden. De toekomst zal moe-
ten uitwijzen of begeleidings- of rehabilitatieprogramma’s voor deze mensen iets zinvols te 
bieden hebben.
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