De relatie tussen lichamelijke kwetsbaarheid (‘frailty’) en ontregeling van het
afweersysteem bij depressie op latere leeftijd
Frailty, vrij vertaald met lichamelijke kwetsbaarheid, is een conditie waarin oudere mensen
versterkt kunnen reageren op stressoren. Dit kunnen zowel lichamelijke stressoren zijn,
bijvoorbeeld een griep, of psychosociale stressoren, bijvoorbeeld het overlijden van een partner.
Frailty betekent dus feitelijk dat mensen snel uit evenwicht kunnen raken, wat kan leiden tot een
scala aan gezondheidsproblemen met een groot risico op afhankelijkheid van anderen of
vervroegd overlijden. In de NESDO studie werd ‘frailty’ vastgesteld met behulp van
internationaal geldende criteria opgesteld door mevr. dr. L. Fried. Op basis van deze criteria is
een oudere frail als hij of zij voldoet aan drie kenmerken, te weten een zwakke handknijpkracht,
ongewild gewichtsverlies, verminderd uithoudingsvermogen of energieniveau, lage loopsnelheid
en tot slot weinig lichamelijke activiteit. Reeds eerder toonden wij met behulp van de NESDO
studie aan dat depressieve ouderen vaker als “frail” geclassificeerd kunnen worden dan nietdepressieve ouderen. Bij ouderen is er dus een relatie tussen depressie en lichamelijke
kwetsbaarheid.
Uit eerder onderzoek is bekend dat zowel een depressie op latere leeftijd als frailty
samenhangen met ontregeling van het afweersysteem. Deze ontregeling uit zich onder andere in
verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. In deze studie onderzochten we met gegevens uit
NESDO of binnen een groep depressieve ouderen, er ook een relatie bestond tussen frailty en
verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Hierbij hebben we naar drie ontstekingswaarden
gekeken, te weten C-reactief proteïne, interleukine-6 en neutrophil gelatinase–associated
lipocaline.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor drie van de kenmerken van frailty, namelijk een
zwakke handknijpkracht, lage loopsnelheid en weinig lichamelijke activiteit, een relatie is met
ontregeling van het afweersysteem bij depressieve ouderen. De andere twee criteria voor frailty,
te weten ongewild gewichtsverlies en een verminderd uithoudingsvermogen of energieniveau
hingen niet samen met verhoogde ontstekingswaarden. Deze resultaten kunnen wijzen op een
subtype van depressie, dat samenhangt met lichamelijke veroudering.

