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1. Inleiding 

Een depressie is een ziekte met een sombere stemming en het verlies van interesse en in 

plezier als belangrijkste kenmerken en komt per jaar bij 5% van de bevolking voor [1]. Om 

van een depressie te kunnen spreken moeten verscheidene klachten of symptomen 

gedurende minimaal twee weken het grootste deel van de dag aanwezig zijn en een 

verstoring van het dagelijks functioneren met zich meebrengen. Een depressie wordt door 

een arts gediagnosticeerd aan de hand van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder (DSM-IV) [1]. Depressieve symptomen worden gemeten met depressieschalen. 

Gehanteerde depressieschalen zijn de Geriatric Depression Scale (GDS) [2] en de Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) [3]. 

Ouderen patiënten (gedefinieerd als 65 jaar en ouder) opgenomen in een ziekenhuis hebben 

vijf tot tien keer vaker een depressie dan ouderen die niet opgenomen zijn geweest [13].  

In verpleeghuizen is de prevalentie van een depressie bij ouderen 16.5% [4]. In de 

eerstelijnszorg is de prevalentie van een depressie 20,8% [5]. In het ziekenhuis varieert de 

prevalentie van 7% tot 44% [4]. Oudere patiënten met de chronische aandoening Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD) hebben een vier keer hogere kans op een 

depressie vergeleken met patiënten zonder COPD [6]. In een verpleeghuis is de prevalentie 

van depressie en angst bij oudere COPD-patiënten 65% [6]. In de eerstelijnszorg is de 

prevalentie van depressieve symptomen 20,8% [5]. In het ziekenhuis is de prevalentie van 

depressieve symptomen bij oudere opgenomen COPD-patiënten 44% [7]. De gevolgen van 

een depressie zijn ingrijpend voor de oudere patiënt. Een depressie beïnvloedt het herstel en 

het vertrouwen in de eigen mogelijkheden negatief en depressieve patiënten zijn gemiddeld 

zieker dan niet depressieve patiënten [4.8.13]. Daarnaast is depressie een significante 

voorspeller van kortademigheid, vroegtijdig sterven, acute exacerbatie en heropnames in het 

ziekenhuis. Het beïnvloedt op een negatieve manier de kwaliteit van leven en het dagelijks 

psychisch functioneren [5-8.11.12.16-18.19-21]. Gezien de negatieve gevolgen die een 

depressie met zich meebrengt is het van belang om een depressie vroegtijdig te herkennen 

en interventies in te zetten die de patiënt met een depressie kunnen ondersteunen. Uit 

onderzoek blijken verpleegkundigen niet altijd in staat te zijn om een depressie of 

depressieve symptomen te herkennen tijdens een opname [4]. Minder dan de helft van de 

patiënten met een depressie op een verpleegafdeling wordt herkend en krijgt de zorg die 

nodig is, daarbij worden de patiënten te laat doorverwezen naar deskundige hulp [4].  

Naast de hoge prevalentie van een depressie krijgen 30% tot 60% van de opgenomen 

ouderen te maken met blijvend functieverlies [9]. Blijvend functieverlies hangt samen met 

langere opnames in een ziekenhuis, verlies van zelfstandigheid en een toename van zorg 
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die nodig is in de thuissituatie na de ziekenhuisopname [10]. Eén van de meetinstrumenten 

die gebruikt wordt voor het in kaart brengen van het risico op functie is het meetinstrument 

Identification of Senior at Risk (ISAR) [9]. Wanneer gekeken wordt naar predictoren van 

functieverlies blijkt uit onderzoek dat een depressie een voorspellers van functieverlies kan 

zijn [10]. Er is één onderzoek waarbij gekeken is naar de validiteit van de ISAR als 

voorspeler van een depressie en depressieve symptomen [15]. 

 

In een Universitair Medisch Centrum (UMC) in het midden van Nederland worden tijdens de 

anamnese de oudere COPD-patiënten gescreend op functieverlies met de ISAR en een 

aanvullende vraag, deze combinatie wordt ISAR7 genoemd. Wanneer deze positief is volgen 

er aanvullende vragen op elf geriatrische gebieden waaronder het screenen van depressieve 

symptomen met het meetinstrument GDS 2. Wanneer deze ook positief is volgt de afname 

van het meetinstrument HADS. De HADS screent naast angstsymptomen ook depressieve 

symptomen. Als de HADS positief is de kans op een depressie groot en zetten de 

verpleegkundige interventies in om de patiënt tijdens de opname te ondersteunen. De 

longarts en de huisarts worden op de hoogte gesteld van de positieve HADS uitslag 

waardoor de patiënt in de thuissituatie verder vervolgd kan worden. In de praktijk wordt het 

meetinstrument HADS door de verpleegkundigen vaak overgeslagen. Redenen hiervoor zijn 

dat ze de vragenlijst te lang vinden, dat het invullen te veel tijd kost en dat sommige vragen 

te indringend zijn om zonder scholing vooraf te stellen. Uit de praktijk blijkt dat COPD-

patiënten het afnemen van de vragenlijst ervaren als een intensieve ervaring waar niet altijd 

voldoende energie voor is. Het komt geregeld voor dat de HADS niet is afgenomen, ondanks 

een positieve ISAR7 en GDS2. Vermoedelijk zou de HADS wel positief zijn en krijgen veel 

COPD-patiënten niet de ondersteunende interventies die ze zouden moeten krijgen tijdens 

een opname.  

 

Probleemstelling 

Gelet op de hoge prevalentie van een depressie bij COPD-patiënten en de impact die een 

depressie heeft op de kwaliteit van leven en psychisch functioneren is het van belang dat 

een depressie vroegtijdig wordt herkend en ondersteunende interventies worden ingezet.  

Uit de praktijk blijkt echter dat het meetinstrument HADS niet wordt afgenomen waardoor 

depressieve symptomen niet worden herkend en er geen ondersteuning plaats vindt.  

Wanneer na een positieve ISAR7 en GDS2 direct ondersteunende interventies worden 

ingezet krijgt de patiënt een snelle en gerichte behandeling. Voorwaarde voor deze 

werkwijze is dat er een overeenkomst moet worden aangetoond tussen een ISAR7 in 
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combinatie met de GDS2 met de HADS. Dit is tot op heden nog niet onderzocht. In dit artikel 

worden de combinatie van de meetinstrumenten beschreven als ISAR7+GDS2. 

 

2.Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van deze studie is om de COPD-patiënt van 65 jaar en ouder met depressieve 

symptomen in een vroeg stadium te herkennen. Door het afnemen van de ISAR7+GDS2, in 

plaats van de HADS, zal de oudere patiënt minder intensief belast worden en kan gerichte 

zorg in een vroeg stadium ingezet worden.  

 

Onderzoeksvragen 

Is het mogelijk om het meetinstrument HADS te vervangen door het meetinstrument 

ISAR7+GDS2? 

 

Deelvragen 

1. Wat is de prevalentie van depressieve symptomen gemeten met de HADS?  

2. Is er een overeenkomst tussen een positieve ISAR7+GDS2 uitslag ten opzichte van 

een positieve HADS uitslag? 

3. Is er een overeenkomst tussen een positieve ISAR7 uitslag en een negatieve GDS2 

ten opzichte van een negatieve HADS uitslag? 

4. Is er een overeenkomst tussen een negatieve ISAR7 uitslag en een negatieve HADS 

uitslag?
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3. Methode 

Inleiding 

In de methode wordt het onderzoeksdesign, de procedure, de METC en de dataverzameling 

beschreven.  

 

Onderzoeksdesign en populatie 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatief cross-

sectioneel design. Een cross -sectioneel design is een dwarsdoorsnede onderzoek waarbij 

de dataverzameling op één moment in de tijd wordt verzameld wat passend is voor deze 

studie. [22]. 

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria op een 

longafdeling in twee ziekenhuizen, een academisch en een perifeer ziekenhuis, in het 

midden van het land.  

De inclusiecriteria waren: 65 jaar of ouder, de diagnose COPD, opgenomen in het ziekenhuis 

langer dan 48 uur en gezien door een onderzoeksverpleegkundige, Nederlands kunnen 

praten en begrijpen en men moest toestemming voor het onderzoek hebben gegeven.  

De exclusiecriteria waren: dement of verward, een behandelde depressie in het verleden, of 

momenteel behandeld voor een depressie. 

 

Procedure 

De dataverzameling vond plaats van januari tot en met maart 2009 door verschillende 

onderzoeksverpleegkundigen. De patiënten die geïncludeerd werden en toestemming gaven 

voor het onderzoek kregen van de onderzoeksverpleegkundige een informatiebrief met uitleg 

over het onderzoek. De patiënten tekenden een informed consent formulier waarin 

beschreven stond dat ze toestemming gaven om aan het onderzoek mee te werken en dat 

de data geanonimiseerd 15 jaar lang bewaard blijven. Tot slot werd toestemming gevraagd 

om bij een positieve HADS-uitslag de huisarts hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.  

 

METC 

De studie werd bij de METC van het UMC ingediend, de studie viel niet onder de criteria van 

de Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek (WMO). In het tweede ziekenhuis is de raad 

van toezicht op de hoogte gesteld van de studie. De longartsen in beide ziekenhuizen 

werden geïnformeerd over het onderzoek en gaven toestemming om de patiënten op de 

afdeling te informeren over de studie  
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Dataverzameling  

De dataverzameling vond plaats nadat de patiënt toestemming had gegeven voor het 

onderzoek en werd door één onderzoeksverpleegkundige binnen 48 uur afgenomen. 

De volgende gegevens zijn verzameld: geslacht, leeftijd, huidige woonsituatie, sociale 

omstandigheden, aantal jaren COPD en multimorbiditeit en depressieve symptomen. 

Na de demografische en klinische gegevens werden de meetinstrumenten ISAR7+GDS2 en 

de HADS afgenomen.  

 

ISAR 

De oorspronkelijke ISAR wordt gebruikt voor het identificeren van mogelijk functieverlies. De 

ISAR bestaat uit zes dichotome vragen die beantwoord kunnen worden met ‘ja’ en ‘nee’. De 

vragen gaan over: ADL en IADL, al dan niet zorgbehoeftig in de thuissituatie, eerdere 

opnames in het ziekenhuis, goed kunnen zien, problemen met het geheugen en meer dan 

drie verschillende soorten medicijnen gebruiken. Iedere vraag die met ‘ja’ wordt beantwoord 

krijgt één punt, iedere vraag die met ‘nee’ wordt beantwoord krijgt nul punten. In totaal zijn 

zes punten te behalen. De afkapwaarde is twee, patiënten die twee of meer scoren op de 

vragenlijst hebben een verhoogd risico op nadelige gezondheidsuitkomsten en een risico op 

functieverlies [9].  

De oorspronkelijke ISAR werd ontwikkeld en gevalideerd in 1999, de Area Under the 

receiver operating characteristic Curve (AUC) was 0.73. In 2004 werd de ISAR nogmaals 

gevalideerd met behulp van de data uit 1999 en nieuwe data uit vier ziekenhuizen op een 

eerstehulpafdeling bij patiënten van 65 jaar en ouder. De AUC was 0.86.  

In het kader van een nog lopende validatiestudie in Nederland is aan de huidige ISAR een 

extra vraag toegevoegd, dit in overleg met een geriater en geriatrisch verpleegkundige, 

omdat dit vanuit de klinische setting relevant leek voor het detecteren van functieverlies. Bij 

een leeftijd tussen de 75 en 85 wordt één punt gerekend. Wanneer men 85 jaar of ouder is 

worden er twee punten berekend. De ISAR met de extra vraag wordt in dit artikel de ISAR7 

genoemd. 

 

GDS 2 

De GDS2 wordt gebruikt om patiënten met een verhoogd risico op depressieve symptomen 

te herkennen. De GDS2 komt voort uit het meetinstrument GDS. De GDS is een 

screeningsinstrument voor depressieve symptomen en bestaat uit 30 dichotome vragen.  

Uit deze 30 vragen zijn twee vragen overgenomen (de GDS2) die het best voorspellend 

waren: ‘je terneergeslagen en triest voelen’ en ‘jezelf waardeloos voelen’. Iedere vraag die 

met ‘ja’ wordt beantwoord krijgt één punt, iedere vraag die met ‘nee’ wordt beantwoord krijgt 
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nul punten. De afkapwaarde ligt op 1. Wanneer één van de twee vragen met ‘ja’ wordt 

beantwoord, is de GDS2 positief [2]. In 2005 is de GDS2 ontwikkeld en gevalideerd bij 500 

revaliderende patiënten ouder dan 60 jaar. Vijf significante (p<.001) items werden 

geselecteerd. De GDS 2 bleek het meest valide meetinstrument. De AUC was 0.864 [2]. 

In deze studie worden de ISAR7 en de GDS2 samengevoegd tot een meetinstrument: de 

ISAR7+GDS2. 

 

HADS  

In deze studie is de HADS uitslag als uitkomstmaat gebruikt. De HADS is een 

zelfinvulvragenlijst en bestaat uit 14 vragen, zeven over angst en zeven over depressie. Per 

vraag kunnen vier antwoorden gegeven worden. Ieder antwoord levert nul tot vier punten op. 

In totaal kunnen voor depressie en voor angst 28 punten behaald worden. In oorsprong is de 

HADS ontwikkeld om de aanwezigheid van angst en depressie te meten bij patiënten in het 

ziekenhuis. In 1997 werd de HADS gevalideerd in Nederland [3]. De subschaal depressieve 

symptomen had een sensitiviteit van 56% een specificiteit van 92%, de PPV was 62% en de 

AUC 0.82. De afkapwaarde was tien. De onderzoekers uit het onderzoek gaven aan dat 

gezien de lage PVV waarde de HADS als screenings instrument moet worden gebruikt en 

niet als diagnostisch instrument voor psychiatrische ziektebeelden of een depressie. 

Wanneer alleen de depressie subschaal berekent wordt, zoals in deze studie, wordt 

aanbevolen om bij patiënten ouder dan 65 jaar, de vragen over angst ook te stellen in het 

interview. Deze vragen tellen niet mee in de score voor depressieve symptomen [3]. 

 

Dataverwerking en analyse 

De data werden verwerkt in de Statistical package for the Sociaal Scienes (SPSS), versie 14. 

Voor de beschrijving van de klinische kenmerken en demografische gegevens is gebruik 

gemaakt van gemiddelden, minimale waarden, maximale waarden en percentages die 

verwerkt zijn in tabellen. De overeenkomsten tussen de ISAR7+GDS2 en de HADS zijn 

onderzocht door gebruik te maken van kruistabellen waar de sensitiviteit, de specificiteit, de 

PPV en de NPV zijn berekent.  

De sensitiviteit is het vermogen van het meetinstrument ISAR7+GDS2 om een patiënt 

correct ‘at risk’ te identificeren. De specificiteit is het vermogen van het meetinstrument om 

een patiënt correct ‘niet at risk’ te identificeren. De PPV geeft het percentage aan van alle 

positieve HADS uitslagen die door de ISAR+GDS2 correct positief voorspelt zijn.  

De NPV geeft het percentage aan van alle negatieve HADS uitslagen die door de 

ISAR7+GDS2 correct negatief voorspelt zijn.  
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De voorspellende waarde van de ISAR7+GDS2 wordt onderzocht door een ROC analyse 

uitgedrukt in een AUC waarde. De AUC geeft de discriminatieve maat aan tussen de 

geobserveerde en voorspelde waarde van de ISAR7+GDS. Het geeft de accuraatheid aan 

van het meetinstrument [22].  
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4. Resultaten 

Inleiding 

In de resultaten wordt de omvang van de steekproef beschreven en achtereenvolgens de 

beschrijving van de kenmerken van de demografische en klinische gegevens en de 

resultaten van de onderzoeksvragen. 

 

De onderzoekspopulatie bestond uit 45 patiënten. Van deze 45 patiënten werden 20 

patiënten geëxcludeerd, 25 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria en voltooiden alle 

vragenlijsten. Van de geëxcludeerde patiënten hadden er 8 een depressie in de 

voorgeschiedenis, 6 waren verward of te ziek om mee te doen, 3 gaven geen toestemming 

en 3 spraken de Nederlandse taal slecht of waren hardhorend. 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de demografische en klinische gegevens. 

In de studie zijn meer mannen (52%) dan vrouwen geincludeerd. De gemiddelde leeftijd is 73 

jaar. Het aantal jaren dat de patiënten COPD hebben varieert van 1 tot 25 jaar met een 

gemiddelde van 7.7 jaar. Van alle geincludeerde patiënten woont 92% nog zelfstandig.  

De prevalentie van depressieve symptomen is 16%. 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van het percentage patiënten met een positieve uitslag op 

depressieve symptomen en het risico op functieverlies. 

Van alle patiënten heeft 16% (N=4) een positieve HADS uitslag. Dit betekent dat er bij 16% 

van de patiënten depressieve symptomen aanwezig zijn. 

Van alle patiënten heeft 68% (N=17) een positieve ISAR7+GDS2.  

Van alle patiënten heeft 96% (N=24) een positieve ISAR7. Dit betekend dat er bij 96% van 

de patiënten risico’s op functieverlies aanwezig zijn. 

 

Tabel 3 geeft de overeenkomsten aan tussen de twee meetinstrumenten ISAR7+GDS2 en 

ISAR7 ten opzichte van de HADS.  

Van alle patiënten met een positieve ISAR7+GDS2 uitslag, had maar 23.5% van de 

patiënten ook een positieve HADS uitslag (PPV is 23.5%).  

Van alle patiënten met een negatieve HADS uitslag had maar 38.1% een negatieve 

ISAR7+GDS2 uitslag (specificiteit is 38.1%) De AUC van de ISAR7+GDS2 is 0.690 

Van alle patiënten met een positieve ISAR7 uitslag, had maar 16.7% van de patiënten ook 

een positieve HADS uitslag (PPV is 16.7%).  

Van alle patiënten met een negatieve HADS uitslag had maar 4.8% een negatieve ISAR7 

uitslag (specificiteit is 4.8%). De AUC uitslag van de ISAR7 is 0.524.



 

5. Discussie 

Deze studie had tot doel om oudere COPD-patiënten in het ziekenhuis met een depressie 

vroegtijdig te herkennen door het inzetten van een nieuw meetinstrument ISAR+GDS2 in 

plaats van de HADS. In deze studie is onvoldoende overeenkomst aangetoond tussen de 

uitslagen van de ISAR7+GDS2 enerzijds en de HADS anderzijds. 

Ten tweede is gekeken naar het prevalentiecijfer van depressieve symptomen, dit cijfer ligt 

lager vergeleken met anders studies. 

 

Uit de uitslagen tussen de overeenkomsten tussen de meetinstrumenten ISAR7+GDS2 en 

de HADS en ISAR7 en de HADS komen lagen PPV waarden en lage AUC waarden. 

De PPV geeft het percentage aan van alle positieve HADS uitslagen die door de 

ISAR+GDS2 correct voorspelt zijn. De ISAR7+GDS2 en de ISAR7 voorspellen te veel 

patiënten met depressieve symptomen, die volgens de criteria van de HADS uitslagen, 

negatief voorspeld hadden moeten zijn. Dit impliceert voor de praktijk dat wanneer het 

meetinstrument HADS wordt vervangen door de ISAR7+GDS2, te veel ondersteunende 

interventies worden ingezet die niet noodzakelijk zijn.  

De AUC van de ISAR7+GDS2 en de ISAR7 geeft aan dat er bijna evenveel terecht positieve 

als terecht negatieve patiënten met depressieve symptomen gedetecteerd worden. Dit 

betekent dat het onderscheidend vermogen van beide meetinstrumenten niet voldoende 

accuraat is.  

 

De prevalentiecijfers van depressieve symptomen van deze studie zijn lager wanneer deze 

vergeleken wordt met andere studies [5.7]. Dit wordt veroorzaakt door vier factoren. 

Ten eerste worden in veel studies verschillende meetinstrumenten met verschillende 

afkapwaardes gebruikt om depressieve symptomen te meten [5.7]. Ten tweede hanteren 

onderzoekers verschillende definities voor een depressie of voor depressieve symptomen 

[5.15]. Ten derde zijn patiënten uit deze studie met een depressie of een depressie in het 

verleden geëxludeerd uit de studie (N=8) wat het percentage mogelijk heeft beïnvloed. Tot 

slot is de kleine omvang (N=25) van de populatie van invloed op het lage prevalentiecijfer.  

 

Wanneer deze studie vergeleken wordt met andere studies blijken er wel prevalentie 

onderzoeken te zijn maar weinig studies die onderzoek doen naar overeenkomsten tussen 

twee meetinstrumenten uit de praktijk. 

Er is één studie van Dendukuri naar de overeenkomsten tussen de oorspronkelijke ISAR en 

het herkennen van een depressie en toename van depressieve symptomen [15].  
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In deze studie van Dendukuri was de AUC 0.78 voor het voor het herkennen van een 

depressie. De sensitiviteit was 83% en de specificiteit was 63%. Dit zijn opvallend hogere 

resultaten dan de resultaten die onze studie laat zien. 

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het gebruik van een ander meetinstrument om 

depressieve symptomen vast te stellen. In de studie van Dendukuri is de GDS 15 als 

uitkomst maat gebruikt. In onze studie is de HADS gebruikt. 

Om de resultaten van het onderzoek met Dendukuri nog beter te vergelijken is nog een extra 

analyse uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van de oorspronkelijke ISAR in combinatie 

met de GDS2. Het resultaat van deze analyse was een 0.75. De sensitiviteit was 100%, de 

specificiteit was 50%, de PPV was 28.8%. Deze resultaten lijken meer op de studieresultaten 

van de studie van Dendukuri. De combinatie van de oorspronkelijke ISAR aangevuld met de 

GDS2 lijkt meer overeenkomsten te hebben met de HADS dan de ISAR7+GDS2. 

 

Beperkingen en waardering van het onderzoek 

Deze studie heeft enkele beperkingen. Ten eerste is de onderzoekspopulatie klein (N=25). 

Een kleine dataset geeft ook een beperkt resultaat. De dataset is klein omdat het om een 

afstudeeronderzoek gaat waardoor de periode van dataverzameling maar drie maanden is 

geweest. Door de kleine dataset is het prevalentiecijfer waarschijnlijk ook lager dan in 

gemiddelde studies waar gebruik gemaakt wordt van meer dan honderd patiënten [13.19-

21]. Bij een grotere dataset is er een hogere kans dat meerdere patiënten depressieve 

symptomen hebben dan in een kleine dataset. 

 

De tweede beperking is de extra vraag die is toegevoegd bij het huidige ISAR waardoor 96% 

van de patiënten een positieve ISAR7+GDS2 uitslag hadden.  

Hierdoor is onduidelijk of er zonder de extra vraag meer overeenkomsten zouden zijn tussen 

de ISAR7+GDS2 en de HADS. Vermoedelijk heeft de extra vraag de overeenkomsten tussen 

de ISAR7+GDS2 en de HADS negatief beïnvloed. De extra analyse ondersteunt deze 

aanname, zonder extra vraag zijn de uitslagen van de specificiteit, PPV, NPV en AUC hoger 

dan met extra vraag.  

 

De laatste beperking is het meetinstrument HADS die als uitkomstmaat werd gebruikt en 

vanuit het ziekenhuis gezien wordt als de gouden standaard. De HADS heeft echter ook zijn 

beperkingen. Uit het onderzoek van Spinhoven blijkt de HADS een lage sensitiviteit en PPV 

te hebben [3]. De multidisciplinaire richtlijn depressie benoemt dat de HADS eerder ‘distress’ 

meet dan een onderscheid maakt tussen angst en depressie [1]. 
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Door de HADS uitslagen als uitgangswaarde te nemen en deze tegenover de ISAR7+GDS2 

uitslagen te zetten concluderen we dat er weinig overeenkomsten zijn en de HADS niet 

vervangen kan worden. De mogelijkheid bestaat ook dat gezien de lage sensitiviteit en PPV 

de HADS niet goed voorspellend is geweest voor depressieve symptomen. Wanneer een 

andere uitkomstmaat voor depressieve symptomen was gebruikt waren er wellicht meer 

overeenkomsten geweest tussen de ISAR7+GDS2 en het andere meetinstrument. Het blijft 

na deze studie onduidelijk of er onvoldoende overeenkomsten tussen de ISAR7+GDS2 en 

de HADS te wijten is aan slecht voorspellende waarde van de ISAR7+GDS2 of aan de 

beperkte diagnostische waarde van de HADS. 

 

Ondanks de beperkingen zijn er ook sterke kanten aan deze studie.  

Deze studie is een van de eerste studies die vanuit de praktijk twee meetinstrumenten met 

elkaar heeft vergeleken en kan als pilot dienen voor verder onderzoek.  

Door data te verzamelen in twee verschillende ziekenhuizen is de onderzoekspopulatie 

diverser geworden waardoor de generaliseerbaarheid vergroot wordt.  
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6. Conclusie en aanbevelingen 

Op grond van de studieresultaten kan het meetinstrument HADS niet vervangen worden 

door het meetinstrument ISAR7+GDS2. Er zijn onvoldoende overeenkomsten tussen een 

positieve ISAR7+GDS2 uitslag ten opzichten van een positieve HADS uitslag. Er is 

onvoldoende overeenkomst tussen een positieve ISAR7 uitslag ten opzichte van een 

positieve HADS uitslag. Daarnaast is er onvoldoende overeenkomst tussen een positieve 

ISAR7 uitslag en een negatieve GDS2 uitslag ten opzichte van een negatieve HADS uitslag. 

Wel lijken er meer overeenkomst te zijn tussen de oorspronkelijke ISAR met de GDS2 en de 

HADS. Het prevalentiecijfer van depressie symptomen in deze studie is 16%. 

 

Zolang er nog geen andere uitkomst maat is om depressieve symptomen te meten is het 

voor de praktijk aan te bevelen de huidige werkwijze met de HADS te continueren. 

Vervolgonderzoek met een grotere dataset zal zich moeten richten op het vergelijken van 

verschillende meetinstrumenten voor depressieve symptomen die in de praktijk gehanteerd 

kunnen worden. Het is aan te bevelen de oorspronkelijke ISAR in de anamnese op te 

nemen. Tot slot wordt, gezien de invloed die een depressie heeft bij COPD-patiënten, 

geadviseerd door te gaan met onderzoek naar het vroegtijdig herkennen en behandelen van 

depressieve symptomen. 
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8. Tabellen 

Tabel 1. Klinische en demografische gegevens 
 
Karakteristieken 
 

(%) N= 
 

Geslacht 
     Man 
     Vrouw 

 
(52%) 13. 
(48%) 12. 
 

Leeftijd (Mean ) 
(minimum-maximum) 
 

73. 
(65.- 89.) 

Huidige woonsituatie 
     Zelfstandig 
     Serviceflat/aanleunwoning 
 

 
(92%) 23 
(8%) 2 

Sociale omstandigheden 
     Alleenstaand 
     Samenwonend 
 

 
(36%) 9 
(64%) 16 

Aantal jaren COPD (Mean) 
(minimum-maximum) 
 

7.7 
(1.- 25.) 
 
 

Multimorbiditeit (Mean)  
(minimum-maximum) 
 

3 
(1.-6.) 
 

Prevalentie depressieve symptomen (16%) 4 
 

 
 
 
 

 

Tabel 2. Tabel 2 geeft een overzicht van het percentage patiënten met een positieve en 

negatieve uitslag op depressieve symptomen en het risico op functieverlies. 

 
 Positief Negatief 
   
ISAR7+GDS2 
 

17 (68%) 0  

ISAR7 
 

24 (96%) 1 (4%) 

HADS 
 

4 (16%) 21 (84%) 
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Tabel 3. De overeenkomsten tussen de twee meetinstrumenten ISAR7+GDS2 en de ISAR7 
met de HADS 
 
 Sensitiviteit 

 
Specificiteit
 

PPV 
 

NPV AUC 

ISAR7+GDS2 
 
 

100% 38.1% 23.5% 100% 0.690 

ISAR7 100% 4.8% 16.7% 100% 0.524 
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9. Nederlandse samenvatting 

Titel Vroegtijdige herkenning van depressieve symptomen bij oudere Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 

Aanleiding Een depressie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door verlies van interesse 

en plezier. In het ziekenhuis is de prevalentie van depressieve symptomen 44% bij oudere 

(65 jaar en ouder) COPD-patiënten. Naast een hoge prevalentie van depressieve 

symptomen hebben ouderen, opgenomen in een ziekenhuis 30 tot 60% kans op 

functieverlies. Het risico op functieverlies wordt bij opname gescreend met de Identification 

of Seniors at Riska (ISAR). Depressieve symptomen worden gescreend met de Geriatric 

Depression Scale (GDS2) en de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

Na een positieve HADS uitslag worden ondersteunende verpleegkundige interventies 

ingezet. In de praktijk wordt de HADS bijna nooit afgenomen. Depressieve symptomen 

worden hierdoor niet herkend en behandeld.  

Doel en onderzoeksvragen Het doel van deze studie is om de COPD-patiënt van 65 jaar en 

ouder met depressieve symptomen in een vroeg stadium te herkennen. 

Onderzocht werd of er overeenkomsten zijn tussen het meetinstrument ISAR7+GDS2 en de 

HADS. 

Methode Kwantitatief cross-sectioneel design uitgevoerd tussen januari en april 2009 in 

twee ziekenhuizen in het midden van Nederland. Inclusiecriteria waren: opgenomen in het 

ziekenhuis, 65 jaar of ouder, diagnose COPD en opname ≥ 48 uur. 

Resultaten Er voldeden 25 patiënten aan de inclusiecriteria. De gemiddelde leeftijd was 73 

jaar en 52% was man. De prevalentie van depressieve symptomen was 16%. De 

ISAR7+GDS2 had een specificiteit van 38.1% en een positive predicted value (PPV) van 

23.5%. De Area Under the receiver operating characteristic Curve (AUC) was 0.69. 

Conclusie en aanbevelingen Er zijn onvoldoende overeenkomsten gevonden tussen de 

ISAR7+GDS2 en de HADS. Voor de praktijk wordt aanbevolen de huidige werkwijze met de 

HADS te continueren. 

Trefwoorden COPD, depressieve symptomen, HADS. 
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10. English abstract 

Title Early recognition of depressive symptoms in older medical inpatients with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 

Background Depression is a disease characterized by loss of interest and fun. The 

prevalence of depressive symptoms in older medical inpatients, (65 years and older) with 

COPD is 44%. In addition to a high risk of depressive symptoms, older medical inpatients 

also have a high risk (30 to 60%) of functional decline. After admission the patients are 

screened on the risk of functional decline with de Identification of Seniors at Risk (ISAR). 

Depressive symptoms are screened with the Geriatric Depression Scale (GDS2) and the 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). After a positive outcome, nursing 

interventions will start. In daily practice the nurses almost never use the HADS. Depressive 

symptoms are therefore not detected and treated. 

Purpose and research The aim of the study is early recognition of depressive symptoms in 

older medical inpatients with COPD. The study investigates the possibility of replacing the 

HADS into the ISAR7+GDS2. 

Method Quantitative cross-sectional study was conducted at two hospitals in the middle of 

the Netherlands between January and April 2009. Inclusion criteria were: aged ≥ 65, 

diagnosis COPD, admitted to medical service, length of stay ≥48 hour.  

Results In total 25 patients were included. The main age was 73 and 52% was men. The 

prevalence of depressive symptoms at admission was 16%. 

The specificity of the ISAR7+GDS2 was 38.1, de Positive Predicted Value (PPV) was 23.5%. 

De Area Under the receiver operating characteristic Curve (AUC) was 0.69. 

Conclusion and recommendations There is not enough similarity between the 

ISAR7+GDS2 and the HADS. We recommend using the HADS in daily practice. 

Keywords COPD, depressive symptoms, HADS. 

 

 


