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Een op de vijf patiënten komt na 
een hartinfarct in een depressie 

terecht. Daardoor wordt het risico 
op overlijden twee keer zo groot. 

Een mogelijke verklaring hiervoor 
is gebrek aan beweging. Voor een 

betere hartprognose is het van 
groot belang inzicht te krijgen in de 

relatie tussen fysieke inspanning 
en depressieve symptomen. Angela 

Wenting gebruikte hiervoor een voor 
de psychologie innovatief en veelbe-
lovend onderzoeksdesign: het Vector 

Auto Regressive model (var).
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ereldwijd veroorzaken de-
pressie en hart- en vaatziekten 
de grootste ziektelast onder 
de bevolking (World Health 
Organization, 2008). Beide 

ziekten kennen een hoge prevalentie en komen vaak gecom-
bineerd voor. Een op de vijf mensen krijgt na een hartinfarct 
te maken met een depressieve stoornis (Thombs et al., 2006). 
In vergelijking met de algemene bevolking is dit een zeven 
keer zo groot risico (De Jonge, 2009). 
 Afgezien van het feit dat een depressie de kwaliteit van 
leven drastisch vermindert, hebben mensen met depressieve 
klachten een ongunstige prognose. Zij lopen een twee tot 
tweeënhalf keer zo groot risico om opnieuw een hartaanval 
of een andere hart- en vaataandoening te krijgen en te 
overlijden (Van Melle et al., 2004). Effectieve behandeling 
van depressieve stoornissen is dus van groot belang. De 
huidige behandelingen tegen depressie blijken echter geen 
effect te hebben op de prognose van het hart (Berkman et al., 
2003; Van Melle et al., 2007). Het is dus van grote noodzaak 
dat we meer inzicht krijgen in de mechanismen die verant-
woordelijk zijn voor de slechte prognose bij post-infarct-
depressie. 
 In de Heart and Soul Study (Whooley, 2008) werd 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen depressie en 
hart- en vaatziekten en de mogelijk onderliggende gedrags-
gerelateerde en biologische mechanismen die dit verband 
kunnen verklaren. Zij constateerden dat bijna de helft van  
de relatie tussen depressie en een slechte prognose verklaard 
wordt door fysieke inactiviteit. Nu zou je kunnen denken:  
als we alle mensen met een post-infarctdepressie laten 
bewegen, dan kunnen we zo de prognose van het hart 
verbeteren. Maar zo eenvoudig is dat niet. Het is namelijk 
onduidelijk of fysieke inactiviteit voorafgaat aan depressieve 
symptomen, of depressieve symptomen leiden tot fysieke 
inactiviteit, of beide. 
 Om dit vraagstuk te beantwoorden, moeten we afwijken 
van de algemeen gebruikte nomothetische benadering in de 
psychosomatische wetenschappen. In nomothetische 
onderzoeken, zoals case-controlstudies, cohortstudies of 
interventiestudies, worden grote groepen mensen bekeken 
om op groepsniveau uitspraken te doen over gemiddelden, 
verbanden en risicobepalingen. Vele gedragsmatige en 
psychologische factoren verschillen echter niet alleen van 
persoon tot persoon, maar zijn tevens dynamisch van aard: 
fysieke activiteit en de ernst van depressieve symptomen 
fluctueren over tijd. Om dit verloop in kaart te brengen en te 
kijken welke invloed de twee variabelen op elkaar uitoefe-
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   Figuur 1. Vragenlijst naar Lichaamsbeweging en Emotionele Problemen
  LICHAAMSBEWEGING 

Vraag 1            
heeft u vandaag minimaal 30 minuten matig intensief bewogen?  1               ja        nee 
(iets hogere hartslag en snellere ademhaling)               

Vraag 2
wilt u in de tabel aangeven of u vandaag onderstaande lichamelijke activiteiten heeft verricht en hoeveel  
tijd u eraan heeft besteed?

   Lichamelijke activiteiten  Vandaag verricht Tijd besteed in minuten

ja nee nvt*

1 woon-werkverkeer
(bijv. naar werk lopen of fietsen)

2a licht en matig intensieve lichamelijke inspanning op werk
(iets hogere hartslag en snellere ademhaling)

2b Zwaar intensieve lichamelijke inspanning op werk
(bijv. lopend werk of zware dingen optillen)

3a licht en matig intensieve huishoudelijke activiteiten
(bijv. koken, afwassen of strijken)

3b Zwaar intensieve huishoudelijke activiteiten
(bijv. stofzuigen of met zware boodschappen lopen)

4 Vrije tijd (bijv. wandelen, tuinieren, klussen of vrijen)

5 sporten (bijv. tennissen, zwemmen of fitnessen)

             * niet van toepassing 

  emotionele problemen 

Vraag 3 2 
wilt u in onderstaande tabel aangeven of u vandaag last heeft gehad van één van de volgende problemen?

problemen last gehad*

0 1 2 3

1 weinig interesse of plezier in uw dagelijkse bezigheden

2 gevoelens van neerslachtigheid, depressiviteit of hopeloosheid

3 Moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen of teveel slapen

4 Vermoeidheid of een gebrek aan energie 

5 weinig eetlust of overmatig eten

6 ontevreden zijn over uzelf, of het gevoel hebben dat u een mislukkeling bent of dat u 
uzelf en/of uw naasten tekort doet

7 Met de gedachte spelen dat u beter dood zou zijn of uzelf op een bepaalde manier te 
kwetsen

8 Zodanig traag bewegen of langzaam spreken dat het anderen op zou kunnen vallen, 
of zo gejaagd of rusteloos zijn dat u meer beweegt dan gewoonlijk

9 concentratieproblemen, bijv. bij het lezen van de krant of kijken naar de televisie

             * 0 = helemaal niet, 1 = enigszins, 2 = regelmatig, 3 = Vaak   

Vraag 4 3

als u aangegeven heeft last te hebben gehad van één of meerdere van bovenstaande problemen, hoe moeilijk hebben 
deze problemen het voor u gemaakt uw werk of huishouden te doen of om te gaan met andere mensen?    
 helemaal niet moeilijk      enigszins moeilijk        Zeer moeilijk      extreem moeilijk  

 Vraag 5               
heeft u vandaag last gehad van gevoelens van angst?                      ja      nee 

1    Volgens de nederlandse norm gezond Bewegen     2-3  gebaseerd op de patient health Questionnaire 9 (phQ9)
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nen, zijn individuele tijdseries nodig, met vele meetmomen-
ten en een korte intervalduur. 

bas de sombere boswachter  We zijn ons gaan 
richten op het vraagstuk van de relatie tussen fysieke acti-
viteit en post-infarctdepressie, door een innovatief onder-
zoeksdesign in de psychosomatische wetenschappen toe te 
passen. Om inzicht te geven in de methoden en statistieken 
van dit model, nemen we de data van de eerste hartinfarctpa-
tiënt die in onze studie (N=5) is opgenomen, als voorbeeld. 
Deze patiënt is een getrouwde man van 55 jaar. Hij is bos-
wachter van beroep en leidt in zijn vrije tijd graag schoolklas-
sen rond. Laten we hem voor het gemak hier Bas noemen. 
 Bas heeft na zijn hartaanval een dotterbehandeling onder-
gaan, waarna hij deelnam aan de Psycho-Educatieve Preven-
tiemodule (pep) in het Maxima Medisch Centrum. Deze 
module is onderdeel van het hartrevalidatieprogramma, en 
met name gericht op het hervinden van een emotioneel 
evenwicht en op een optimale hervatting van de dagelijkse 
bezigheden (Revalidatiecommissie nhs/nvvc, 2004). In het 
kader van onze studie werden de pep-deelnemers gescreend 
op depressieve symptomen met de Beck Depression 
Inventory (bdi). Bij een indicatie 
van lichte tot matige depressieve 
symptomen (een score van 10 of 
hoger) en geen significante 
cognitieve beperkingen, levens-
bedreigende ziekten of ernstige 
lichamelijke beperkingen, 
werden de patiënten uitgenodigd 
aan de studie deel te nemen. Bas 
bleek bij afname van de bdi 
matige tot ernstige depressieve 
symptomen te ervaren (score 24). 
Hij was niet bekend met psycho-
logische behandeling in het 
verleden en er waren geen 
factoren die deelname aan de 
studie belemmerden. 
 Bas heeft bijna drie maanden 
deelgenomen aan het onderzoek 
door dagelijks een vragenlijst in 
te vullen over depressieve 
symptomen en fysieke activiteit. 
De lijst is weergegeven in Figuur 
1. In de vragenlijst zijn negen 

vragen naar depressieve symptomen uit de Patient Health 
Questionnaire (phq-9) opgenomen. Deze vragen zijn direct 
gebaseerd op de dsm-iv-criteria voor een depressieve 
stoornis, en aangepast voor dagelijks gebruik (American 
Psychiatric Association, 1994). Op een vierpuntsschaal van 0 
(helemaal niet) tot 3 (vaak) kan worden aangegeven in welke 
mate last wordt ervaren van de depressieve symptomen. In 
de analyse werd de totaalscore van depressieve symptomen 
(0-27) gebruikt. De mate van fysieke inspanning is in kaart 
gebracht door aan te geven hoeveel minuten zijn besteed aan 
bewegen door woon-werkverkeer, fysieke inspanning op het 
werk, huishoudelijke activiteiten, vrijetijdsbesteding en 
sporten. In onze analysen is het totale aantal minuten en de 
mate van intensiteit (licht tot matig, en zwaar intensief) van 
de activiteiten gebruikt. 
 De twee tijdreeksen die we met de ingevulde vragenlijs-
ten van Bas hebben verkregen, zijn weergegeven in Figuur 2. 
De mate van depressieve symptomen varieerde over tijd van 
lichte tot matige ernst, met scores tussen de 5 en 16, waarbij 
een score van 10 of hoger wijst op klinisch relevante 
depressieve klachten. De hoeveelheid tijd die werd gespen-
deerd aan fysieke activiteit, lag tussen de 0 en 13 uur per dag. 

Figuur 2. Tijdseries van de dagelijkse mate van Depressie (Patient Health 
Questionnaire 9; range 0-27) en Activiteit (minuten). De asterisken  
verwijzen naar de uitschieters door ongewone gebeurtenissen. 

Deelnemer 1
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een econometrisch model in een  
psychologisch jasje  Om de microstructuur van de 
dynamische relatie tussen fysieke inspanning en depres-
sieve symptomen betrouwbaar in kaart te brengen, was het 
nodig om een nieuw onderzoeksdesign in de psychologische 
wetenschappen toe te passen: het Vector Auto Regressive-model 
(var). Dit model is van origine ontwikkeld door Sims (Sims, 
1980) voor de econometrie. Het aantrekkelijke aan var is 
dat je de causale relatie tussen twee dynamische variabelen 
ermee onderzoekt, zonder a priori assumpties over de rich-
ting van die causaliteit: gaat fysieke inactiviteit nu vooraf aan 
depressieve symptomen, leiden depressieve symptomen tot 
fysieke inactiviteit, of zijn beide het geval? 
 Dit vraagstuk kan worden onderzocht met het multivari-
ate autoregressiemodel var, waarbij iedere variabele wordt 
bepaald door eigen voorafgaande waarden en de voorafgaan-
de waarden van andere variabelen (Brandt & Williams, 
2007). Bij gebruik van het var-model wordt verondersteld 
dat de endogene variabelen depressie en activiteit niet alleen 
elkaar beïnvloeden over de tijd, maar ook zichzelf: je zou je 
voor kunnen stellen dat je vandaag minder actief bent omdat 
je gisteren veel lichamelijke inspanning hebt geleverd, maar 
ook dat je minder zin hebt om fysieke activiteiten te 
ondernemen omdat minder lekker in je vel zit. 
 Het var-model weergeven in vergelijkingen, ziet er als 
volgt uit: 

In het var-model wordt verondersteld dat de mate van 
activiteit op tijd t (Activityt), zowel wordt bepaald door de 
mate van activiteit op voorgaande dagen (Activityt-i), als door 
de mate van depressieve gevoelens op voorgaande dagen 
(Depressiont-i). Daarnaast spelen externe variabelen een rol. 
Bas noemde een zondag waarop hij bezoek kreeg van zijn 
schoonmoeder. Dit had een negatieve invloed op zijn 
gemoedstoestand en leidde er tegelijkertijd toe dat hij 
lichamelijk meer inspanning moest leveren om zijn 
schoonmoeder te verzorgen. Deze externe variabele die 
zowel van invloed is op de mate van sombere gevoelens als 
op de mate van fysieke inspanning, wordt in de regressiever-
gelijking opgenomen in de error (  i).
 Activiteit en depressie op voorgaande dagen (Activityt-i, 
Depressiont-i) worden in het var-model beschouwd als p lagged 
variabelen. Een lag staat voor de tijdsinterval tussen twee 
opeenvolgende waarden, waarbij p het aantal lags is dat in 
het model wordt meegenomen. Depressie op dag 40 kan 
bepaald worden door de mate van depressieve klachten en 
fysieke inspanning op dag 39 (lag=1), op dag 38 (lag=2), en zo 
verder. 

het model toegepast op Bas  Een van de eerste 
stappen in de var-analysen is het bepalen van de ‘var order’; 
het best passend aantal lags voor het var-model. De mate van 
depressie op dag 20 zou bijvoorbeeld niet meer van invloed 
hoeven zijn op de mate van depressie op dag 40. De var-
order wordt bepaald met diverse statistische selectiecriteria-
testen. In de data-analyse van Bas wijzen alle selectiecriteria 
op een optimale lag-lengte van 2 (zie Tabel 2), wat wil zeggen 
dat activiteit en depressie het beste worden bepaald door de 
mate van fysieke inspanning en depressieve symptomen op 
de twee voorafgaande dagen. 
 Met de bepaling van de var-order kon het definitieve 
var-model worden vastgesteld, waarvan de resultaten zijn 
weergegeven in Tabel 3. Uit var blijkt dat 58 procent van de 
variantie in fysieke activiteit en 42 procent van de variantie 
in depressieve symptomen wordt verklaard door de mate van 
fysieke inspanning en de ernst van depressieve symptomen 
op de twee voorafgaande dagen. Er is hierbij sprake van een 
positieve autocorrelatie van zowel depressie als activiteit. 
Depressie blijkt significant voorspeld te worden door de 
ernst van depressieve symptomen op de voorafgaande dag. 
De mate van fysieke activiteit wordt significant voorspeld 
door fysieke activiteit op de twee voorafgaande dagen. Deze 
positieve autoregressie-effecten wijzen op de interne 
dynamiek van de variabelen. 

Het model kan  
in veel meer  
psychologisch  
onderzoek worden 
toegepast

                                      p                                     p
Activityt  =  α0  +  Σ αi  Activity t-i   +  Σ βi Depression t-i  + 3lt
                                    i=1                                   i=1          

                                               p                                     p
Depression t  =  β0  +  Σ γi  Activity t-i   +  Σ δi Depression t-i  + 32t
                                             i=1                                   i=1          

{

3
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Tabel 1. Beschrijvende kenmerken van 
de studiedeelnemer 
kenmerk deelnemer 1

leeftijd 55

geslacht man

partnerstatus gehuwd

opleidingsniveau lagere beroepsopleiding

cardiale geschiedenis pci

lVef 55

Medische co-morbiditeit geen

BMi 30

rokersstatus roker

Medicijngebruik acetylsalicylic-acid

plavix

metoprolol 

statine

Bdi-score bij intake 24

duur van de tijdreeks 85 dagen

gemiddelde depressieve 

symptomen (sd)

11,8 (2,1)

fysieke activiteit (minuten), 

gemiddelde (sd)

431,3 (136,6)

Noot. BMI = Body Mass Index; LVEF = Linkerventrikel ejectiefractie; PCI = dotterbehandeling.

Tabel 2.  Resultaten van de VAR Lag Order selectiecriteria 
Lag LR P>|z| FPE AIC HQIC SBIC
0 na na 14.4678 2.5469 2.54688 2.54688
1 43.967 0.000 8.2501 1.9849 2.03806 2.11983*
2 12.218* 0.016 7.72998* 1.919* 2.0253* 2.18886
3 4.953 0.292 8.1192 1.9666 2.12607 2.37139

Note. * lag order geselecteerd door het criterium. LR = R statistische toets op 5%-niveau; FPE = Final prediction error; AIC = Akaike Informatiecriterium; HQIC = Hannan-Quinn-Informatiecri-

terium and SBIC = Schwarz’ Bayesian informatiecriterium. 

Tabel 3. VAR. Bepalende variabelen van activiteit en depressie
lag/variablen coëf. p>|z| [95% Betr.interval]  

activiteit (r-sq = .58)
fysieke activiteit

                       lag 1 0.406 0.000 0.212 0.600

                       lag 2 0.292 0.003 0.101 0.483

depressieve symptomen  

                       lag 1 0.089 0.326 0.089 0.267

                       lag 2   -0.072 0.391   -0.238 0.093

depressie (r-sq = .42)

depressieve symptomen

                       lag 1 0.379 0.000 0.188 0.571

                       lag 2* 0 . . .

    fysieke activiteit

                       lag 1 -0.258 0.006 -0.440 -0.076

                       lag 2* 0 . . .

Note. * constraintparameters  

Depressieven  
hebben een 
ruim twee keer 
zo grote kans 
op een nieuwe 
hartaanval
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 Onze belangstelling ging echter uit naar de invloed van 
depressie en activiteit op elkaar over de tijd. De var laat zien 
dat activiteit op lag 1 negatief gecorreleerd is met depressie, 
wat wil zeggen dat een hogere mate van fysieke inspanning 
leidt tot minder depressieve symptomen de volgende dag. De 
causale aard van dit verband is bevestigd met de Waldtest 
voor Grangercausaliteit, die berust op de notie dat de oorzaak 
altijd voorafgaat aan het gevolg (Granger, 1969). Uit de 
resultaten van deze test blijkt dat fluctuaties in fysieke 
activiteit inderdaad van significante voorspellende waarde 
zijn voor de mate van depressieve symptomen, maar niet 
vice versa. 

het positieve effect van bewegen  
op depressie  Lichamelijke inspanning heeft dus een 
significante positieve invloed op de depressieve klachten 
van Bas. Met het berekenen van de impulsresponsfuncties 
(irf) hebben we in kaart gebracht hoe sterk dit effect is van 
lichaamsbeweging op depressie. Figuur 3 laat zien dat één uur 
extra bewegen leidt tot een significante afname in depressieve 
symptomen over de vier daaropvolgende dagen. Omdat dit 
effect over de tijd doorwerkt, zijn de cumulatieve impulsres-
ponsfuncties (cirf) berekend. In Tabel 4 is te zien dat dit uur 
extra bewegen ertoe leidt dat de score op de depressievragen-
lijst binnen zes dagen afneemt met één punt, wat voor Bas een 
voelbaar effect is. 
 Depressie en activiteit beïnvloeden elkaar ook op dezelfde 
dag. Uit de var-analyse blijkt een negatieve correlatie (r= 
-.279) tussen depressie en lichaamsbeweging op hetzelfde 
meetmoment. Met de georthogonaliseerde impulsres-
ponsfunctieanalyse (oirf) hebben we de volledige micro-
structuur van de dynamische relatie tussen fysieke inspan-
ning en depressieve symptomen in kaart gebracht, inclusief 
de effecten van beide variabelen op dezelfde dag (lag=0). De 

Door de analyse  
is het mogelijk  
een individueel  
behandeladvies  
te geven

95% ci           geortogonaliseerde irf

Activiteit ---> depressie; volgorde 1

Figuur 3. IRF. Reactie van depressie  
op 1 uur extra activiteit 

Tabel 4. CIRF. Geaccumuleerde reactie van 
depressie op 1 uur extra activiteit
Periode CIRF
1 -.258    
2 -.461
3 -.649
4 -.797
5 -.916
6 -1.001*
7 -1.083
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95% ci           geortogonaliseerde irf

Activiteit ---> depressie; volgorde 2

95% ci           geortogonaliseerde irf

Depressie ---> activiteit ; volgorde 2

95% ci           geortogonaliseerde irf

Depressie ---> activiteit; volgorde 1

95% ci           geortogonaliseerde irf

Activiteit ---> depressie; volgorde 1

volgorde van deze effecten was echter onbekend. Het zou zo 
kunnen zijn dat depressieve symptomen ertoe leiden dat je 
diezelfde dag geen zin hebt om lichamelijk actief te zijn, 
maar het is ook mogelijk dat fysieke activiteit ertoe leidt dat 
je je die dag minder depressief voelt. In de oirf zijn beide 
volgorden onderzocht. Figuren 4 en 5 geven de resultaten 
hiervan weer. De bovenste twee grafieken van beide figuren 
visualiseren de reactie van depressie op één standaarddevi-
atie extra activiteit. Eén standaarddeviatie activiteit is bij Bas 
anderhalf uur extra lichamelijke inspanning op een dag. 
Volgorde 1 veronderstelt dat veranderingen in fysieke activiteit 
voorafgaan aan veranderingen in depressieve symptomen. 
Oirf toont in Figuur 4 dat extra fysieke inspanning leidt tot 
een direct effect op depressieve symptomen dezelfde dag, en 
een verdere significante afname van depressie op de 
daaropvolgende drie dagen. Dit effect neemt hierna lang-
zaam af, tot er op dag twaalf geen invloed meer is van de 

extra fysieke inspanning. Volgorde 2 veronderstelt dat 
veranderingen in depressieve symptomen voorafgaan aan 
veranderingen in fysieke activiteit. In de bovenste grafiek 
van Figuur 5 is te zien dat er natuurlijkerwijs geen effect is 
van activiteit op depressie op dezelfde dag, maar op de 
daaropvolgende dagen wordt wederom een afname in 
depressieve symptomen waargenomen bij extra fysieke 
inspanning. De onderste grafiek toont dat een verandering 
in depressieve symptomen leidt tot verminderde activiteit 
op dezelfde dag, maar dat dit effect op de daaropvolgende 
dagen niet meer standhoudt. 
 De hierboven beschreven impulsresponsanalysen maken 
duidelijk dat als Bas anderhalf uur extra beweegt, hij 
hierdoor vier dagen lang significant minder depressieve 
klachten ervaart, en dit effect op de daaropvolgende dagen 
nog verder doorwerkt. De laatste statistische analyse in de 
var-methode betreft het vaststellen van de omvang van dit 

Figuur 4. OIRF. Volgorde 1: Veranderingen in activiteit  
gaan vooraf aan veranderingen in depressie op lag 0 

Figuur 5. OIRF. Volgorde 2: Veranderingen in depressie  
gaan vooraf aan veranderingen in activiteit op lag 0
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Eén uur extra  
bewegen leidt tot 
een significante 
afname in  
depressieve  
symptomen

effect. De variantie van depressiesymptomen wordt 
bepaald door variatie in fysieke inspanning. Uit variantie-
decompositie komt naar voren dat de grootste variantie 
in depressie wordt verklaard door de variatie in depressie 
zelf op voorgaande dagen (zie Tabel 5). Desondanks blijkt 
ook fysieke activiteit van grote invloed te zijn: bijna 22 
procent van de variantie van depressieve symptomen 
blijkt verklaard te worden door de variatie in fysieke 
activiteit. 

veelbelovend model voor patiënt  
en wetenschap   Toepassing van het var-model 
op de individuele tijdreeksen van Bas, maakt duidelijk 
dat veranderingen in depressieve symptomen signifi-
cant verklaard worden door veranderingen in fysieke 
activiteit. Als Bas op een dag anderhalf uur extra beweegt, 
voelt hij zich niet alleen die dag zelf minder depressief, 
maar treedt er ook op de daaropvolgende drie dagen een 
significante afname in depressieve symptomen op. Met 
deze wetenschap hebben wij Bas een individueel behan-
deladvies kunnen geven om zijn depressieve klachten 
te verminderen. Dit is van essentieel belang voor de 
psychosomatische geneeskunde, omdat huidige behan-
delingen van depressie geen effect blijken te hebben op 
de hartprognose (De Jonge et al., 2007). In de enrichd-
studie werd aangetoond aan dat cognitieve gedragsthe-
rapie in een onderzoek bij 968 hartinfarctpatiënten met 
depressieve symptomen, geen positieve invloed had op 
het aantal revascularisatieprocedures, cardiovasculaire 
ziekenhuisopnamen, herhaalde cardiale incidenten en 
overlijden (Berkman et al., 2003). Uit onderzoek bij 331 
depressieve hartinfarctpatiënten in de mind-it-studie, 
kon worden geconcludeerd dat medicamenteuze behan-
deling met antidepressiva geen verbeterend effect had 
op de mate van de depressie en niet leidde tot een betere 
cardiale prognose (Van Melle et al., 2007). Er is een grote 
behoefte aan interventiemethoden die zowel de depres-
sieve symptomen behandelen, als de mechanismen 
aanpakken die zorgen voor de slechte hartprognose. De 
causale relatie van depressie en fysieke activiteit bij Bas 
wijst erop dat het bevorderen van lichamelijke inspan-
ning bij hartinfarctpatiënten een veelbelovende alter-
natieve behandelingsstrategie kan zijn, die het risico op 
herhaalde cardiovasculaire incidenten kan verminderen. 
 Onze studie is een van de eerste die het van oorsprong 
econometrische var-model heeft toegepast in de 
psychologische wetenschappen. Dit innovatieve onder-

Tabel 5. Variantiedecompositie. Volgorde 1:  
Veranderingen in activiteit gaan vooraf aan  
veranderingen in depressie op lag 0
Lag/variabelen Activiteit Depressie
1. Vd van fysieke activiteit (%) 

lag 1 100 0.00

lag 2 99.15 0.85

lag 3 99.27 0.73

lag 4 99.31 0.69

lag 5 99.34 0.66
lag 6 99.35 0.65

lag 7 99.36 0.64

lag 8 99.37 0.63

2. Vd van depressieve symptomen (%) 

lag 1 7.79 92.21

lag 2 15.03 84.97

lag 3 17.74 82.26

lag 4 19.64 80.36

lag 5 20.69 79.31

lag 6 21.33 78.67

lag 7 21.71 78.29

lag 8 21.95 78.05
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Temporal Dynamics of Depressive Symptoms and Physical  
Activity in Post-Myocardial Infarction Patients: An Innovative 
Time Series Analysis
A. Wenting
 Background: Depressive symptoms increase the risk of car-

diovascular morbidity and mortality in myocardial infarction 
(mi) patients. Physical inactivity is a potential mechanism in 
this relationship. Insight in the association between physical 
activity and depressive symptoms is of great importance in 
order to prevent the deleterious effects of depression on cardiac 
prognosis. Methods: In this study a time series approach was 
employed to investigate the temporal dynamics between depres-
sive symptoms and physical activity post-mi in one individual. 
Results: Our Vector Autoregressive (var) models demonstrated 
that in this specific respondent, fluctuations in depressive 
symptomatology were significantly explained by variation in 
physical activity and not the other way around. Conclusion: 
The innovative var models offer great opportunities in clinical 
practice, as well as in psychological sciences.

Dit artikel is een licht aangepaste versie van de masterthesis ‘Tem-
poral Dynamics of Depressive Symptoms and Physical Activity in 
Post-Myocardial Infarction Patients: A Time Series Analysis’, voor de 
opleiding Medische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Met 
dank aan prof.dr. P. de Jonge, eerste onderzoeksbegeleider Universi-
teit van Tilburg; mw A.M. Roest MSc, tweede onderzoeksbegeleid-
ster Universiteit van Tilburg; mw dr. E.H. Bos, mede-onderzoekster 
Universitair Medisch Centrum Grongingen; mw dr. M. Chatrou, 
onderzoeksbegeleidster Máxima Medisch Centrum; en dr. R.J. A.M. 
Verbunt, samenwerkend cardioloog Máxima Medisch Centrum. 

zoeksdesign is niet alleen veelbelovend voor de 
behandeling van de individuele patiënt in de psychoso-
matische geneeskunde, maar ook voor onderzoek in de 
psychologische wetenschappen. Het var-model kan 
worden toegepast op vele dynamische variabelen in de 
psychosomatiek. De analyse vereist tijdreeksen met 
minimaal vijftig meetmomenten. De intervaltijd tussen 
de meetmomenten kan worden bepaald op basis van 
reeds bestaande kennis over de mate van veranderlijk-
heid van de variabelen. Dagelijkse metingen passen bij 
onderzoek naar depressieve symptomen en fysieke 
activiteit. Voor het meten van andere factoren zou een 
ander tijdsinterval gekozen kunnen worden, zoals 
maandelijkse metingen bij onderzoek naar dysthymie. 
Verdere toepassing van het var-model in de psychologie 
zal de meerwaarde van het model voor de individuele 
patiënt en wetenschap moeten bevestigen. 
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