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Samenvatting 
 
Doel: Het huidige onderzoek had als doel de relatie te onderzoeken tussen angst en depressie enerzijds en de 
mate van lichamelijk functioneren anderzijds bij patiënten met ernstig astma of COPD. Verwacht werd dat 
angst en depressie samenhangen met het subjectief lichamelijk functioneren, namelijk zelfgerapporteerde 
lichamelijke klachten, dyspneu en uithoudingsvermogen, maar niet met het objectief lichamelijk functioneren, 
de longfunctie (FEV1, Tiffeneau-index). De verwachte verschillen tussen astma- versus COPD-patiënten en 
mannen versus vrouwen ten aanzien van angst en depressie werden ook verwacht tot uitdrukking te komen in de 
relatie tussen angst en depressie enerzijds en het subjectief lichamelijk functioneren anderzijds.  
Methode: Het onderzoek vond plaats in een derdelijns instelling. Gegevens werden opgehaald uit 122 
patiëntendossiers (55 astmapatiënten, 67 COPD-patiënten). Correlaties werden berekend tussen angst, depressie 
en het subjectief en objectief lichamelijk functioneren.Verschillen tussen astma- en COPD-patiënten en mannen 
en vrouwen werden met T-toetsen getoetst. Teneinde aan te tonen dat de relatie tussen angst, depressie en het 
subjectief lichamelijk functioneren verschilt voor astma- en COPD-patiënten en voor mannen en vrouwen 
werden regressieanalyses uitgevoerd.  
Resultaten: Angst en depressie bleken sterk te correleren met zelfgerapporteerde lichamelijke klachten, zwak 
met dyspneu en helemaal niet met uithoudingsvermogen. Alleen depressie correleerde zwak met de longfunctie, 
de FEV1. Een regressie-analyse wees uit dat angst en depressie gecontroleerd voor leeftijd, diagnose en sekse 
voor 33%, respectievelijk  44% de mate van zelfgerapporteerde lichamelijke klachten kon voorspellen. Verder 
scoorden COPD-patiënten hoger op angst en depressie, vrouwen scoorden hoger op angst dan mannen. In de 
regressieanalyses werden echter geen interactie-effecten gevonden voor astma versus COPD en mannen versus 
vrouwen.  
Conclusies: Angst en depressie hangen deels samen met het subjectief lichamelijk functioneren, maar niet of 
nauwelijks met het objectief lichamelijk functioneren. Hoewel astma- en COPD patiënten en mannen en 
vrouwen significant van elkaar verschillen ten aanzien van angst en depressie, lijkt de relatie tussen angst en 
depressie enerzijds en het subjectief lichamelijk functioneren anderzijds niet voor hen te verschillen.  
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Inleiding 
 

De twee belangrijkste chronische respiratoire aandoeningen in Nederland zijn astma en 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), ofwel chronisch obstructief longlijden. Tot 
1991 werd hiervoor de gemeenschappelijke term Chronische Aspecifieke Respiratoire 
Aandoeningen (CARA) gebruikt, maar op grond van nieuwe inzichten worden tegenwoordig 
de termen astma en COPD gehanteerd. COPD is een verzamelnaam voor chronische 
bronchitis en longemfyseem. Mengvormen van astma en COPD komen ook voor (Van den 
Brink, 2000). Een centraal kenmerk bij zowel astma als COPD is bronchusobstructie, ofwel 
luchtwegvernauwing, wat gepaard kan gaan met een gevoel van benauwdheid, ofwel dyspneu 
(American Thoracic Society, 1999, p. 322). Dyspneu is een subjectieve ervaring van 
kortademigheid die uit kwalitatief verschillende sensaties bestaat die variëren in intensiteit. 
Deze ervaring komt voort uit een interactie van meerdere fysiologische-, psychologische-, 
sociale- en omgevingsfactoren en kan secundaire fysiologische reacties en gedragingen tot 
gevolg hebben (American Thoracic Society, 1999, p. 322). Een objectieve meting van de 
longfunctie kan gedaan worden door middel van een longfunctieonderzoek zoals de 
spirometrie (Demedts & Decramer, 1998). Maar de lichamelijke beperking  van ademhalen, 
bijvoorbeeld door verminderd longvolume, komt niet altijd overeen met de mate van dyspneu 
en varieert sterk tussen  en binnen personen. Psychologische processen kunnen hierop van 
invloed zijn (De Peuter e.a., 2004). Ook Lehrer e.a. (2002) constateerden in meerdere studies 
discrepanties tussen de perceptie van respiratoire symptomen en de gemeten 
luchtwegobstructie.  

In tegenstelling tot veel andere studies wordt in het huidige onderzoek wél onderscheid 
gemaakt tussen astma en COPD. Want hoewel er overeenkomsten bestaan, zijn er ook veel 
verschillen. Zo is er na toediening van luchtwegverwijders geen significante reversibiliteit van 
de longfunctie bij COPD, terwijl die bij astma er wel kan zijn (Boezen e.a., 2006a, 2006b; 
Van den Brink, 2000; Kaptein & Creer, 2002; Demedts & Decramer, 1998). In de 
diagnostische praktijk wordt dit gegeven gebruikt om onderscheid te maken tussen astma en 
COPD. Bij een optimale behandeling is de longfunctie bij astma dan ook vrijwel normaal, 
terwijl die bij COPD verminderd blijft. Het beloop van astma is daarom ook overwegend 
gunstig, bij COPD is dit chronisch en geleidelijk verergerend. Ook de levensverwachting is 
voor COPD-patiënten verminderd, deze is voor astma-patiënten overwegend normaal. Tot slot 
zijn er verschillende risicofactoren. Voor astma geldt atopie, een erfelijke aanleg, als 
belangrijkste, voor COPD is dit roken. COPD komt dan ook voornamelijk voor boven de 
veertig jaar, astma op alle leeftijden (nhg.artsennet.nl, 2006; astma-copd.nl, 2006; Boezen 
e.a., 2006a, 2006b). Het is van belang deze verschillen mee te nemen in het onderzoek, omdat 
ze gepaard kunnen gaan met verschillende emotionele reacties en dus tot verschillende 
uitkomsten kunnen leiden. 

Hoeveel deze aandoeningen vóórkomen is moeilijk te zeggen. De prevalentiecijfers lopen 
nogal uiteen. Deels als gevolg van de bestaande overlap tussen de twee aandoeningen, maar 
ook door gebruik van verschillende onderzoekmethodieken, onderzoekspopulaties en 
gehanteerde definities (Tabak & Smit, 2001; Smit & Beaumont, 2000; nhg.artsennet.nl, 
2006). Tabak & Smit (2002) concluderen dat op basis van huisartsenregistraties ongeveer 1% 
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van de Nederlandse bevolking in 1994 ‘astma’ had, waarvan iets meer vrouwen dan mannen. 
Voor COPD zijn de cijfers voor mannen, respectievelijk vrouwen, 2.4% en 1.4%. Echter op 
basis van epidemiologisch onderzoek  rapporteerden maar liefst 14-18% van de volwassenen 
astmasymptomen en 12-14% COPD-symptomen. Bovendien had een kwart van de 
volwassenen met luchtwegsymptomen een combinatie van astma- en COPD-symptomen. De 
kosten hiervan voor de Nederlandse samenleving zijn aanzienlijk, zo’n 421 miljoen euro, 
1.3% van de totale gezondheidszorgkosten. Verwacht wordt dat deze kosten de komende 
jaren blijven stijgen (Hoogendoorn e.a., 2006).  

Van invloed op het zorggebruik is ondermeer de ernst van de ziekte. Bij minder dan 5% 
van de astmapatiënten in Europa en Noord-Amerika is sprake van ernstig astma (American 
Thoracic Society, 2000). Van de Nederlandse COPD-patiënten heeft 15% ernstig en 3% zeer 
ernstig COPD (Hoogendoorn e.a., 2003; Hoogendoorn-Lips e.a., 2004). Veel studies maken 
geen of nauwelijks onderscheid ten aanzien van de ernst van de aandoening, de huidige studie 
doet dit nadrukkelijk wel. De patiënten in het huidige onderzoek hebben ernstig astma of 
COPD en zijn opgenomen in een derdelijns instelling voor longrevalidatie. Patiënten worden 
hier ook psychologisch begeleid, omdat vermoed wordt dat psychische problematiek een 
grote rol speelt bij de verslechtering van hun gezondheid. Onderzocht is dit hier echter niet. 
Het huidige onderzoek beoogt daarom een bijdrage te leveren aan het verhelderen van de 
relatie tussen psychologische factoren en astma en COPD. Meer specifiek zal onderzocht 
worden in hoeverre angst en depressie samenhangen met zowel subjectieve als objectieve 
metingen van het lichamelijk functioneren 

Onderzoek naar psychische stoornissen bij astma/COPD spitst zich vooral toe op 
angststoornissen, met name de paniekstoornis, en in mindere mate op stemmingsstoornissen. 
Verondersteld wordt dat deze comorbiditeit zijn weerslag heeft op het functioneren van de 
patiënt (Goodwin e.a., 2003; Adams e.a., 2004; Lehrer e.a., 2002; Katon e.a., 2004; Hasler 
e.a., 2005; Carr e.a., 1995; Opolski & Wilson, 2005; Zielinski e.a., 2000; Kunik e.a., 2005; 
Wagena e.a., 2004; Cully e.a., 2006; Di Marco e.a., 2006; McCathie e.a., 2002; Verdurmen 
e.a., 2006; Kessler e.a., 2003). Onderzoekscijfers wijzen uit dat de comorbiditeit van 
psychische stoornissen bij astma en COPD niet gering is, al lopen ook deze cijfers flink 
uiteen. Katon e.a. (2004) vonden percentages variërend van 6.5% tot 24% voor volwassenen 
met astma én een paniekstoornis, Lehrer e.a. (2002) komen op ongeveer 10%. Uit een 
omvangrijke Nederlandse studie (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) 
blijkt de life-time prevalentie van angst- en stemmingsstoornissen significant hoger voor 
mensen met astma en/of COPD, vergeleken met mensen zonder astma en gecorrigeerd voor 
sociaal-demografische kenmerken. Zowel astma/COPD als psychische stoornissen hangen 
samen met een verslechtering van het dagelijks functioneren, er is dus sprake van een 
optelsom van effecten (Verdurmen e.a., 2006). Bevindingen van Opolski & Wilson (2005) 
ondersteunen dit additieve effect. Kessler e.a. (2003) vonden zelfs een versterkend effect van 
het samengaan van astma met een psychische stoornis in relatie tot een verslechterd 
functioneren, gedefinieerd als werkverzuim en verminderde arbeidsproductiviteit.  

Bovengenoemde verslechtering van het dagelijks functioneren geeft aan waarom het zo 
belangrijk is psychische problematiek te onderkennen bij astma/COPD-patiënten. 
Zorgwekkend is echter dat mensen met astma/COPD niet meer zorg gebruiken voor 
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psychische problemen dan mensen zonder astma/COPD, terwijl ze wel meer psychische 
stoornissen hebben (Verdurmen e.a., 2006). Slechts 31% van COPD-patiënten met depressie 
of angst zou daarvoor behandeld worden (Kunik e.a., 2005). Een mogelijke oorzaak die Kunik 
e.a. hiervoor noemen is dat de patiënt zijn somatische klachten overdrijft in plaats van zijn 
emotionele klachten te erkennen. Maar ook een gebrek aan tijd of interesse aan de kant van de 
arts en de slechte integratie van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg zouden een 
rol kunnen spelen. 

Naast het overdrijven van somatische klachten kan er ook sprake zijn van een verstoorde 
symptoomperceptie. Watson en Pennebaker (1989) spreken van de symptoom perceptie 
hypothese, die stelt dat individuen verschillen in hun wijze van waarnemen en reageren op  
lichamelijke sensaties. Negatieve Affectiviteit (NA), de neiging tot het ervaren van negatieve 
emoties, kan hierop van invloed zijn (Bogaerts e.a., 2005, De Peuter e.a., 2004; Put e.a., 2004; 
Main e.a., 2003; Watson & Pennebaker, 1989). Personen die hier hoog op scoren rapporteren 
juist meer symptomen in vergelijking tot personen met een lage NA (De Peuter e.a., 2004). 
Uit experimenteel onderzoek naar NA bij astmapatiënten (Put e.a., 2004) bleek zelfs dat 
astmapatiënten met hoge NA over de hele linie meer intense astmasymptomen rapporteerden 
dan astmapatiënten met lage NA. Bovendien rapporteerde de groep met hoge NA, nadat hen 
was voorgehouden dat ze eerst een luchtwegvernauwer, daarna een luchtwegverwijder zouden 
inhaleren, méér resp. minder luchtwegobstructie dan de groep met lage NA. Suggestie bleek 
niet van invloed te zijn op de longfunctie. Put e.a.(2004) concluderen dat astmapatiënten met 
hoge NA meer beïnvloedbaar zijn voor suggestie dan astmapatiënten met lage NA. 
Maar niet alleen bij astmapatiënten wordt een dergelijk verschil gevonden tussen personen 
met hoge NA en lage NA, ook bij gezonde personen bestaat een verschil (Bogaerts e.a., 
2005). Personen met hoge NA zijn vooral in een onprettige context minder accuraat in hun 
perceptie van ademhalingssymptomen, terwijl de context, prettig/neutraal/onprettig, er voor 
personen met lage NA niet toe doet. 

Ook Von Leupoldt e.a. (2004;2006) vonden geen verband tussen emoties en longfunctie, 
maar wel tussen emoties en de affectieve dimensie van dyspneu. Deze dimensie staat voor hoe 
(on)prettig dyspneu wordt ervaren, anders dan de sensorische dimensie waar het gaat om de 
intensiteit van de ervaring. Alleen de affectieve dimensie blijkt gevoelig voor met name 
negatieve emoties. Bij subjecten steeg het gevoel van onbehagen met betrekking tot dyspneu 
gedurende het kijken naar plaatjes met een positieve, neutrale respectievelijk negatieve 
affectieve lading. 

Echter, de beperking van deze studies (Put e.a., 2004; Bogaerts e.a., 2005; Von Leupoldt 
e.a., 2004, 2006) is gelegen in de experimentele opzet ervan, waardoor de conclusies niet 
zondermeer generaliseerbaar zijn naar de praktijk. Bovendien is een aantal studies uitgevoerd 
met jonge gezonde personen, het is niet gezegd dat de uitkomst bij astma/COPD-patiënten 
hetzelfde zou zijn. Daarom is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren onder astma/COPD-
patiënten in een setting die niet experimenteel van opzet is, zoals het onderzoek van Main e.a. 
(2003). Zij onderzochten patiënten van een derdelijns instelling met matig tot ernstig astma en 
vonden dat over een periode van 7 dagen het aantal symptomen dat patiënten in verband 
brachten met hun astma voor 44% voorspeld kon worden door NA. Dit betrof zowel 
specifieke als niet-specifieke astmasymptomen. De neiging van patiënten om symptomen te 
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labelen als astmasymptomen bleek een mediërende factor te zijn in het verband tussen NA en 
medicatiegebruik. Samengevat kan gesteld worden dat NA kan leiden tot een toename van het 
aantal symptomen dat met astma geassocieerd wordt, waardoor de patiënt zijn astma als 
ernstiger kan ervaren dan dat dit in werkelijkheid is. Dit laatste is tevens een belangrijke reden 
om te onderzoeken hoe psychologische factoren van invloed zijn op de perceptie. 

In het verlengde van het onderzoek van Main e.a. (2003) ligt het huidige onderzoek dat 
eveneens plaats vond in een derdelijns instelling. Het doel van het onderzoek is te 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen angst en depressie enerzijds en de mate van 
functioneren van patiënten met ernstig astma of COPD anderzijds? Verwacht wordt dat er 
een correlationeel verband bestaat tussen angst en depressie enerzijds en het subjectief 
lichamelijk functioneren, te weten zelfgerapporteerde lichamelijke klachten, dyspneu en 
uithoudingsvermogen, anderzijds. Voor zelfgerapporteerde lichamelijke klachten en dyspneu 
wordt een positief verband verwacht met angst en depressie, voor uithoudingsvermogen een 
negatief verband. Er wordt geen verband verwacht tussen angst en depressie enerzijds en het 
objectief lichamelijk functioneren, de longfunctie, anderzijds.  

Verder zal onderzocht worden of er verschil bestaat tussen astma- en COPD-patiënten 
wat betreft de mate van angst en depressie en wat betreft de relatie tussen angst en depressie 
enerzijds en hun lichamelijk functioneren anderzijds. Gezien de verschillen tussen astma en 
COPD, is de verwachting dat COPD- patiënten hogere depressiescores hebben dan astma-
patiënten. Het chronische beloop en een verminderde levensverwachting bij COPD zou meer 
tot somberheid kunnen stemmen dan bij astma het geval is. Ook het rookgedrag kan 
aanleiding geven tot gevoelens van schuld en schaamte of machteloosheid die tot depressie 
kunnen leiden. Kenmerkend voor astma zijn de astma-aanvallen die erg beangstigend kunnen 
zijn. Patiënten kunnen angstig worden in afwachting van een volgende aanval. Hasler e.a. 
(2005) vonden al een verband tussen het ontstaan van een paniekstoornis op grond van de 
aanwezigheid van astma en vice versa. Mogelijk scoren astma-patiënten dan ook hoger op 
angst dan COPD-patiënten. Wellicht verschilt dan ook in welke mate angst en/of depressie 
van invloed is op het subjectief lichamelijk functioneren voor astma- en COPD-patiënten. 

Wat betreft sekseverschillen worden hogere scores verwacht op angst en depressie voor 
vrouwen, zoals zich dat ook voordoet in de normale bevolking. De life-time prevalentie van 
stemmings- en angststoornissen is daarin hoger voor vrouwen (Kaplan & Sadock, 1998). Di 
Marco e.a. (2006) rapporteerden hogere angst- en depressiescores voor vrouwen in zowel 
gezonde proefpersonen als in proefpersonen met COPD. Of er een sekseverschil te 
verwachten is ten aanzien van de relatie tussen angst/depressie en het subjectief lichamelijk 
functioneren is moeilijk te zeggen op basis van beschikbare publicaties. Hier is weinig 
systematisch onderzoek naar gedaan. Di Marco e.a. (2006) vonden wel een significant 
verschil. Van de COPD-patiënten scoorden vrouwen hoger op dyspneu dan mannen terwijl de 
longfunctie vergelijkbaar was. Bovendien bleek de correlatie tussen depressie en dyspneu veel 
sterker voor vrouwen dan voor mannen. Onderzoek naar sekseverschillen in het rapporteren 
van lichamelijk klachten (Gijsbers van Wijk & Kolk, 1997; Gijsbers van Wijk, Huisman & 
Kolk, 1999) wijst uit dat gezonde vrouwen meer lichamelijke klachten rapporteren, dit geldt 
echter niet voor een klinische populatie. In geval van een vastgestelde ziekte rapporteren 
mannen en vrouwen in gelijke mate aan de ziekte gerelateerde symptomen. Mannen 
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rapporteren zelfs meer ernstige symptomen (Gijsbers van Wijk & Kolk, 1997). Gijsbers van 
Wijk e.a. (1999) concludeerden verder dat het sekseverschil in een gezonde steekproef 
gemediëerd werd door Positief en Negatief Affect. Verschillen zijn dus eerder psychologisch 
dan biologisch van aard. Overigens blijken sekseverschillen te verdwijnen als in het hier en nu 
gemeten wordt in plaats van retrospectief. Op basis van deze publicaties blijft onduidelijk 
welke verschillen te verwachten zijn in het huidige onderzoek. Dit blijft daarom een 
explorerende onderzoeksvraag. 

Samengevat zullen de volgende hypothesen getoetst worden: 
 

Hypothese 1a:     Er bestaat een correlationeel verband tussen angst en depressie 
       enerzijds en het subjectief lichamelijk functioneren anderzijds, te 
       weten een positief verband tussen angst en depressie enerzijds en 
       zelfgerapporteerde lichamelijke klachten en dyspneu anderzijds 
       en een negatief verband tussen angst en depressie enerzijds en 
       het  uithoudingsvermogen anderzijds. 
Hypothese 1b:     Er bestaat geen correlationeel verband tussen angst en depressie 
       enerzijds en het objectief lichamelijk functioneren anderzijds. 
Explorerende hypothese: Bestaat er een verband tussen het subjectief en objectief   
       lichamelijk  functioneren? 
 
Hypothese 2a:    Astma- en COPD-patiënten verschillen van elkaar wat betreft de 
       mate van angst en depressie: astmapatiënten scoren hoger op  
       angst, COPD-patiënten scoren hoger op depressie.  
Hypothese 2b:    Mannen en vrouwen verschillen van elkaar wat betreft de mate 
       van angst en depressie: vrouwen scoren hoger op angst en  
       depressie. 
Explorerende hypothese: Hoe verschillen astma- en COPD-patienten onderling en mannen 
       en vrouwen onderling nog meer van elkaar wat betreft het  
       subjectief en objectief lichamelijk functioneren? 
 
Hypothese 3a:    De relatie tussen angst en depressie enerzijds en het subjectief 
       lichamelijk functioneren anderzijds verschilt voor astma- en  
       COPD-patiënten. 
Hypothese 3b:    De relatie tussen angst en depressie enerzijds en het objectief  
       lichamelijk functioneren anderzijds verschilt niet voor astma- en 
       COPD-patiënten. 
Explorerende hypothese: Verschilt de relatie tussen angst en depressie enerzijds en het  
       subjectief en objectief lichamelijk functioneren anderzijds voor 
       mannen en vrouwen? 
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Methoden 
 
Proefpersonen 
De proefpersonen waren patiënten die opgenomen zijn geweest voor longrevalidatie in 
Astmacentrum Heideheuvel te Hilversum in de periode van januari 2005 tot en met december 
2006. Deze patiënten, in totaal 122, zijn niet specifiek geworven voor het onderzoek. Gekozen 
is voor de betreffende periode, omdat vanaf 2005 de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) 
werd geregistreerd, een landelijk gestandaardiseerde diagnosevorm. Dit maakt het mogelijk 
een globaal onderscheid te maken tussen astma en COPD. In werkelijkheid bestaan er echter 
overlappingen en/of bijkomstige diagnoses. Het voordeel van een DBC-diagnose is wel dat 
het een gestandaardiseerde artsendiagnose betreft die meer betrouwbaar en valide is dan een 
diagnose op basis van zelfrapportage van de patiënt.  

De proefpersonen in het huidige onderzoek waren patiënten met ernstig astma of COPD. 
'Ernstig astma', ook wel 'refractory asthma' genoemd, wordt vastgesteld als een constante 
hoge medicatiedosis noodzakelijk is of als er sprake is van voortdurende symptomen, 
exacerbaties of luchtwegobstructie ondanks hoge medicatie (American Thoracic Society, 
2000). Voor COPD is de richtlijn Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) opgesteld (Fabbri & Hurd, 2003) waarin een indeling gemaakt wordt op basis van 
longfunctie (FEV1) in licht, matig, ernstig en zeer ernstig COPD. De ernstverdeling voor 
Nederlandse patiënten is respectievelijk 28%, 54%, 15% en 3% (Hoogendoorn e.a., 2003; 
Hoogendoorn-Lips e.a., 2004).  

Zoals te zien is in Tabel 1 hadden 55 patiënten (45%) de DBC-diagnose 'astma' en 67 
(55%) de diagnose 'COPD'. De steekproef bestond uit 40 mannen (33%) en 82 vrouwen 
(67%). Uit de tabel valt ook op te maken dat de seksen ongelijk verdeeld zijn over de beide 
diagnose-typen (χ²(1)=9.694, p<.002) en dat uitgaande van statistische onafhankelijkheid 
tussen diagnose en sekse andere aantallen verwacht hadden mogen worden. 
 
 
Tabel 1  Frequentietabel van patienten met geobserveerde 
en verwachte frequenties, uitgesplitst naar sekse en diagnose 

Diagnose Totaal 
 
  astma COPD   

man Frequentie 10 30 40 
  Verwachte frequentie 18 22 40 

vrouw Frequentie 45 37 82 

Sekse 
  
  
    Verwachte frequentie 37 45 82 

Frequentie 55 67 122 Totaal 
  Verwachte frequentie 55 67 122 

getoetst met Pearson Chi-kwadraat (twee-zijdig), p<.05 
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De gemiddelde leeftijd van patiënten (zie tabel 2) 1 was 54.45 jaar, met een mediaan van 
58.00. Astmapatienten waren gemiddeld ouder dan COPD-patienten (t(86,46)=6.90, p<.001) 
en vrouwen waren gemiddeld ouder dan mannen  (t(120)=-3.42, p<.001). In de steekproef zijn 
vrouwen met astma gemiddeld ouder dan vrouwen met COPD (t(75.84)=6.23, p<.001), voor 
mannen was de richting van het verschil hetzelfde, maar niet significant (t(10.73)=1.90, 
p=.08). Voor astmapatienten bleek er geen significant leeftijdsverschil te zijn tussen mannen 
en vrouwen (t(53)=-1.54), p=.13), voor COPD-patienten goldt hetzelfde (t(65)=-1.41, p=.16). 
 
Tabel 2  Gemiddelde leeftijd in jaren van patienten, uitgesplitst naar sekse 
en diagnose met ongetransformeerde(A) en getransformeerde(B) waarden  

 A B 
Sekse Diagnose M SD Mediaan M SD 
man astma 51.10 16.82 48.50 5.16 1.92 

  copd 64.43 8.33 65.50 3.95 1.02 
  Totaal 61.10 12.29 64.50 4.25 1.38 

vrouw astma 42.60 16.74 38.00 6.01 1.52 
  copd 61.68 7.58 59.00 4.29 0.97 
  Totaal 51.21 16.40 55.50 5.24 1.55 

Totaal astma 44.15 16.92 42.00 5.86 1.61 
  copd 62.91 7.98 64.00 4.14 1.00 
  Totaal 54.45 15.82 58.00 4.91 1.56 

N=122 
 
Meetinstrumenten 
Angst en depressie  Angst en depressie werden gemeten met de Nederlandse vertaling van de  
Symptom Checklist-90 Revised (SCL-90) (Arrindell & Ettema, 2003), die bestaat uit 8 
schalen en 90 vragen. Betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit zijn door de 
Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) (COTAN, 2000) beoordeeld als goed. 
De SCL-90 is een multidimensionele klachtenlijst gebaseerd op zelfbeoordeling door de 
onderzochte.  De mate waarin de onderzochte last heeft van een klacht gedurende de 
afgelopen week, met vandaag erbij, kan worden aangegeven op een vijfpuntschaal die loopt 
van  (1) 'helemaal niet', (2) 'een beetje', (3) 'nogal', (4) 'tamelijk veel' tot (5) 'heel erg'. Slechts 
één antwoord per vraag is mogelijk. 

Voor het meten van de variabele angst werd gebruik gemaakt van de schalen Agorafobie 
(7 items) en Angst (10 items). Deze schalen omvatten zowel fobische angst als 
gegeneraliseerde angst en de Angst-schaal hangt samen met een klinisch hoog angstniveau 
(Arrindell & Ettema, 2003). De variabele depressie werd gemeten met de schalen Depressie 
(16 items), Insufficiëntie van denken en handelen (9 items) en Slaapproblemen (3 items). 
Deze schalen samen hebben betrekking op het klinisch syndroom 'depressie' (Arrindell & 
Ettema, 2003).  
                                                 
1 Door de scheve verdeling van leeftijd zijn de verschillen tussen de gemiddelden van ongetransformeerde 

waarden tegengesteld aan de verschillen tussen de gemiddelden van getransformeerde waarden. 
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Subjectief lichamelijk functioneren  Onder deze noemer vallen de zelfgerapporteerde 
lichamelijke klachten, de mate van dyspneu en het uithoudingsvermogen. 

Zelfgerapporteerde lichamelijke klachten werden gemeten met de subschaal Somatische 
klachten (12 items) van de SCL-90. Deze dimensie weerspiegelt een algemeen gevoel van 
lichamelijk disfunctioneren. Ook somatische equivalenten van angst zijn aanwezig (Arrindell 
& Ettema, 2003).  

Dyspneu werd gemeten aan de hand van de 6-minutenwandeltest. Tijdens deze test loopt 
de patiënt 6 minuten lang op een zelfgekozen snelheid en probeert een zo groot mogelijke 
afstand af te leggen zonder te rennen. Op een borgscoreblad (zie bijlage 1) kunnen patiënten 
op een schaal van 0 (niet voelbaar) tot 10 (heel erg sterk) aangeven hoe kortademig ze waren 
op het moment vóór de wandeltest (dyspneu in rust) en na de looptest (dyspneu na looptest). 
Het borgscoreblad is een weergave van de borgschaal wat een gestandaardiseerde schaal is 
(American Thoracic Society, 2002). 

Het uithoudingsvermogen werd eveneens gemeten aan de hand van de 6-
minutenwandeltest en werd gemeten als de totaal afgelegde loopafstand afgerond in hele 
meters, vanaf 0,5 meter naar boven afgerond.  

De betrouwbaarheid van de 6-minutenwandeltest is goed te noemen (Takken, 2005), maar 
de wandeltest is vooral gevalideerd en op betrouwbaarheid getoetst bij COPD-patiënten en bij 
patiënten met hartfalen. Normeringsgegevens van astmapatienten zijn niet beschikbaar. 
Wanneer er twijfels bestaan over de test-hertestbetrouwbaarheid, is een oefensessie aan te 
bevelen (Takken, 2005). Verder is de test voor 'slechte' patiënten vergelijkbaar met een 
maximale test, voor 'betere' patiënten is het een submaximale test (Takken, 2005). Voor betere 
patiënten zou dan een andere wandel- of fietstest geschikt zijn. Toch is voor het onderzoek 
gekozen voor de 6-minutenwandeltest, omdat deze standaard bij alle patiënten werd 
afgenomen, in tegenstelling tot de fietsergometrie (een maximale test). Verder betrof het hier 
patiënten met een ernstige aandoening voor wie de test in de meeste gevallen een maximale 
test zou moeten zijn.  
 
Objectief lichamelijk functioneren  werd gemeten door middel van een longfunctieonderzoek, 
ook wel spirometrisch onderzoek genoemd. Als parameters in het onderzoek zijn 
meegenomen de Forced Expiratory Volume during one second (FEV1), de Vital Capacity 
(VC) waaronder de Inspiratory Vital Capacity (IVC) en de Forced Vital Capacity (FVC). 
Deze  parameters worden standaard gebruikt in de diagnostische praktijk (Demedts & 
Decramer, 1998; nhg.artsennet.nl, 2006).  

FEV1 is de maximale hoeveelheid lucht die in de eerste seconde wordt uitgeademd na een 
volledige inademing. In het onderzoek is het percentage van voorspeld gebruikt (FEV1%), wat 
betekent dat de FEV1 een percentage is van de  FEV1 die voor de betreffende patiënt 
voorspeld kan worden op basis van leeftijd, lengte en geslacht. Voor een normale longfunctie 
geldt algemeen FEV1 > 80% (nhg.artsennet.nl, 2006).  

De IVC is een maximaal diepe inademing na een volledige uitademing, de FVC een 
maximaal geforceerde en verre uitademing na een volledige inademing. FEV1 in verhouding 
tot de IVC  wordt de Tiffeneau-index genoemd (Demedts & Decramer, 1998). Er bestaat 
discussie over welke parameter, de FEV1 of de FEV1/IVC de meest bruikbare is (Demedts & 
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Decramer, 1998), daarom zijn beide parameters meegenomen in het onderzoek. Daarnaast 
wordt onder de Tiffeneau-index ook vaak de FEV1/FVC verstaan. De IVC is stabieler en 
meestal groter dan de FVC bij astma- en COPD-patiënten, maar sommige patiënten hebben 
moeite met de IVC-manoeuvre en rest dus alleen de FVC-manoeuvre. Voor een overzicht van 
de totstandkoming van de Tiffeneau-index zie het artikel van Yernault (Yernault, 1997). 
 
 
Procedure 
Het onderzoek vond plaats in het kader van het afstudeeronderzoek Klinische- en 
gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht in de periode juli 2006 tot januari 2007.  
Het onderzoek vondt plaats op Astmacentrum Heideheuvel. Dit is een landelijk centrum voor 
onderzoek en (poli)klinische behandeling van kinderen en volwassenen met allergie, astma, 
COPD en andere chronische (luchtweg)aandoeningen. Astmacentrum Heideheuvel is een 
derdelijnsinstelling waar patienten met ernstig astma of COPD behandeld worden. Samen met 
het Nederlands Astmacentrum Davos en Astma Behandelcentrum Salem te Ermelo maakt het 
deel uit van de Koepel Behandelcentra Chronische Zieken (KBCZ) (Bosch, Meijs & Van der 
Sluijs, 2002).  

In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van informatie uit patientendossiers 
afkomstig van  de observatieperiode van patienten. Dit was een periode van een week die 
standaard vooraf ging aan elke opname en die indien nodig verlengd kon worden. In deze 
periode vond naast een medisch onderzoek ook een psychologisch onderzoek plaats. In welke 
volgorde de metingen hadden plaatsgevonden, was niet te achterhalen.  

De medische patientgegevens waren terug te vinden in het electronisch dossier of in de 
observatiebrief die door de arts verstuurd werd naar de verwijzende behandelaar. Van het 
psychologische onderzoek was alleen de SCL-90 bruikbaar voor het onderzoek. Deze 
vragenlijst, die alleen bewaard werd in het papieren dossier, diende als uitgangspunt voor 
verdere informatieverzameling ten behoeve van het onderzoek. Dit betekent dat alleen de 
papieren dossiers op de afdeling psychologie waarin een bruikbare SCL-90 aanwezig was 
meegenomen werden in het onderzoek. Reden voor deze werkwijze was dat het 
psychologische onderzoek weinig gestandaardiseerd was en niet in alle gevallen de SCL-90 
werd afgenomen. Het medische onderzoek was daarentegen beter gestandaardiseerd en 
gegevens konden makkelijker worden opgezocht. Wanneer zou zijn uitgegaan van de de 
medische gegevens, zou er sprake zijn geweest van veel ontbrekende SCL-90-vragenlijsten in 
de steekproef. 

 
Het psychologische onderzoek  vond plaats op de afdeling psychologie dat bestond uit een 
gesprek met een psychodiagnostisch medewerker en een psycholoog en de afname van de 
SCL-90. Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 20 minuten. Patiënten werden 
vooraf geïnstrueerd alle vragen te beantwoorden. Vragen die toch werden opengelaten werden 
gescoord als 1 en wanneer er toch meer dan één antwoord werd gegeven, werd de hoogste 
score genomen. In enkele gevallen vergat een patient een bladzijde met vragen in te vullen en 
werd indien mogelijk de patient gevraagd de ontbrekende vragen alsnog te beantwoorden. 
Niet bruikbaar voor het onderzoek waren vragenlijsten die verkeerd of onvolledig waren 
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ingevuld en niet meer door de betreffende patient gecorrigeerd konden worden. De SCL-90 
werd soms door patienten ingevuld in bijzijn van de psychodiagnostisch medewerker of de 
psycholoog, maar vaak werden patienten gevraagd dit op een zelfgekozen tijdstip in te vullen 
en per envelop te retourneren aan de afdeling psychologie tijdens hun verblijf op het 
astmacentrum ten tijde van de observatieweek.  

 
Het medisch onderzoek  vond deels plaats op de medische afdeling en deels buiten op het 
terrein van het astmacentrum. De onderdelen van het medisch onderzoek die gebruikt werden 
ten behoeve van het huidige onderzoek waren het longfunctieonderzoek, het stellen van de 
diagnose en het vaststellen van de mate van dyspneu en het uithoudingsvermogen. 

Het longfunctieonderzoek vond plaats in het longfunctielaboratorium van het 
astmacentrum. De longfunctieassistent nam het onderzoek af waarbij de patiënt gerustgesteld 
en aangemoedigd werd. Standaard werden de FEV1 en de Tiffeneau-index vastgesteld. De 
werkwijze in het astmacentrum was dat wanneer zowel de FVC als de IVC gemeten werden, 
de grootste van de twee gebruikt werd in de Tiffeneau-index.  

De mate van dyspneu en het uithoudingsvermogen werden vastgesteld door een 
fysiotherapeut en/of bewegingswetenschapper aan de hand van de 6-minutenwandeltest. Deze 
vond plaats in een gang van het gebouw of buiten op het terrein. Volgens officiële richtlijnen 
(American Thoracic Society, 2002)  mag de testleider de patiënt op een gestandaardiseerde 
wijze aanmoedigen, deze richtlijn werd echter niet gevolgd op astmacentrum Heideheuvel. 
Verder werd de wandeltest soms twee keer afgelegd om eerst te kunnen oefenen. In het 
onderzoek is dan de hoogste score meegenomen. Voorafgaand aan de wandeltest werd de 
mate van dyspneu gemeten (dyspneu in rust), na de test werd dit nogmaals gemeten (dyspneu 
na looptest).  

De DBC-diagnose werd vastgesteld door de longarts. 
 
 
Statistische analyse 
De verzamelde data zijn geanalyseerd met behulp van de Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS 14.0.1.) 
 
Voorbewerkingen  
 
Variabelen 
De volgende variabelen zijn aangemaakt: 
• Angst:   een samenvoeging van de schalen angst en agorafobie (zie bijlage 2) 
• Depressie:  een samenvoeging van de schalen depressie, insufficiëntie van denken en  

    handelen en slaapproblemen (zie bijlage 2). 
• Subjectief lichamelijk functioneren: 

o Somatisatie (zelfgerapporteerde lichamelijk klachten) 
o Dyspneu in rust 
o Dyspneu na looptest 
o Looptest 



 12 

• Objectief lichamelijk functioneren: 
o FEV1 
o Tiffeneau-index (FEV1/VC) 

• Diagnose (astma, COPD) 
• Sekse 
• Leeftijd 
De variabelen angst, depressie, somatisatie, dyspneu in rust en leeftijd hadden scheve 
verdelingen en zijn getransformeerd met als vuistregel: scheefheid/SD<2,5. Voor een 
overzicht van de gebruikte transformaties zie bijlage 2. 
 
Uitbijters en ontbrekende waarnemingen 
In totaal zijn 8 uitbijters gesignaleerd. Om verschillende redenen zijn deze niet verwijderd uit 
de steekproef (zie bijlage 2). Verder zijn er 4 patiënten bij wie ontbrekende waarnemingen 
zijn geconstateerd. Deze zijn alleen uit analyses weggelaten wanneer de benodigde data 
daarvoor ontbraken. 
 
Toetsing van de hypothesen 
 
Hypothese 1: Voor het onderzoeken van het verband tussen angst en depressie enerzijds en 
het subjectief en objectief lichamelijk functioneren anderzijds zijn bivariate correlaties 
berekend en getoetst met de rangcorrelatiemaat van Spearman. Het verband tussen het 
subjectief en objectief lichamelijk functioneren is in geval van normaal verdeelde variabelen 
getoetst met de productmomentcorrelatiemaat van Pearson, bij niet normaal verdeelde 
variabelen met de rangcorrelatiemaat van Spearman. 
 
Hypothese 2: Alle verschillen tussen gemiddelden zijn getoetst met de T-toets voor 
gemiddelden. 
 
Hypothese 3: voor het toetsen van deze hypothese is een hiërarchische regressie-analyse met 
methode Enter uitgevoerd met als afhankelijke variabelen: somatisatie, dyspneu in rust, 
dyspneu na looptest, looptest, FEV1 en Tiffeneau-index. Als onafhankelijke variabelen 
werden angst en depressie opgenomen, gecontroleerd voor leeftijd, sekse en diagnose. Angst 
en depressie zijn hiertoe gecentreerd en voor sekse en diagnose zijn dummy-variabelen 
aangemaakt:  

o Sekse:  man=0, vrouw=1 
o Diagnose: astma=0, COPD=1 

De volgende interactievariabelen zijn aangemaakt om te onderzoeken of de relatie tussen de 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen verschilt voor astma- en COPD-patienten en 
explorerend voor mannen en vrouwen: 

o angst X sekse 
o angst X diagnose 
o depressie X sekse 
o depressie X diagnose 
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In eerste instantie zijn angst en depressie gezamenlijk opgenomen in het regressiemodel, 
echter vanwege de hoge collineariteit tussen beiden met VIF-waarden>10 is overgegaan tot 
twee aparte regressie-analyses voor angst en depressie. In totaal zijn er dus 14 regressie-
analyses uitgevoerd, 7 met angst en 7 met depressie. 
 
Het gehanteerde criterium voor statistische significantie in het huidige onderzoek was een p-
waarde <.05 bij tweezijdige toetsing. 
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Resultaten 
 
Hypothese 1a 
In tabel 3 is te zien dat angst en depressie sterk positief correleren met somatische klachten. 
Verder valt op dat, hoewel slechts een zwak verband, angst wel significant samenhangt met 
dyspneu na looptest, maar niet met dyspneu in rust. Tussen depressie en dyspneu in rust en 
dyspneu na looptest bestaan zwakke maar significante positieve correlaties. Looptest 
correleert niet significant met angst en depressie, al is de negatieve richting van het verband 
wel in overeenstemming met wat verwacht werd. 
Hypothese 1b 
In overeenstemming met wat verwacht werd, blijkt er geen significant correlationeel verband 
te bestaan tussen angst en FEV1 en de Tiffeneau-index. Tussen depressie en de Tiffeneau-
index bestaat er eveneens geen significante correlatie. Tegen de verwachting in correleert 
depressie  wel significant met  FEV1, al is het slechts een zwak verband. 
Explorerend 
Met uitzondering van somatische klachten blijken alle andere variabelen die vallen onder het 
subjectief lichamelijk functioneren significant te correleren met de FEV1 en de Tiffeneau-
index. Tussen looptest en FEV1 bestaat een positief redelijk sterk verband, tussen looptest en 
de Tiffeneau-index een iets minder sterk verband. De overige verbanden zijn zwakke 
verbanden maar wel significant. 
 
Tabel 3 Spearman correlaties tussen angst/depressie en subjectief/objectief 
lichamelijk functioneren(A) en tussen subjectief en objectief lichamelijk functioneren(B) 
A   B  

 Angst Depressie FEV1 Tiffeneau-index 

Subjectief lich. funct.     
Somatisatie  .60*  .68*  .05  .10 

  Dyspneu in rust  .18*  .23* -.28* -.20* 
 Dyspneu na looptest  .14  .28* -.26* 

 
-.23* 
 Looptest -.16 -.07  .47*  .36* 
 Objectief lich. funct. 

 
    

FEV1 -.14 
 

-.19* 
 

  

Tiffeneau-index -.09 
 

-.17   

N=119-122, * p<.05, tweezijdig getoetst 
 
 
Hypothese 2a (zie tabel 4) 
Zowel op angst en depressie scoren astma- en COPD-patienten significant verschillend van 
elkaar. Tegen de verwachting in scoren COPD-patienten gemiddeld significant hoger op angst 
dan astmapatienten (t(119.69)=-2.00, p<.05). COPD-patienten scoren gemiddeld ook 
significant hoger op depressie dan astmapatienten (t(120)=-2,68, p<.05). Dit is wel in 
overeenstemming met wat verwacht werd. 
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Tabel 4 Gemiddelden en standaarddeviaties van astma- en COPD-patienten 
(N=119-122) met ongetransformeerde waarden(A) en getransformeerde waarden(B). 

 A B 

 Variabelen Diagnose M SD M SD 
Angst*  astma 25.82 8.94 1.39 0.12 

  copd 29.19 10.55 1.44 0.14 
Depressie*  astma 51.76 14.97 1.70 0.12 

  copd 59.01 16.04 1.75 0.12 
Somatisatie astma 23.98 7.98 1.36 0.14 

  copd 24.12 8.02 1.36 0.13 
Dyspneu in rust* astma 1.92 1.63 1.23 0.65 

  copd 2.77 1.71 1.57 0.56 
Dyspneu na looptest* astma 3.71 2.13   

  copd 5.47 2.02   
Looptest* astma 453.04 136.92   

  copd 318.26 113.65   
FEV1*  astma 81.46 25.54   

  copd 43.25 19.38   
Tiffeneau-index* astma 83.18 21.03   

  copd 49.56 20.61   

* p<.05, tweezijdig getoetst 
 
Tabel 5 Gemiddelden en standaarddeviaties van mannen en vrouwen (N=119-122)  
met ongetransformeerde waarden(A) en getransformeerde waarden(B). * p<.05, tweezijdig getoetst 

 A B 

 Variabelen Sekse M SD M SD 
Angst*  man 25.00 7.64 1.38 0.12 

  vrouw 28.98 10.72 1.44 0.14 
Depressie  man 52.40 13.67 1.71 0.11 

  vrouw 57.38 16.75 1.74 0.13 
Somatisatie* man 21.45 6.66 1.31 0.13 

  vrouw 25.33 8.28 1.38 0.14 
Dyspneu in rust man 2.49 1.62 1.46 0.61 

  vrouw 2.33 1.78 1.39 0.63 
Dyspneu na looptest man 4.72 2.28   

  vrouw 4.65 2.24   
Looptest man 375.49 146.70   

  vrouw 381.44 139.57   
FEV1*  man 50.92 23.96   

  vrouw 65.30 30.70   
Tiffeneau-index* man 55.72 22.79   

  vrouw 69.68 27.38   
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Hypothese 2b (zie tabel 5) 
Zoals verwacht scoren vrouwen gemiddeld significant hoger op angst dan mannen (t(120)=-
2.21, p<.05). Vrouwen scoren gemiddeld ook hoger op depressie dan mannen, maar dit 
verschil is niet significant (t(120)=-1.49, p=.14). 
 
Explorerend 
 Astma- en COPD-patienten verschillen op alle genoemde variabelen in tabel 4, met 
uitzondering van somatisatie, significant van elkaar. Op zowel dyspneu in rust als dyspneu na 
looptest scoren COPD-patienten gemiddeld hoger dan astmapatienten (t(119)=-3.08, p<.05; 
t(119)=-4.66, p<.001). Op de looptest behalen astmapatienten gemiddeld een hogere score 
dan COPD-patienten (t(119)=5.92, p<.001). 

De gemiddelde longfunctie van patiënten is 60,59 gemeten als FEV1 en 65,10 gemeten als 
Tiffeneau-index. De gemiddelde longfunctiewaarden voor astma- en COPD-patiënten 
verschillen in het huidige onderzoek significant van elkaar. Zowel de FEV1 (t(97.38)=9.05, 
p<.001) als de Tiffeneau-index (t(117)=8.79, p<.001) zijn gemiddeld hoger voor 
astmapatiënten  in vergelijking met COPD-patiënten. 

Mannen en vrouwen  verschillen alleen op de variabelen somatisatie, FEV1 en Tiffeneau-
index (zie tabel 5) significant van elkaar. Op somatisatie scoren vrouwen gemiddeld hoger 
dan mannen (t(120)=-2.70, p<.01). Wat betreft de longfunctiewaarden behalen mannen 
gemiddeld lagere waarden dan vrouwen, zowel gemeten als FEV1 (t(94.17)=-2.79, p<.01) en 
als Tiffeneau-index (t(117)=-2.75, p<.01). 
 
Hypothese 3a 
 Somatisatie(tabel 6 en 7): De variantie in somatisatie wordt voor 33% verklaard door 
angst (F(1,117)=64.857, p<.0001) wanneer gecontroleerd is voor leeftijd, diagnose en sekse. 
Bovendien levert angst een significante unieke bijdrage van .61 in model 2. Er blijkt geen 
sprake te zijn van significante interactie-effecten voor angst met diagnose en sekse. Het 
toevoegen van deze interactie-effecten geeft geen verandering in R². Depressie verklaart 
bovenop leeftijd, diagnose en sekse nog eens 44% (F(1,117)=104.338, p<.0001) van de 
variantie in somatisatie. Depressie levert zelfs een unieke bijdrage van .71 in model 2. 
Evenals bij angst zijn er geen significante interactie-effecten gevonden voor depressie met 
diagnose en sekse. Ook leveren ze geen verandering op in R². Voor zowel angst als depressie 
geldt dat R voor alle modellen significant is. 
 Dyspneu in rust (tabel 8 en 9): Het opnemen van angst in de regressievergelijking in 
model 2 levert geen significante toename in R² op (∆R²=.009, F(1,116)=1.173, p=.281). De 
Beta-waarde van angst is slechts .10 en eveneens niet significant. Het opnemen van depressie 
in model 2 levert een minimale toename op in R², hetzij wel significant (∆R²=.03, 
F(1,116)=4.620, p<.05). Depressie heeft een twee zo grote Beta-waarde dan angst, namelijk 
.20,  die in dit geval wel significant is. Ook in deze regressie is R in alle modellen significant. 
Opvallend is verder nog dat leeftijd een veel grotere Beta-waarde heeft in deze regressie-
analyses vergeleken met de regressie-analyses van somatisatie en ze bovendien significant 
zijn. 
 Dyspneu na looptest (tabel 10 en 11): In model 1 van de regressie-analyse met angst 
wordt 19% van de variantie verklaard door leeftijd, diagnose en sekse. De toevoeging van 



 17 

angst in model 2 levert geen significante verandering op. Ook de Beta-waarde van angst is 
niet significant en erg klein (β=.07, p=.46). De Beta’s van leeftijd en diagnose zijn 
daarentegen wel significant in model 2, 3 en 4, in model 1 alleen de Beta van diagnose. R is in 
alle modellen significant. Depressie veroorzaakt in model 2 wel een significante toename in 
de verklaarde variantie, maar ook deze toename is minimaal (∆R²=.04, F(1,116)=6.121, 
p<.05). Depressie heeft ook een significante Beta-waarde in model 2 van .21. Er zijn geen 
significante interactie-effecten geconstateerd. R is in alle modellen significant gebleken. 
 
Tabel 6 Hiërarchische regressie-analyse voor somatisatie en angst   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .06 .06 2.700 .049 2.700 .049 

 Leeftijd .003 .982       
 Diagnose .09 .416       
 Sekse .26 .006       
2    .40 .33 64.857 .000 19.336 .000 

 Leeftijd -.10 .268       
 Diagnose -.12 .193       
 Sekse .11 .149       
 Angst .61 .000       
3    .40 .00 .092 .76 15.367 .000 
 Leeftijd -.10 .272       
 Diagnose -.12 .191       
 Sekse .11 .150       
 Angst .64 .000       
 Angst X Diagnose -.04 .762       
4    .40 .00 .026 .87 12.703 .000 
 Leeftijd -.10 .276       
 Diagnose -.12 .192       
 Sekse .11 .168       
 Angst .67 .001       
 Angst X Diagnose -.04 .738       
 Angst X Sekse -.02 .871       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
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Tabel 7 Hiërarchische regressie-analyse voor somatisatie en depressie   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .06 .06 2.700 .049 2.700 .049 

 Leeftijd .003 .982       
 Diagnose .09 .416       
 Sekse .26 .006       
2    .51 .44 104.338 .000 29.883 .000 

 Leeftijd -.09 .276       
 Diagnose -.17 .043       
 Sekse .12 .084       
 Depressie .71 .000       
3    .51 .000 .035 .851 23.717 .000 
 Leeftijd -.09 .282       
 Diagnose -.17 .044       
 Sekse .12 .085       
 Depressie .72 .000       
 Depressie X Diagnose -.02 .851       
4    .51 .003 .638 .426 19.808 .000 
 Leeftijd -.08 .298       
 Diagnose -.17 .041       
 Sekse .11 .113       
 Depressie .83 .000       
 Depressie X Diagnose -.04 .712       
 Depressie X Sekse -.11 .426       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
 
Tabel 8 Hiërarchische regressie-analyse voor dyspneu in rust en angst 
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .12 .12 5.320 .002 5.320 .002 
 Leeftijd -.26 .015       
 Diagnose .15 .162       
 Sekse .07 .461       
2    .13 .01 1.173 .281 4.289 .003 
 Leeftijd -.28 .011       
 Diagnose .11 .298       
 Sekse .04 .645       
 Angst .10 .281       
3    .14 .02 2.103 .150 3.884 .003 
 Leeftijd -.28 .010       
 Diagnose .12 .271       
 Sekse .04 .647       
 Angst -.06 .666       
 Angst X Diagnose .20 .150       
4    .15 .000 .016 .900 3.212 .006 
 Leeftijd -.28 .010       
 Diagnose .12 .274       
 Sekse .04 .672       
 Angst -.04 .868       
 Angst X Diagnose .20 .177       
 Angst X Sekse -.02 .900       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
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Tabel 9 Hiërarchische regressie-analyse voor dyspneu in rust en depressie   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .12 .12 5.320 .002 5.320 .002 

 Leeftijd -.26 .015       
 Diagnose .15 .162       
 Sekse .07 .461       
2    .15 .03 4.620 .034 5.268 .001 

 Leeftijd -.29 .008       
 Diagnose .08 .480       
 Sekse .03 .754       
 Depressie .20 .034       
3    .15 .000 .032 .858 4.186 .002 
 Leeftijd -.29 .008       
 Diagnose .07 .481       
 Sekse .03 .754       
 Depressie .18 .180       
 Depressie X Diagnose .02 .858       
4    .18 .02 3.160 .078 4.080 .001 
 Leeftijd -.29 .006       
 Diagnose .09 .428       
 Sekse .05 .564       
 Depressie -.13 .549       
 Depressie X Diagnose .08 .553       
 Depressie X Sekse .31 .078       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
 
Tabel 10 Hiërarchische regressie-analyse voor dyspneu na looptest en angst   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .19 .19 9.111 .000 9.111 .000 
 Leeftijd -.19 .059       
 Diagnose .32 .002       
 Sekse .13 .131       
2    .19 .004 .550 .460 6.944 .000 
 Leeftijd -.20 .049       
 Diagnose .30 .005       
 Sekse .12 .197       
 Angst .07 .460       
3    .20 .005 .673 .414 5.674 .000 
 Leeftijd -.21 .048       
 Diagnose .31 .005       
 Sekse .12 .199       
 Angst -.02 .869       
 Angst X Diagnose .11 .414       
4    .20 .000 .019 .892 4.691 .000 
 Leeftijd -.21 .048       
 Diagnose .31 .005       
 Sekse .12 .200       
 Angst -.05 .835       
 Angst X Diagnose .12 .412       
 Angst X Sekse .02 .892       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
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Tabel 11 Hiërarchische regressie-analyse voor dyspneu na looptest en depressie 
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .19 .19 9.111 .000 9.111 .000 

 Leeftijd -.19 .059       
 Diagnose .32 .002       
 Sekse .13 .131       
2    .23 .04 6.121 .015 8.662 .000 

 Leeftijd -.22 .029       
 Diagnose .25 .019       
 Sekse .09 .302       
 Depressie .21 .015       
3    .23 .001 .143 .706 6.907 .000 
 Leeftijd -.22 .029       
 Diagnose .25 .019       
 Sekse .09 .303       
 Depressie .18 .156       
 Depressie X Diagnose .05 .706       
4    .23 .003 .405 .526 5.794 .000 
 Leeftijd -.23 .027       
 Diagnose .25 .018       
 Sekse .10 .267       
 Depressie .07 .728       
 Depressie X Diagnose .07 .606       
 Depressie X Sekse .11 .526       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
 

Looptest (tabel 12 en 13): Leeftijd, diagnose en sekse verklaren tezamen 40% van de variantie 
in looptest. De toevoeging van angst in model 2 van de regressie levert geen significante 
toename op in de verklaarde variantie (∆R²=.003, F(1,116)=.652, p=.42). Angst heeft een 
Beta van -.06 die niet significant is. Wat opvalt zijn de redelijk hoge significante Beta-
waarden van leeftijd van .48 en .49. Diagnose en sekse hebben ook beide kleine, maar 
significante Beta’s in alle modellen. R is in alle modellen significant gebleken. Voor depressie 
geldt ongeveer hetzelfde verhaal. Eveneens verklaren leeftijd, diagnose en sekse tezamen 40% 
van de variantie in looptest en voegt depressie daar in model 2 niets noemenswaardigs aan toe 
(∆R²=.001, F(1,116)=.178, p=.67). De Beta-waarde van depressie in model 2 is zelfs nog 
kleiner (.03) en eveneens niet significant. Ook hier vallen de Beta-waarden van leeftijd op, die 
met .47 aan de hoge kant zijn en allen significant zijn. Voor diagnose en sekse geldt hetzelfde 
als bij angst, hun Beta’s zijn klein maar in alle modellen significant. In alle modellen is ook R 
wederom significant.  
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Tabel 12 Hiërarchische regressie-analyse voor looptest en angst   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .40 .40 25.506 .000 25.506 .000 
 Leeftijd .48 .000       
 Diagnose -.27 .002       
 Sekse -.20 .010       
2    .40 .003 .652 .421 19.236 .000 
 Leeftijd .49 .000       
 Diagnose -.25 .007       
 Sekse -.18 .021       
 Angst -.06 .421       
3    .42 .02 3.882 .051 16.547 .000 
 Leeftijd .49 .000       
 Diagnose -.26 .005       
 Sekse -.18 .020       
 Angst .12 .316       
 Angst X Diagnose -.23 .051       
4    .42 .001 .138 .711 13.709 .000 
 Leeftijd .49 .000       
 Diagnose -.26 .005       
 Sekse -.18 .027       
 Angst .06 .745       
 Angst X Diagnose -.22 .075       
 Angst X Sekse .05 .711       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
 
Tabel 13 Hiërarchische regressie-analyse voor looptest en depressie 
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .40 .40 25.506 .000 25.506 .000 

 Leeftijd .48 .000       
 Diagnose -.27 .002       
 Sekse -.20 .010       
2    .40 .001 .178 .674 19.040 .000 

 Leeftijd .47 .000       
 Diagnose -.28 .003       
 Sekse -.21 .010       
 Depressie .03 .674       
3    .40 .000 .014 .905 15.105 .000 
 Leeftijd .47 .000       
 Diagnose -.28 .003       
 Sekse -.21 .010       
 Depressie .02 .839       
 Depressie X Diagnose .01 .905       
4    .40 .000 .001 .978 12.478 .000 
 Leeftijd .47 .000       
 Diagnose -.28 .003       
 Sekse -.21 .011       
 Depressie .02 .921       
 Depressie X Diagnose .01 .903       
 Depressie X Sekse .004 .978       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
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Hypothese 3b 
 FEV1 (tabel 14 en 15): Zoals verwacht zijn er geen interactie-effecten gevonden voor 
angst en diagnose. Alleen in model 1 is R² significant. 43% van de variantie wordt verklaard 
door leeftijd, diagnose en sekse. Het opnemen van angst in de regressie veroorzaakt slechts 
een minimale toename in R² die niet significant is. De Beta-waarde van diagnose bedraagt -
.58 en is in alle modellen significant. De overige variabelen hebben geen significante beta’s. 
Voor depressie geldt ongeveer hetzelfde. De verklaarde variantie in model 1 is eveneens 43% 
en de toename van R² door toevoeging van depressie levert ook geen significante verandering 
op. Ook heeft alleen diagnose een significante Beta-waarde die varieert van -.56 tot -.58. Er 
zijn geen interactie-effecten gevonden tussen angst, depressie en diagnose. R is in alle 
modellen significant. 
 Tiffeneau-index (tabel 16 en 17): De resultaten van deze regressie komen grotendeels 
overeen met de regressie van FEV1. De verklaarde variantie in model 1 is voor zowel angst 
als depressie 41% en in beide gevallen levert de toevoeging van angst en depressie in de 
regressie-analyse geen significante verandering op. Ook hier heeft diagnose een redelijk grote 
Beta-waarde van -.57 bij angst en varierend van -.55 tot -.57 bij depressie, in alle modellen 
significant. R is in alle modellen significant. 
 
Explorend 
In geen van de regressie-analyses is een interactie-effect met sekse geconstateerd. 
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Tabel 14 Hiërarchische regressie-analyse voor FEV1 en angst   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) P F (R) p 

1    .43 .43 29.386 .000 29.386 .000 
 Leeftijd .11 .210       
 Diagnose -.58 .000       
 Sekse .04 641       
2    .44 .002 .363 .548 22.008 .000 
 Leeftijd .12 .186       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .05 .552       
 Angst -.05 .548       
3    .44 .004 .806 .371 17.738 .000 
 Leeftijd .12 .182       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .05 .550       
 Angst .04 .755       
 Angst X Diagnose -.10 .371       
4    .46 .017 3.500 .064 15.692 .000 
 Leeftijd .12 .161       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .02 .808       
 Angst .32 .098       
 Angst X Diagnose -.16 .173       
 Angst X Sekse -.27 .064       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
 
 
Tabel 15 Hiërarchische regressie-analyse voor FEV1 en depressie 
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .43 .43 29.386 .000 29.386 .000 

 Leeftijd .11 .210       
 Diagnose -.58 .000       
 Sekse .04 .641       
2    .44 .004 .791 .376 22.197 .000 

 Leeftijd .12 .180       
 Diagnose .56 .000       
 Sekse .05 .528       
 Depressie -.07 .376       
3    .44 .000 .025 .874 17.611 .000 
 Leeftijd .12 .184       
 Diagnose -.56 .000       
 Sekse .05 .529       
 Depressie -.08 .469       
 Depressie X Diagnose .02 .874       
4    .47 .027 5.715 .018 16.241 .000 
 Leeftijd .12 .147       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .02 .779       
 Depressie .26 .146       
 Depressie X Diagnose -.04 .686       
 Depressie X Sekse -.33 .018       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
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Tabel 16 Hiërarchische regressie-analyse voor Tiffeneau-index en angst   
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .41 .41 26.330 .000 26.330 .000 
 Leeftijd .08 .362       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .06 .415       
2    .41 .000 .012 .912 19.581 .000 
 Leeftijd .08 .361       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .06 .415       
 Angst -.01 .912       
3    .41 .001 .131 .718 15.571 .000 
 Leeftijd .08 .366       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .06 .418       
 Angst -.04 .727       
 Angst X Diagnose .04 .718       
4    .44 .036 7.284 .008 14.911 .000 
 Leeftijd .09 .315       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .03 .755       
 Angst .37 .060       
 Angst X Diagnose -.04 .721       
 Angst X Sekse -.39 .008       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
 
Tabel 17 Hiërarchische regressie-analyse voor Tiffeneau-index en depressie 
Model Variabelen β p R² ∆R² F (∆R²) p F (R) p 

1    .41 .41 26.330 .000 26.330 .000 

 Leeftijd .08 .362       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .06 .415       
2    .41 .003 .499 .481 19.786 .000 

 Leeftijd .09 .327       
 Diagnose -.55 .000       
 Sekse .07 .349       
 Depressie -.05 .481       
3    .41 .003 .554 .458 15.878 .000 
 Leeftijd .08 .342       
 Diagnose -.55 .000       
 Sekse .07 .349       
 Depressie -.11 .307       
 Depressie X Diagnose .08 .458       
4    .45 .040 8.244 .005 15.453 .000 
 Leeftijd .10 .272       
 Diagnose -.57 .000       
 Sekse .04 .595       
 Depressie .30 .100       
 Depressie X Diagnose .01 .944       
 Depressie X Sekse -.41 .005       
N=122, p<.05, tweezijdig getoetst 
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Discussie 
 
 Ten aanzien van de eerste hypothese kan geconcludeerd worden dat de verwachte 
samenhang bij astma- en COPD-patiënten tussen angst en depressie enerzijds en het subjectief 
lichamelijk functioneren anderzijds deels wordt bevestigd door de resultaten van het huidige 
onderzoek. Er blijkt een sterk positief verband te bestaan tussen angst en depressie enerzijds 
en zelfgerapporteerde lichamelijke klachten anderzijds. Het verband met dyspneu is echter 
zwak en bestaat voor angst alleen met dyspneu na looptest en niet met dyspneu in rust. De 
laatste zelfgerapporteerde maat, uithoudingsvermogen, blijkt in het huidige onderzoek 
helemaal niet samen te hangen met angst en depressie.  
 Het sterke verband tussen zelfgerapporteerde lichamelijke klachten en angst en depressie 
is opvallend. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de somatisatie-schaal veel 
somatische equivalenten bevat van angst (Arrindell & Ettema, 2003). Dit verklaart echter niet 
het sterke verband tussen depressie en zelfgerapporteerde lichamelijke klachten, dat zelfs nog 
sterker is dan tussen angst en zelfgerapporteerde lichamelijke klachten. Mogelijk is er ook 
sprake van een overlap tussen depressie en zelfgerapporteerde lichamelijke klachten. En 
gezien  de hoge colineariteit tussen angst en depressie in het huidige onderzoek, waardoor 
angst en depressie niet samen opgenomen konden worden in een regressie-analyse, lijkt er 
sprake te zijn van een behoorlijke overlap tussen angst, depressie en somatisatie. Löwe, 
Spitzer, Williams, Mussell, Schellberg en Kroenke (2008) toonden dit recent al aan en 
opperden het bestaan van een breder onderliggend syndroom met angst, depressie en 
somatisatie als subtypen in plaats van als drie afzonderlijke syndromen. In het licht van het 
huidige onderzoek is ook interessant te vermelden dat Löwe e.a. (2008) vonden dat de overlap 
van angst, depressie en somatisatie van meer invloed was op een verminderde algemene 
gezondheid dan angst, depressie en somatisatie afzonderlijk. Dit kon niet slechts verklaard 
worden door overlappende diagnostische criteria. Daarbij bleek bovendien in meer dan de 
helft van de patiënten comorbiditeit te bestaan tussen angst, depressie en somatisatie. Voor 
toekomstig onderzoek en behandeling van patiënten zou het daarom van belang zijn alert te 
zijn op de overlap en het samengaan van deze drie constructen en deze niet afzonderlijk te 
onderzoeken of te behandelen (Barlow, Allen & Choate, 2004).  
 De gevonden zwakke samenhang in het huidige onderzoek tussen angst, depressie en 
dyspneu komt niet overeen met wat op grond van de onderzoeksliteratuur  verwacht had 
mogen worden (Bogaerts e.a., 2005, De Peuter e.a., 2004; Put e.a., 2004; Von Leupoldt e.a., 
2004, 2006; Main e.a., 2003; Watson & Pennebaker, 1989). Hierin werden sterkere verbanden  
tussen angst, depressie en dyspneu aangetoond. Een verklaring hiervoor is mogelijk gelegen 
in de context waarin dyspneu werd gemeten. Het huidige onderzoek vond plaats op een 
astmacentrum dat gelegen is in een bosrijke omgeving. Mogelijk is deze omgeving niet 
ervaren als een negatieve context, wat van invloed is op de mate van dyspneu (Bogaerts e.a., 
2005, De Peuter e.a., 2004; Von Leupoldt e.a., 2004, 2006). Met name in een negatieve 
context  oefent Negatieve Affectiviteit (NA) namelijk invloed uit op de mate van dyspneu. 
NA is weliswaar niet expliciet gemeten in het huidige onderzoek, maar dit hangt wel nauw 
samen met angst en depressie (Barlow e.a., 2004). Onbekend is echter hoe de omgeving van 
het astmacentrum is ervaren door patiënten in het huidige onderzoek. Mogelijkerwijs is dit 
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niet als negatief ervaren, eerder zelfs als positief, en verklaart dit het zwakke verband tussen 
angst, depressie en dyspneu. 
 Een andere plausibele verklaring voor de gevonden zwakke samenhang tussen angst, 
depressie en dyspneu in het huidige onderzoek is gelegen in de aard van hetgeen gemeten is 
met de borgschaal. Net als bij het ervaren van pijn kan bij dyspneu een onderscheid gemaakt 
worden in een affectieve en een sensorische dimensie (Banzett, Dempsey, O'Donnel & 
Wamboldt, 2000; Bogaerts e.a., 2005; De Peuter e.a., 2004; Von Leupoldt e.a., 2004, 2006). 
Op het borgscoreblad gaven patiënten aan in welke mate ze dyspneu ervaarden, het ging hier 
dus om de intensiteit van de ervaring. Dit zou je kunnen opvatten als een meting die de 
sensorische dimensie weerspiegelt. Echter, Leupoldt e.a. (2004, 2006) toonden aan dat alleen 
de affectieve dimensie, die staat voor hoe (on)prettig dyspneu wordt ervaren, gevoelig is voor 
negatieve emoties. Het zou heel goed mogelijk zijn dat er een sterkere samenhang gevonden 
zou zijn tussen angst/depressie en dyspneu wanneer dyspneu gemeten zou zijn op het niveau 
van de affectieve dimensie. 
 Het ontbreken van een samenhang tussen angst, depressie en uithoudingsvermogen bij 
astma- en COPD-patiënten in het huidige onderzoek is misschien te wijten aan methodische 
beperkingen van de 6-minutenwandeltest. Het is de vraag of de 6-minutenwandeltest wel een 
maximale test was voor astmapatiënten en niet beter de fietsergometrie als maximale test 
gebruikt had moeten worden (Takken, 2005). Normeringsgegevens van astmapatiënten ten 
aanzien van de 6-minutenwandeltest zijn helaas niet beschikbaar (Takken, 2005). In de 
onderzoeksliteratuur is verder geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag of angst en 
depressie van invloed zijn op het uithoudingsvermogen bij COPD-patiënten (Light, Merril, 
Despars, Gordon & Mutalipassi, 1985; Weaver & Narsavage, 1992). Light e.a. (1985) vonden 
geen correlaties tussen angst, depressie en de 12-minutenwandeltest. Bevindingen van 
Weaver e.a. (1992) wijzen juist wel op een verband tussen depressie en de 12-
minutenwandeltest. Weaver e.a. (1992) wijten dit verschil voornamelijk aan methodische 
verschillen van onderzoek. 
 Als onderdeel van de eerste hypothese werd ook verwacht dat er geen correlationeel 
verband zou bestaan tussen angst en depressie enerzijds en het objectief lichamelijk 
functioneren, de longfunctie, anderzijds. Dit is grotendeels bevestigd door de resultaten van 
het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden ondersteund door resultaten van andere 
studies (Bogaerts e.a., 2005; Von Leupoldt e.a., 2004, 2006; Put e.a., 2004). Een kanttekening 
hierbij is de gevonden zwakke correlatie in het huidige onderzoek tussen depressie en de 
longfunctie, de  FEV1. Deze correlatie werd overigens niet gevonden tussen depressie en de 
Tiffeneau-index. Een mogelijke verklaring voor het gevonden verband tussen depressie en de 
FEV1 is dat een depressieve stemming de uitvoering van de manoeuvre heeft bemoeilijkt. In 
die zin heeft depressie slechts invloed gehad op de uitvoering van de longfunctiemeting, niet 
op de longfunctie zelf. Een andere zienswijze is dat het hebben van een slechte longfunctie 
een depressieve stemming tot gevolg heeft. De correlationele verbanden en de cross-
sectionele opzet van het huidige onderzoek laten echter geen uitspraken toe over causale 
verbanden.  
 Nog een andere mogelijke verklaring is dat een mediërende factor een rol gespeeld heeft, 
zoals in het onderzoek van Kullowatz, Rosenfield, Dahme, Magnussen, Kannies & Ritz 



 27 

(2008). Kullowatz e.a. (2008) vonden bij astmapatiënten een negatief verband tussen NA en 
de longfunctie, de  FEV1, maar deze relatie bleek gemedieerd te worden door een verandering 
in luchtweginfectie. Door een effect van NA op de luchtweginfectie kon een daling in 
longfunctiewaarde voorspeld worden. Of deze relatie ook zou bestaan voor COPD-patiënten 
is onbekend.  
 Tot slot valt onder de eerste hypothese nog een explorerende hypothese met als doel te 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen het objectief en subjectief lichamelijk 
functioneren. Tussen het objectief lichamelijk functioneren, zowel de FEV1  als de Tiffeneau-
index, en dyspneu in rust en dyspneu na looptest zijn zwakke negatieve correlationele 
verbanden gevonden. Een toename in dyspneu gaat dus gepaard met een afname in 
longfunctie. Tussen beide longfunctiemetingen en de looptest zijn matig positieve verbanden 
gevonden, wat betekent dat een groter uithoudingsvermogen gepaard gaat met een betere 
longfunctie. Er is geen verband gevonden tussen zelfgerapporteerde lichamelijke klachten en 
beide longfunctiemetingen. Een algemeen gevoel van lichamelijk disfunctioneren houdt in het 
huidige onderzoek dus geen verband met de longfunctie. 
 
 Ten aanzien van de tweede hypothese werd verwacht dat astmapatiënten angstiger zouden 
zijn dan COPD-patiënten en COPD-patiënten depressiever dan astmapatiënten. In het huidige 
onderzoek is echter gevonden dat COPD-patiënten zowel angstiger als depressiever zijn dan 
astmapatiënten. Andere onderzoekers (Cleland, Lee & Hall, 2007; Moussas e.a., 2008) 
noemen eveneens zowel hoge angst- als depressiescores bij COPD-patiënten. Carvalho, 
Ribeiro, Nunes, Cukier, & Stelmach (2007) vonden overeenkomstig de verwachting in het 
huidige onderzoek wel hogere angstscores bij astmapatiënten in vergelijking tot COPD-
patiënten. Ten aanzien van depressieve symptomen bleken astma- en COPD-patiënten in hun 
onderzoek vergelijkbaar. Zij gebruikten echter andere angst- en depressieschalen dan in het 
huidige onderzoek zijn gebruikt, wat het verschil zou kunnen verklaren.  
 Over de invloed van leeftijd op angst en depressie bij chronische respiratoire 
aandoeningen zijn onderzoekers het niet eens (Cleland e.a., 2007;  Carvalho e.a., 2007). 
Cleland e.a. (2007) vonden een afname in angst en depressie bij COPD-patiënten ouder dan 
60 jaar, terwijl Carvalho e.a. (2007) geen leeftijdseffect constateerden. In het huidige 
onderzoek waren astmapatiënten gemiddeld ouder dan COPD-patiënten. Onduidelijk blijft 
helaas hoe dit van invloed is geweest op de angst- en depressiescores.  
 Dit brengt ons bij een andere factor van belang, namelijk sekse. In het kader van de 
tweede hypothese werd ook verwacht dat vrouwen angstiger en depressiever zouden zijn dan 
mannen. De resultaten van het huidige onderzoek bevestigen alleen dat vrouwen angstiger 
zijn dan mannen, voor depressie werd geen verschil gevonden. Di Marco e.a. (2006) 
rapporteerden hogere angst- én depressiescores voor vrouwen met COPD in vergelijking tot 
mannen met COPD. Verder zijn er nauwelijks publicaties beschikbaar waarin de 
sekseverschillen ten aanzien van angst en depressie onder astma- en COPD-patiënten 
besproken worden. Gezien het sekseverschil in de normale bevolking (Kaplan & Sadock, 
1998), is het van belang in onderzoek naar chronische zieke mensen hier meer aandacht aan te 
besteden. 
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 In het kader van de tweede hypothese is explorerend onderzocht hoe astma- en COPD-
patiënten en mannen en vrouwen in het huidige onderzoek nog meer van elkaar verschillen. 
COPD-patiënten hebben een slechtere longfunctie, een slechter uithoudingsvermogen en 
rapporteren een hogere mate van dyspneu in vergelijking tot astmapatiënten. Maar hoewel ze 
verschillen in longfunctie, dyspneu en uithoudingsvermogen, rapporteren astma-en COPD-
patiënten toch evenveel lichamelijke klachten. Dit doet denken aan wat Kunik e.a. (2005) als 
mogelijke oorzaak noemden voor het onderbehandelen van psychische stoornissen, namelijk 
dat de patiënt zijn somatische klachten overdrijft in plaats van zijn emotionele klachten te 
erkennen. Want hoewel COPD-patiënten zieker lijken te zijn dan astmapatiënten, lijken 
astmapatiënten zich wat betreft zelfgerapporteerde lichamelijke klachten even ziek te voelen.  
 Bovenstaande biedt dan ook een alternatieve verklaring voor het feit dat astmapatiënten 
niet angstiger blijken te zijn dan COPD-patiënten. De zelfgerapporteerde lichamelijke 
klachten bevatten namelijk veel somatische equivalenten van angst (Arrindell & Ettema, 
2003). Het zou zo kunnen zijn dat astmapatiënten hun angstige gevoelens niet onderkennen, 
maar de lichamelijke reacties hiervan wel opmerken. Deze angstige gevoelens komen 
hierdoor niet tot uitdrukking in de mate van angst, maar wel in de mate van 
zelfgerapporteerde lichamelijke klachten. Het gevaar bestaat dan bovendien dat deze 
lichamelijke reacties gelabeld kunnen worden als astmasymptomen, waardoor de patiënt zijn 
astma als ernstiger kan ervaren dan dat dit in werkelijkheid is (Main e.a., 2003). Dit roept 
uiteraard de vraag op waarom astmapatiënten daarin zouden verschillen van COPD-patiënten. 
Het antwoord daarop zal mogelijk gezocht moeten worden in een verschil in symptoom 
perceptie en Negatief Affect (De Peuter e.a.., 2004; Put e.a., 2004; Bogaerts e.a., 2005, Main 
e.a., 2003; Watson & Pennebaker, 1989). 
 Ten aanzien van het verschil tussen mannen en vrouwen is gebleken in het huidige 
onderzoek dat vrouwen meer lichamelijke klachten rapporteren dan mannen, terwijl ze een 
betere longfunctie hebben dan mannen. Dit komt niet overeen met de bevindingen van  
Gijsbers van Wijk e.a. (1997, 1999). Hun onderzoek wees uit dat gezonde vrouwen wel meer 
lichamelijke klachten rapporteren dan mannen, maar dat dit niet opgaat voor een klinische 
populatie. In de klinische populatie ging het daarbij echter om aan een ziekte gerelateerde 
symptomen, terwijl de zelfgerapporteerde lichamelijke klachten in het huidige onderzoek juist 
niet specifiek gerelateerd waren aan astma of COPD. De onderzoeksresultaten in het huidige 
onderzoek wijzen er op dat vrouwen ook in geval van ziekte meer lichamelijke klachten 
rapporteren dan mannen die niet specifiek gerelateerd zijn aan astma of COPD. De vraag blijft 
of deze sekseverschillen blijven bestaan als de klachten niet retrospectief maar in het hier en 
nu gemeten zouden worden, zoals patiënten te vragen een dagboek bij te houden voor hun 
klachten. Maar dan nog is het gevonden verschil een belangrijk gegeven voor bijvoorbeeld 
een arts wiens vragen naar de klachten toch vaak retrospectief zijn. 
 
 Ten slotte de derde hypothese betreffende een verschil in de relatie tussen angst en 
depressie enerzijds en het subjectief en objectief lichamelijk functioneren anderzijds voor 
astma- en COPD-patiënten en voor mannen en vrouwen. In het huidige onderzoek werden in 
de regressieanalyses geen interacties gevonden tussen angst, depressie en diagnose en tussen 
angst, depressie en sekse, zowel voor het subjectief als objectief lichamelijk functioneren. Dit 
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betekent dat de relatie tussen angst en depressie enerzijds en het subjectief en objectief 
lichamelijk functioneren anderzijds niet verschilt voor astma- en COPD-patiënten en ook niet 
voor mannen en vrouwen. Voor het objectief lichamelijk functioneren lag dit ook in de lijn 
van de verwachting, voor het subjectief lichamelijk functioneren niet. Gezien de verschillen in 
het huidige onderzoek tussen astma- en COPD-patiënten en tussen mannen en vrouwen ten 
aanzien van angst en depressie, was verwacht dat dit zijn neerslag zou hebben op de relatie 
tussen angst, depressie en het subjectief lichamelijk functioneren. Dat dit niet het geval is, is 
mogelijk te wijten aan methodische beperkingen. 
 Uit de regressieanalyse van het huidige onderzoek bleek verder dat angst en depressie, 
gecontroleerd voor leeftijd, diagnose en sekse een sterke samenhang vertonen met de 
zelfgerapporteerde lichamelijke klachten. Deze klachten kunnen voor 33% voorspeld worden 
door de mate van angst en voor 44% door de mate van depressie, nadat gecontroleerd is voor 
leeftijd, diagnose en sekse. Dit ondersteunt de gevonden resultaten op de eerste hypothese 
waar ook een sterke samenhang gevonden werd tussen angst, depressie en zelfgerapporteerde 
lichamelijke klachten. En het biedt wederom ondersteuning voor de gevonden overlap van 
angst, depressie en somatisatie door Löwe e.a. (2008). 
 Opvallend is dat angst en depressie geen voorspellende waarde blijken te hebben ten 
aanzien van dyspneu en uithoudingsvermogen. Dit contrasteert met publicaties waarin wel 
een verband werd aangetroffen tussen dyspneu en NA, angst en/of depressie (Bogaerts e.a., 
2005, De Peuter e.a., 2004; Put e.a., 2004; Von Leupoldt e.a., 2004, 2006; Main e.a., 2003; 
Kellner, Samet, Pathak, 1992; Watson & Pennebaker, 1989). Kellner e.a. (1992) pleiten 
ervoor dyspneu op verschillende manieren te meten, omdat de resultaten deels afhankelijk 
blijken te zijn van de gebruikte meetinstrumenten. In het huidige onderzoek is dyspneu slechts 
op één manier gemeten.   
 Wat betreft het uithoudingsvermogen is het opmerkelijk dat dit in het huidige onderzoek 
zelfs voor 40% voorspeld wordt door leeftijd, diagnose en sekse tezamen waarbij leeftijd de 
grootste bijdrage levert. Opmerkelijk is dat tussen leeftijd en uithoudingsvermogen een 
positief verband bestaat, wat zou betekenen dat hoe ouder de patiënt, hoe beter het 
uithoudingsvermogen is. Dit druist in tegen een meer voor de hand liggende relatie, namelijk 
een verslechtering van het uithoudingsvermogen naarmate men ouder wordt. Wellicht is dit 
opmerkelijke resultaat het gevolg van een zeer rechtsscheve verdeling van leeftijd in het 
huidige onderzoek die om statistische redenen getransformeerd moest worden. Dit heeft 
mogelijk een ongewenst effect bewerkstelligd. 
 
 Naast de reeds genoemde methodische beperkingen, kent het huidige onderzoek nog een 
aantal beperkingen. Een eerste beperking betreft de steekproef, die ten aanzien van een aantal 
variabelen zeer scheef verdeeld was. Dit leverde statistische problemen op. Daarbij bestond 
de steekproef uit twee keer zoveel vrouwen als mannen en waren de seksen ongelijk verdeeld 
over de diagnose-typen. De steekproefomvang van 122 proefpersonen zou echter groot 
genoeg moeten zijn geweest om voldoende power te hebben (Miles & Shevlin, 2001).   
 Verder ontbraken van de proefpersonen gegevens die van belang hadden kunnen zijn voor 
het onderzoek. Demografische gegevens zoals opleiding, beroep, inkomen, woonplaats  en 
burgerlijke status ontbraken. Dat deze van belang kunnen zijn demonstreerden Rimington, 
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Davies, Lowe & Pearson (2001) door aan te tonen dat er een verschil in symptomatologie is 
tussen stadsbewoners met astma en randstedelijke bewoners met astma. Hun achterliggende 
gedachte was dat armoede, sociale deprivatie en lage sociaal-economische status meer 
voorkomt in stedelijke gebieden en dat deze aspecten samenhangen met ziekte en 
ziektemanagement. Voor toekomstig onderzoek zou het dan ook interessant zijn deze 
verschillen in sociaal-economische achtergrond te onderzoeken tussen patiënten met zowel 
ernstig als minder ernstig astma of COPD.  
 Daarnaast was het interessant geweest meer te weten over de ziektegeschiedenis van 
patiënten, zowel op medisch als psychiatrisch vlak. De diagnose was nu beperkt tot een DBC-
diagnose astma of COPD, terwijl in de praktijk veel overlap bestaat en sprake is van 
bijkomende ziekten en klachten. Ook andere gegevens zoals de aanvang en duur van de 
ziekte, medicatiegebruik, het aantal rookjaren en rookstatus (Wagena e.a., 2004; Wagena, 
Amelsvoort, Kant & Wouters, 2005) zijn factoren waarop patiënten in belangrijke mate van 
elkaar kunnen verschillen. Op psychiatrisch vlak was het naast angst en depressie interessant 
geweest meer te weten over verschillen in persoonlijkheidskenmerken (Nowobilski e.a., 2007) 
en copingstijlen (McCathie e.a., 2002). 
 Een mogelijk andere beperkende factor van het huidige onderzoek is dat het weinig 
gestandaardiseerd kon worden uitgevoerd. De procedure is daardoor niet voor alle 
proefpersonen gelijk geweest. Het maakt bijvoorbeeld verschil hoeveel tijd er lag tussen de 
longfunctiemeting en de meting van dyspneu, of tussen de meting van angst en depressie 
enerzijds en de longfunctiemeting en meting van dyspneu anderzijds. Deze metingen vonden 
plaats binnen het tijdsbestek van een week, in een enkel geval zelfs twee weken, maar niet 
geregistreerd is hoeveel uren of dagen waren verstreken tussen metingen. Zeker bij 
astmapatiënten, bij wie meer fluctuaties in de longfunctie mogelijk zijn, is dit belangrijk te 
weten.  
 Een laatste beperking van het huidige onderzoek betreft de gebruikte meetinstrumenten. 
Het zou methodisch sterker zijn geweest als angst en depressie behalve met de SCL-90 nog op 
andere manieren gemeten zou zijn, zoals het gebruik van vragenlijsten die specifiek angst en 
depressie meten of een diagnostisch interview. Hoe belangrijk verschillen zijn tussen 
vragenlijsten blijkt bijvoorbeeld uit het onderscheid dat onderzoekers maken tussen state-
anxiety en trait-anxiety (Kellner e.a., 1992; McCathie e.a., 2002; Di Marco e.a., 2006; 
Nowobilski e.a., 2007), terwijl anderen dat weer niet doen (Rimington e.a., 2001; Wagena 
e.a., 2004; Bogaerts e.a., 2005; Kunik e.a., 2005; Cully e.a., 2006; Carvalho e.a., 2007). State- 
en trait-anxiety houden mogelijk op een andere manier verband met het lichamelijk 
functioneren. 
 Deze beperking geldt ook voor andere meetinstrumenten zoals de 6-minutenwandeltest 
die misschien gepaard had moeten gaan met de fietsergometrie of een ander meetinstrument 
om het uithoudingsvermogen te meten (Takken, 2005). Hetzelfde geldt voor dyspneu dat 
gemeten is met de Borgschaal, maar ook op meerdere manieren gemeten kan worden (Kellner 
e.a., 1992). Deze verscheidenheid aan meetinstrumenten maakt het vergelijken van studies 
onderling ook lastig (Katon, Lin & Kroenke, 2007) en roept de vraag op hoe het huidige 
onderzoek past in het onderzoek naar psychische stoornissen bij chronische respiratoire 
aandoeningen, meer specifiek bij astma en COPD. 
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 De kracht van het huidige onderzoek was namelijk gelegen in het nadrukkelijk 
onderscheid maken tussen astma- en COPD-patiënten en tussen mannen en vrouwen waar 
andere studies dit verzuimd hebben. In het huidige onderzoek is gebleken dat astma- en 
COPD-patiënten en mannen en vrouwen inderdaad op belangrijke manieren van elkaar 
verschillen, al zijn deze verschillen niet altijd overeenkomstig de verwachtingen. COPD-
patiënten bleken meer depressief te zijn, een slechter uithoudingsvermogen en een hogere 
mate van dyspneu te hebben dan astmapatiënten. Vrouwen bleken meer angstig te zijn en 
meer lichamelijke klachten te hebben dan mannen. Hoewel verwacht was dat deze verschillen 
tot uitdrukking zouden komen in de relatie tussen angst, depressie en het subjectief 
lichamelijk functioneren, bleek dit niet het geval. Omdat het onderzoek zijn beperkingen kent, 
is verder onderzoek naar de verschillen tussen astma- en COPD-patiënten en tussen mannen 
en vrouwen noodzakelijk om de bevindingen te verfijnen en te verdiepen. 
 Een andere manier waarop dit onderzoek zich heeft weten te onderscheiden van andere 
studies is dat patiënten in het huidige onderzoek patiënten waren met ernstig astma of COPD. 
Net als het onderzoek van Main e.a. (2003) is het één van de weinige onderzoeken waarin het 
patiënten betrof uit een derdelijns instelling. Juist bij deze groep is veel winst te boeken 
gezien de hoge kosten die een opname met zich meebrengt. Hoewel deze patiënten ernstig 
ziek zijn gezien hun slechte longfunctie en/of hoog medicatiegebruik, kunnen ze hun ziekte 
ook als ernstiger ervaren dan deze in werkelijkheid is (Main e.a., 2003). Aangetoond is 
inmiddels dat het succesvol behandelen van depressie bij COPD-patiënten samenhangt met 
een afname van somatische symptomen, terwijl de longfunctie niet verbetert (Katon e.a., 
2007). Deze afname in somatische symptomen maakt misschien net het verschil of opname in 
een derdelijns instelling noodzakelijk is.  
 Het hier gepresenteerde onderzoek was cross-sectioneel van aard. Uitspraken over 
causaliteit kunnen daarom niet gemaakt worden. Slechts enkele studies naar psychische 
problematiek bij respiratoire aandoeningen zijn longitudinaal van opzet (Hasler e.a., 2005; 
Wagena e.a., 2005). Meer soortgelijke studies zijn nodig om de relatie tussen angst, depressie 
en het lichamelijk functioneren te onderzoeken (Katon e.a., 2004; 2007; Opolski & Wilson, 
2005) en uitspraken te kunnen doen over de richting van de gevonden verbanden. Ook zal het 
helpen uitkomsten van experimenteel onderzoek beter te kunnen generaliseren naar de 
dagelijkse praktijk van patiënten. 
 Het huidige onderzoek heeft in ieder geval wel een bijdrage kunnen leveren aan de 
theorievorming omtrent de rol van angst en depressie bij patiënten met ernstig astma of 
COPD. De belangrijkste conclusies zijn dat ook bij patiënten met ernstig astma of COPD een 
samenhang blijkt te bestaan tussen angst en depressie enerzijds en het subjectief lichamelijk 
functioneren anderzijds, echter niet voor uithoudingsvermogen en slechts zwak voor dyspneu. 
Deze samenhang wordt niet of nauwelijks gevonden met het objectief lichamelijk 
functioneren. Verder blijken er duidelijk verschillen te zijn tussen astma- en COPD-patiënten 
en mannen en vrouwen, maar komen deze verschillen niet tot uitdrukking in de relatie tussen 
angst en depressie enerzijds en het subjectief en objectief lichamelijk functioneren anderzijds.   
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Bijlage 1 
 
Wilt u aangeven hoe kortademig u op dit moment bent?  
Instructie: 
  “0”  wil zeggen ik voel helemaal geen kortademigheid 
“10” wil zeggen, de sterkste kortademigheid die ik me kan voorstellen 
De overige scores liggen daartussen, zoals aangegeven. 
 
score nu 
 
 0  niet voelbaar 
  
0.5  heel erg licht  (net voelbaar) 
 
 1  erg licht  
 
 2  licht    (voelbaar) 
 
 3  matig 
 
 4  behoorlijk 
 
 5   sterk    (sterk voelbaar) 
 
 6  
 
 7  erg sterk 
 
 8 
 
 9 
 
10  heel erg sterk   (maximaal) 
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Bijlage 2 
 
Samenvoegen van schalen  
• Angst: er was een sterk correlationeel verband tussen de schalen angst en agorafobie 

(r=.64, n=122, p<.001) wat een colineariteitsprobleem had kunnen opleveren, maar ook op 
theoretische gronden zijn ze samengevoegd zodat de variabele angst dekkend is voor 
meerdere facetten van angst. 

• Depressie: voor depressie en insufficiëntie van denken en handelen gold eveneens een 
sterk correlationeel verband  (r=.67, n=122, p<.001), tussen depressie en slaapproblemen 
bestond een middelmatig verband (r=.42, n=122, p<.001) en tussen tussen insufficiëntie 
van denken en handelen en slaapproblemen een zwak verband (r=.29, n=122, p<.001). 
Deels was hier dus ook sprake van hoge collineariteit, maar de schalen zijn ook 
samengevoegd omdat deze drie schalen samen betrekking hebben op het klinisch 
syndroom ‘depressie’ (Arrindell & Ettema, 2003). 

 
Transformaties  
Gebruikte vuistregel: scheefheid/S.E.<2.5. 

• Angst: transformatie met Inverse voldeed aan de vuistregel, maar is een transformatie 
die interpretatieproblemen kan opleveren. Hoewel de Logaritme-transformatie een 
scheefheid/S.E.-waarde van 3.65 opleverde, is toch voor deze transformatie gekozen, 
omdat deze waarde niet extreem afwijkt van 2.5. 

• Depressie: getransformeerd met Logaritme die voldoet aan de vuistregel en de 
normaliteitstest kan doorstaan (Kolmogorov-Smirnov (122)=.053, p=.200). 

• Somatisatie: getransformeerd met Logaritme (nieuwe variabele=LG10(oude 
variabele). Ook de transformatie met Inverse (nieuwe variabele=1/oude variabele) 
voldeed aan de vuistregel, maar het histogram zag er nog steeds erg afwijkend uit. 
Hoewel de Logaritme-transformatie niet voldeed aan de aanname van normaliteit 
(Kolmogorov-Smirnov(122)=.091, p<.05) en die van Inverse wel (Kolmogorov-
Smirnov(122)=.065, p=.200), heb ik toch gekozen voor de Logaritme-transformatie, 
omdat dit histogram het meest een normaalverdeling benaderde.  

• Dyspneu in rust: getransformeerd met Square root. 
• Leeftijd: getransformeerd met Square root (nieuwe variable=SQRT(oude variabele). 
 

Uitbijters 
Vooraf zijn alle variabelen geïnspecteerd op uitbijters. In totaal zijn 8 uitbijters gesignaleerd. 
In de regressie-analyse zijn 2 uitbijters in de X-ruimte geconstateerd (Mahalanobis 
distance>22,46), maar geen uitbijters in de XY-ruimte (Cook's D<1). De uitbijters zijn niet 
verwijderd uit de steekproef of uit de regressieanalyse om een aantal redenen. Ten eerste 
lijken de uitbijters op het eerste gezicht geen grote invloed uit te oefenen op het gemiddelde. 
Ten tweede vallen de waarden van de uitbijters binnen de mogelijke waarden. Ten derde 
betreft het in dit onderzoek patiënten met extreme problematiek bij wie ook extreme waarden 
verwacht kunnen worden en ten vierde is op grond van beperkt onderzoek moeilijk te 
voorspellen welke waarden verwacht kunnen worden. 
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