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Depressie bij diabetes

Deze lezing:
•
•
•
•
•

Diabetes & psychologische problemen
Wat is depressie? Samenhang diabetes & depressie?
Depressie bij migranten met diabetes
Signalering/diagnostiek/behandeling van depressie
Conclusies

Diabetes mellitus & psychologische problemen:

•
•
•
•
•
•
•

Zorgen over/angst voor hypo’s
Andere bemoeien zich (te veel/te weinig) met dm
Zorgen over (toekomstige) complicaties
Sexuele problemen
Spuit en/of prikangst
Niet accepteren van diabetes
Depressie (focus van deze presentatie)
Glasgow RE et al: Diabetes Care 22:832‐843, 1999.

Depressie: een veel voorkomende
complicatie van diabetes

Diabetes mellitus (type 1 of type 2)
verdubbelt het risico op depressie

Anderson RJ et al: Diabetes Care 2001; 24:1069-1078 (meta-analysis).

Anderson RJ et al: Diabetes Care 2001; 24:1069-1078 (meta-analysis).
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Depressie bij diabetespatiënten
Dit betekent voor een hulpverlener:
• Dat van iedere 10 diabetespatiënten die hij/zij
behandelt er waarschijnlijk 2 kampen met
depressie‐klachten:
– 1 depressie i.e. (major depression)…
– 1 sub‐klinische depressie (subthreshold)…

Depressie en diabetes

Wereldwijd lijden naar schatting 28.000.000
mensen met diabetes aan een co‐morbide
depressieve stoornis…
Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res
Clin Pract. 2010;87(1):4-14.

Wat is depressie?
Depressieve episode volgens DSM‐IV:
Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen
dezelfde periode van 2 weken aanwezig geweest en
wijzen op een veranderingen van het eerdere
functioneren; ten minste één van de symptomen is ofwel:

1) depressieve stemming, ofwel
2) verlies van interesse of plezier.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision.
Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000.

Wat is depressie?
1)Depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke
dag. (NB.: kan bij kinderen of adolescenten ook prikkelbare stemming zijn)
2)Duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle
activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag (zoals
blijkt uit subjectieve mededelingen of uit observatie door anderen)
3)Duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet gehouden wordt of
gewichtstoename (bijv. > 5% van het lichaamsgewicht in 1 maand), of
bijna elke dag afgenomen of toegenomen eetlust. N.B.: bij kinderen moet
gedacht worden aan het niet bereiken van de te verwachten
gewichtstoename

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision.
Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000.

Wat is depressie?
Depressieve episode volgens DSM‐IV:

4) Insomnia of hypersomnia, bijna elke dag
5) Psychomotorische agitatie of remming (waarneembaar
door anderen, en niet alleen maar een subjectief gevoel van rusteloosheid of
vertraagdheid), bijna elke dag.
6) Moeheid of verlies van energie, bijna elke dag
7) Gevoelens (die waanachtig kunnen zijn) van waardeloosheid met of
buitensporige of onterechte schuldgevoelens (niet alleen maar zelfverwijten of
schuldgevoel over het ziek‐zijn), bijna elke dag
8) Verminderd vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid (ofwel
subjectief vermeld, ofwel geobserveerd door anderen)
9)Terugkerende gedachten aan de dood

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision.
Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000.

Andere presentatie depressie bij migranten?

Uiting relatief vaak via lichamelijke klachten

De klachten worden ook geuit als moeheid, snel kwaad zijn en
“boos van binnen”.

Vaak complexe problematiek (somatische, psychosociale en
financiële problemen, eergerelateerd geweld, druk om maagd te blijven)

Oorzaken en oplossingen van problemen kan buiten zichzelf gezocht worden (god/goden/geesten)

Bij een depressie zijn de klachten in westerse culturen (individualistisch) vaak schuldgevoelens en
gebrek aan eigenwaarde.

n niet-westerse culturen (collectivistisch) speelt schaamte en gezichtsverlies in de ogen van
anderen een grote rol bij het ontstaan en onderhouden van klachten.

NHG standaard depressie

Andere presentatie depressie bij
migranten?
n de Turkse taal komt het woord depressie niet voor, wel als ‘geleend’ woord.

Een onderzoek onder sombere Turkse vrouwen laat zien dat zij hun gevoel beschrijven in termen
van ‘uitgeperst worden’, ‘ik zit in een soort verstikkende situatie’ en ‘geprikkelde zenuwen hebben’.

Nederlands sprekende Marokkaanse Berbers bleek uit interviews met de tolken dat de vraag ‘Voelt
u zich somber of depressief?’ werd vertaald met ‘Heeft u heimwee?’, ‘Staat uw hart op ploffen?’ of
Heeft u een verbrand hart?’

Geschonden eer, opgelopen schande of een gevoel van heimwee zijn bijvoorbeeld klachten die bij
Berbers signalen van een depressieve stemming kunnen zijn. In de Somalische taal is er een
beperkt aantal termen om psychische ziekten aan te duiden, over het algemeen hanteert men
totale gekte’ en ‘psychisch gezond’ .

NHG standaard depressie

Depressie en type 2 diabetes
Table 1. Rates of pervasive depression (CES-D > 15) in subjects with type 2 dm only, type 2
dm with co-morbid disease(s) , compared with healthy subjects.
n

n
No chronic disease

Depression
(%)

OR (95% CI)
1.0 (-)

adjusted OR (95% CI)

Type 2 dm only

1184

51

8.9%

1.0 (-)

7.8%

0.88 (0.3-2.5)

0.94 (0.3-2.7)

No chronic disease

1184

8.9%

1.0 (-)

1.0 (-)

Type 2 dm & Co-Morb 162

19.8%***2.53 (1.6-3.9)

2.0 (1.1-3.5)¶

Type 2 dm only

7.8%

1.0 (-)

51

Type 2 dm & Co-Morb 162

1.0 (-)

19.8%***2.89 (1.0-8.6)

2.52 (0.8-8.5)¶

*** P < 0.001; ¶ adjusted for age, sex, marital status, education, BMI and smoking.

Pouwer et al. Diabetologia 2003; 46: 892-898.

Depressie bij mensen diabetes
Resultaten van drie klinieken

Table 2. Prevalence of depressive affect (WHO-5 or CES-D) and depressive disorder (CIDI) in men and women with type 1 or type 2 diabetes mellitus
WHO-5 (mean ± SD)

59 ± 22

55 ± 23

57 ± 26

52 ± 26

Type 1 diabetes mellitus

Type 2 diabetes mellitus

WHO-5  28 (depressive affect)

11% (18/169)

16% (33/210)

18% (48/270)

25% (60/240)

WHO-5 < 52 (poor well-being)†

33% (56/169)

36% (75/210)

37% (100/270)

43% (102/240)

Men

Women

Men

Women

Questionnaires
WHO-5 (mean ± SD)
CESD (mean ± SD)
CES-D 16 (depressive affect)

59 ± 22

55 ± 23

57 ± 26

52 ± 26

10 ± 10

13 ± 11*

14 ± 11

14 ± 11

25% (33/131)

33% (60/180)

35% (77/222)

38% (73/191)

WHO-5  28 (depressive affect)

11% (18/169) 16% (33/210)

18% (48/270)

25% (60/240)

WHO-5 < 52 (poor well-being)†

33% (56/169) 36% (75/210) 37% (100/270)

43% (102/240)

CESD (mean ± SD)
CES-D 16 (depressive affect)

10 ± 10

13 ± 11*

25% (33/131) 33% (60/180)

Pouwer et al Diabet Med 2010, 27, 217-224

14 ± 11

14 ± 11

35% (77/222)

38% (73/191)

Depression in diabetes
WHO-5 (mean ± SD)

WHO-5  28 (depressive affect)

59 ± 22

55 ± 23

57 ± 26

52 ± 26

11% (18/169)

16% (33/210)

18% (48/270)

25% (60/240)

In de groep
behandelde
patienten
met
diabetes43%hadden
WHO-5 < 52poliklinisch
(poor well-being)†
33% (56/169)
36% (75/210)
37% (100/270)
(102/240)
migranten (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antiliaanse achtergrond)
een verhoogd risico op depressie:
50% (39/78)
had een verhoogde
depressie-score,
vergeleken
met 31% in de
CESD (mean ± SD)
10 ± 10
13 ± 11*
14 ± 11
14 ± 11
25% (33/131)
33% (60/180)
35% (77/222)
38% (73/191)
16 (depressive affect)
groep CES-D
autochtone
Nederlandse
diabetes
patienten
(p < 0.003).

Pouwer et al Diabet Med 2010, 27, 217-224

Depressie en type 1 diabetes
Sequential multiple logistic regression predicting depressive affect (CES‐D score of ≥ 16) by demographic characteristics,
metabolic risk factors and diabetes complications in out‐patients with Type 1 diabetes
WHO-5 (mean ± SD)
59 ± 22
55 ± 23
57 ± 26
52 ± 26 Model III: Diabetes
Model II: Metabolic risk
complications, adjusted for
Model I: Demographic features
factors, corrected for
demographic characteristics
only
demographic characteristics
and metabolic risk factors
11% (18/169)
16% (33/210)
18% (48/270)
25% (60/240)
WHO-5  28 (depressive affect)
I Demographic
features
WHO-5
< 52 (poor well-being)†
33% (56/169)
36% (75/210)
37% (100/270)
43% (102/240)
Female sex
1.71 (0.92–3.0)
1.58 (0.82–2.79)
0.96 (0.94–0.99)
No partner
1.11 (0.54–2.29)
0.95 (0.46–1.94)
1.19 (0.67–2.11)
Low education
1.72 (0.81–3.53)
1.60 (0.74–3.48)
1.33 (0.74–2.41)
Ethnic minority group
CESD
± SD)
II Metabolic
risk(mean
factors
CES-D 16 (depressive affect)
HbA1c > 8.5%
BMI 25.0–30.0 kg/m2
BMI > 30.0 kg/m2
III Diabetes complications
Cardiovascular disease
Background retinopathy
Proliferative retinopathy
Nephropathy
Neuropathy

2.0 (0.43–9.20)

1.64 (0.23–8.10)

1.58 (0.92–2.71)

10 ± 10

13 ± 11*

14 ± 11

14 ± 11

25% (33/131)

33% (60/180)

35% (77/222)

38% (73/191)

Pouwer et al Diabet Med 2010, 27, 217-224

2.69 (1.38–5.23)
1.18 (0.61–2.30)
1.12 (0.48–2.64)

1.37 (0.74–2.52)
1.15 (0.63–2.06)
0.40 (0.20–0.79)

0.25 (0.04–1.41)
1.10 (0.59–2.05)
4.11 (2.18–7.72)
1.19 (0.62–2.32)
1.26 (0.65–2.47)

Depressie en type 2 diabetes
Table 4. Sequential multiple logistic regression predicting depression (CES‐D score ≥ 16) by demographic features and metabolic risk
factors and diabetes complications in out‐patients with Type 2 diabetes
WHO-5 (mean ± SD)
59 ± 22
55 ± 23
57 ± 26
52 ± 26Model III: Diabetes
Model II: Metabolic risk factors,
complications, adjusted for
Model I: Demographic features
corrected for demographic
demographic characteristics and
only
characteristics
metabolic risk factors
11% (18/169)
16% (33/210)
18% (48/270)
25% (60/240)
WHO-5  28 (depressive affect)
I DemographicWHO-5
features
< 52 (poor well-being)†
33% (56/169)
36% (75/210)
37% (100/270)
43% (102/240)
Female sex
1.10 (0.68–1.80)
1.04 (0.63–1.73)
1.20 (0.68–2.09)
No partner
1.32 (0.77–2.25)
1.28 (0.75–2.19)
1.20 (0.68–2.10)
Low education
1.46 (0.90–2.38)
1.47 (0.90–2.40)
1.38 (0.82–2.33)
Ethnic minority group

1.61 (0.86–3.01)

CESD
(mean ± SD)
II Metabolic risk
factors
CES-D 16 (depressive affect)
HbA1c > 8.5%
BMI 25.0–30.0 kg/m2
BMI > 30.0 kg/m2
III Diabetes complications
Cardiovascular disease
Background retinopathy
Proliferative retinopathy
Nephropathy
Neuropathy

1.67 (0.88–3.14)

2.21 (1.09–4.46)

10 ± 10

13 ± 11*

14 ± 11

14 ± 11

25% (33/131)

33% (60/180)

35% (77/222)

38% (73/191)

1.18 (0.67–2.05)
1.17 (0.59–2.34)
1.63 (0.84–3.18)

Pouwer et al Diabet Med 2010, 27, 217-224

1.20 (0.66–2.16)
1.12 (0.55–2.30)
1.42 (0.71–2.85)

0.90 (0.52–1.56)
0.42 (0.22–0.81)
0.21 (0.04–1.10)
0.99 (0.54–1.82)
3.27 (1.82–5.90)

Depressie en type 2 diabetes
WHO-5 (mean ± SD)

59 ± 22

55 ± 23

57 ± 26

52 ± 26

Amsterdam Health Monitor Study:
WHO-5  28 (depressive affect)

11% (18/169)

16% (33/210)

18% (48/270)

25% (60/240)

WHO-5 < 52 (poor well-being)†

33% (56/169)

36% (75/210)

37% (100/270)

43% (102/240)

Hoge score op een vragenlijst die emotionele stress meet (K-10):
38% van de diabetes patiënten met een Turkse achtergrond
35% vanCESD
de(mean
diabetes
patiënten10 ±met
een
Nederlandse
achtergrond
± SD)
10
13 ± 11*
14 ± 11
14 ± 11
25%
(33/131)
33%
(60/180)
35%
(77/222)
38%
(73/191)
CES-D
16
(depressive
affect)
29% van de diabetes patiënten met een Marokkaanse achtergrond
19% van de gezonde deelnemers
Pouwer F, Wijnhoven HA, Ujcic-Voortman JK, de Wit M, Schram MT, Baan CA, Snoek FJ.
Ethnic aspects of emotional distress in patients with diabetes –
the Amsterdam Health Monitor Study. Diabet Med. 2012

Incidente en terugkerende/aanhoudende depressie bij
mensen met DM2 in de eerstelijn

N=2416 mensen met diabetes type 2 (PoZoB diabetescohort)
Drie meetmomenten: 2005, 2007, 2008
Hoge depressiescore op minimaal 1 meetmoment: 26%
Incidentie van depressie: 14% (“nieuwe” depressies in 2007/2008)
Van de deelnemers met een hoge depressiescore in 2005 heeft 66% een hoge
depressiescore in 2007 en/of 2008 (persisterende/terugkerende depressies)

efs G, Pouwer F, Denollet J, Pop V (2012). Diabetologia;55(3):608-616.

Diabetes, depressie, complicaties…
Depressieve diabetespatiënten hebben niet alleen een:
↓ lagere kwaliteit van leven…
↑ minder goed HbA1c (met name insuline-gebruikers)
↑ een verhoogd ziekteverzuim…
↑ een verhoogde zorg-consumptie…
↑ een verhoogd risico op het ontwikkelen van
gezondheidsproblemen

chram MT, Baan CA, Pouwer F. Depression and quality of life in patients with diabetes: a systematic review from the
uropean depression in diabetes (EDID) research consortium. Curr Diabetes Rev. 2009.

Kaplan-Meier curves for all-cause mortality for each diabetes and depression category (unadjusted analysis).

Bot M, Pouwer F, Zuidersma M, van Melle JP, de Jonge P. Diabetes Care 2012;35:503-509

pyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.

Depressie en diabetes
In de 17e eeuw observeerde de
beroemde Engelse arts Thomas Willis
(1621‐1675) dat diabetes vaak
ontstond bij mensen die perioden van
stress, zorgen en/of somberheid
hadden gehad.

T. Willis (1674-75) Pharmaceutice rationalis sive diatriba de medicamentorum
operationibus in humano corpore. [Oxford] : E Theatro Sheldoniano, M.DC.LXXV.

Depression is een risico factor voor type 2 diabetes:

Eaton, 1996
Kawakami, 1999
Carnethon, 2003
Arroyo, 2004
Golden, 2004
Kumari, 2004
Palinkas, 2004
Akker vd, 2004

Pooled RR (95% CI)
FEM: 1.26 (1.13-1.39)
REM: 1.37 (1.14-1.63)

Everson-Rose, 2004

Pooled RR: fixed effects model
Pooled RR: random effects model
0.5

1.0

2.0

5.0

Relative risk

8. Knol M, Twisk J, Beekman A, Heine R, Snoek F, Pouwer F. Depression as a risk
ctor for the onset of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Diabetologia (2006)

Rol van zelf‐zorggedrag?
• Patienten met major depression rapporteerden een lagere
“adherence to diet”, bewogen minder en controleerden de
bloedglucose minder vaak.

Gonzalez et al: Diabetes Care 2007:30;2222‐2227.

Symptomen depressie:
DEPRESSIE

•
•
•
•
•
•

Minder energie
Moeite hebben met het maken van keuzes
Minder motivatie om taken af te ronden
Opzien tegen nieuwe projecten
Weinig zelf‐vertrouwen
Minder concentratie
Vermijden/uitstellen van
insuline therapie

Complicaties

Verhoogd
HbA1c

Makine C, Karşidağ C, Kadioğlu P, Ilkova H, Karşidağ K, Skovlund SE, Snoek FJ, Pouwer F. Symptoms of depression and diabetes-specific
motional distress are associated with a negative appraisal of insulin therapy in insulin-naïve patients with Type 2 diabetes mellitus. A study from
he European Depression in Diabetes [EDID] Research Consortium. Diabet Med. 2009 ;26(1):28-33.

Depressie en diabetes
Depressie is behandelbaar (CGT en/of anti-depressiva)
Belangrijk bij gebruik anti-depressiva: etnische verschillen:
Aziatische patiënten zijn relatief vaak langzame metaboliseerders
(deficient P450) waardoor ze sneller overgedoseerd worden, terwijl
in Afrika relatief vaak snelle metaboliseerder voorkomen, bij wie de
gangbare dosis dus te laag is.
Veilige regel: start slow- go slow: hoog langzaam op tot effect
bereikt, ga evt. hoger dan u gewend bent.

chram MT, Baan CA, Pouwer F. Depression and quality of life in patients with diabetes: a systematic review from the
uropean depression in diabetes (EDID) research consortium. Curr Diabetes Rev. 2009;5(2):112-119.

Depressie en diabetes
Succesvolle behandeling van depressie na 10 sessies Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Direct na
behandeling

Cognitieve
Gedrags Therapie

Controle groep

6 maanden
follow up

Lustman PJ et al.: Cognitive Behavior
Therapy for depression in type 2 diabetes
mellitus. A randomized, controlled trial. Ann
Int Med 1998;129: 613-621.

Internettherapie tegen
depressie, voor mensen met
diabetes

www.diabetergestemd.nl

Lichte dagen, donkere dagen
Trimbos Instituut

Er wordt momenteel gewerkt aan een Turkse diabetes-specifieke versie

Internettherapie voor allochtone
meisjes met depressie
Enkele cijfers uit Rotterdam
(D. van Bergen, 2009) 3% van de brugklassers en 4% van de derdeklassers
aangegeven ooit een suïcidepoging te hebben ondernomen.
18% van de brugklassers en 17% van de derdeklassers hebben er de afgelopen
twaalf maanden minstens één keer aan gedacht om een einde aan het leven te
maken.
19% van de Rotterdamse meiden van Hindoestaanse afkomst wel eens een
suïcidepoging heeft gedaan
15% van de meiden van Turkse afkomst
,,
,,
9% procent van de meiden van Nederlandse afkomst
,,
,,
6% Marokkaanse meiden in Rotterdam
,,
,,

Na diagnose DM1 kunnen er aanpassingproblemen ontstaan.

Kinderen met een hoog HbA1c hebben relatief vaak
psychologische problemen zoals depressie, angstklachten en
eetproblemen.

Naar schatting 10% van de adolescente meisjes met DM1 heeft
een eetstoornis. Twee maal zo vaak als in de algemene
bevolking (Jones M et al. BMJ, 2000:320; 1563-1566).

Het misbruiken van insuline is voor deze meisjes vaak een
middel om af te vallen (Rydall AC et al NEJM 1997:336:18491854).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Risicofactoren:
Bepaalde persoonlijkheidskenmerken
Depressie
Weinig eigenwaarde
Klem zitten tussen twee culturen
Geen eigen keuzes mogen maken (huwelijk/school/werk)
Last van de familie-eer
Huiselijk geweld
Slachtoffer van seksueel geweld
Problemen in de liefde
Hoge prestatiedruk
Weinig affectie in het gezin

Internettherapie voor allochtone
meisjes met depressie

http://www.jestaatnietalleen.nl

Mindfulness‐therapie tegen
stressklachten en depressie

Herkenning van depressie
Onderherkenning en onderbehandeling
van depressie
Meer dan de helft van de mensen met depressie wordt tijdens
een bezoek aan de arts niet als zodanig herkend.
Intensieve educatie van huisartsen in het herkennen en
behandelen van depressie gaf geen verbetering in
herkenning/behandeluitkomsten (depressie).

Penn JV et al: Gen Hosp Psychiat 19: 179-184, 1997.
Thompson C et al: Lancet 355: 185-191, 2000.

Wat zeggen de richtlijnen?
Werkgroep van de St Vincent Declaration 1994:

“het psychologisch welbevinden van mensen
met diabetes hoort gemonitord te worden met
een gestandardiseerde vragenlijst, …, net zoals
we het HbA1c monitoren.”

Bradley C, Gamsu DS: Diabet Med 11:510-516, 1994.

Depressie en diabetes

RANDOMISED CONTROLLED TRIAL
CONTROLE GROEP:
standaard diabetes zorg:
INTERVENTIE GROEP:
standaard diabetes zorg + monitoring:

Monitoring: gecomputeriseerde meting van het emotioneel welbevinden,
gevolgd door bespreking van dit welbevinden, door de diabetesverpleegkundige,
Meetinstrument: WBQ‐12 (interval: 6 maanden)

Pouwer F et al. Diabetes Care 2001;24:1929‐35.

Depressie en diabetes
Percentage patiënten verwezen naar de medisch psycholoog (ook intakes gesprekken)
40
35
30

Standaard
zorg +
Monitoring

25
20

Standaard
zorg

15
10
5
0
Visite 1

Tussen visite 1-2

Tussen visite 2-3

Pouwer F et al. Diabetes Care 2001;24:1929-35.

Depressie en diabetes

Effecten van de monitoring-interventie na 12 maanden:

n vergelijking met de controle groep, rapporteerden patiënten
uit de monitoring‐groep:
Een significant beter emotioneel welbevinden na 12 maanden
Een hogere tevredenheid met de zorg door de diabetesverpleegkundige
Geen effecten op HbA1c (7.8%)

Pouwer F et al. Diabetes Care 2001;24:1929-35.

“IDF Global Guidelines for type 2 diabetes”
Standaard Zorg:

PS2) Meet het welbevinden periodiek, door middel van vragen
of door het gebruik van vragenlijsten, bijvoorbeeld de WHO-5.

PS4) Verwijs naar een specialist (psycholoog/psychiater) met
kennis van about diabetes indien nodig (bijvoorbeels als er
sprake is van ene aanpassingsstoornis, depressie,
angststoornis, verslaving, persoonlijkheidsstoornis).

Vergelijkbare richtlijnen voor de USA, UK, Duitsland, Nederland
www.idf.org

Diabetes mellitus & andere psychologische problemen:
Risico:

Te sterke focus op depressie kan ten koste gaan van de aandacht
voor andere psychologische problemen, b.v.:
‐
‐
‐
‐

zorgen over/angst voor hypo’s
zorgen over (toekomstige) complicaties
spuit en/of prikangst
niet accepteren van diabetes

‐ eetproblemen (boulimia/anorexia)
‐ sexuele problemen
‐ angstklachten

Glasgow RE et al: Diabetes Care 22:832-843, 1999.

Conclusies:

• Depressie komt relatief vaak voor bij mensen met diabetes (10‐
30%)
• Migranten met diabetes in de tweede lijn: extra verhoogd risico op
depressie (30‐50%)
• Co‐morbide diabetes‐complicaties verhogen het risico op
depressie
• Depressie verhoogt het risico op de ontwikkeling van diabetes‐
complicaties
• Aandacht voor zowel “subthreshold” als “major depression”

• Depressie kan bij diabetes‐patienten effectief behandeld worden,
met CBT en/of anti‐depressieve medicatie
• Behandeling moet afgestemd worden op patiënt
• Rekening houden met dosis/culturele achtergronden
• Depressie wordt vaak niet herkend
• Vragenlijsten zoals de PHQ‐9, CES‐D of WHO‐5 kunnen helpen om
depressie vroeger te herkennen
• Te sterke focus op depressie kan ten koste gaan van de aandacht
voor andere belangrijke emotionele problemen zoals diabetes‐
specifieke stress of angstklachten

Dank voor uw aandacht
Vragen?
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