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Vroeg versus Laat ontstaan

Door somatische 
aandoening of  
medicatie

Unipolaire manie; 
zeldzaam

Pseudo-unipolair beloop



(Kroon et al. 2013)
800.000 patiënten in Nederland in de HAP, 1996-2007
Twee pieken: 15-24 jaar & 45-54 jaar

Vroeg versus Laat ontstaan
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Kroon JS, Wohlfarth TD, Dieleman J, Sutterland AL, Storosum JG, Denys D, de Haan L, Sturkenboom MCJM. Incidence rates and risk factors of bipolar disorder in the general population: a population-based cohort study. Bipolar Disord 2013: 15: 306–313.Bipolar I disorder: Two peaks in the age at onset of the disorder were noticed: one in early adulthood (15-24 years; 0.68/10000 PY) and a larger peak in later life (45-54 years; 1.2/10000 PY).



Laat-ontstane bipolaire stoornis

 Opvallend weinig verschillen met vroeg 
ontstane vorm
 Maar wel:
 Vaker wittestofschade
 Vaker cardiovasculaire risicofactoren
 Slechtere cognitie

(Schulman et al. 2005)
(Schouws et al. 2009)
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Presentation Notes
-Handboek Ouderenpsychiatrie:Rechtszijdige infarcten in orbitofrontale + temporale cortex  manische beelden�Linkzijdige infarcten  depressieve verschijnselen-Schulman et al. 2005-Schouws SN et al. Cognitive impairment in early and late bipolar disorder. Am J Geriatr Psychiatry. 2009 Jun;17(6):508-15. 



Bipolaire subtypes
Bipolair type I Manie

Bipolair type II Hypomanie

Bipolair type III Hypomanie tijdens behandeling met antidepressiva 
(of licht therapie, slaap deprivatie en ECT). 

Bipolair type IV Depressieve state gesupponeerd op een hyperthym
temperament

Bipolair type V Recidiverende depressies met dysfore hypomanie

Bipolair type VI Laat ontstane depressie met gemengde stemmingsklachten, 
progressief tot een dementie-achtig syndroom

(Akiskal 1999/ 2005)
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Type 4: depressive states superimposed on a hyperthymic temperament. Familial bipolarity supports their inclusion in the bipolar spectrum.[9] The prototypical presentation is that of a late onset (>50 years), anergic depressive episode necessitating multiple brief courses of antidepressants (none of which work beyond a few months), and subsequent development of an excited ("agitated") depressive mixed state with psychomotor restlessness, racing thoughts, and/or intense sexual excitement.[6,7] History will often reveal that these individuals were extremely successful executives (usually male) with lifelong drive, ambition, high energy, confidence, and extroverted interpersonal skills.�Akiskal's Schema of Bipolar Subtypes. (Psychiatric Clinics of North America 22:3, September 1999; Medscape Family Medicine, 2005;7[1]) 



Epidemiologie
10% van de bipolaire 
patiënten krijgt 
diagnose na 50e jaar

25% van alle 
patiënten met 
bipolaire stoornis is 
ouder dan 50 jaar

prevalentie BD type I:  
18-44jr: 1,4%
65+:  0,1-0,4%

(Brieger & Maneros, 2005)

(Depp et al. 2004/2005/2006)

(Sajatovic et al. 2015)

Presenter
Presentation Notes
Aantal ouderen neemt toe, dus ook aantal ouderen met bipolaire stoornisDubbele vergrijzing: groep ouderen vormt groter deel van de bevolking (gevolg van babyboom na WOII) + mensen worden steeds ouder



Weinig wetenschappelijk 
onderzoek

International Society for Bipolar Disorders Task
Force on Older-Age Bipolar Disorder (OABD)
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Weinig specifieke zorg



Specifieke aanbevelingen uit de 
richtlijn

Cognitie

SomatiekDiagnostiek

Behandeling

(2015)
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I. Ouder worden



Levensverwachting bij bipolaire 
stoornis

n=10.6 miljoen Zweden
n=17.101 met bipolaire 
stoornis
20 jaar gevolgd

(Westman et al. 2013)
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Persons with bipolar disorder died of CVD approximately 10 years earlier than the general population. One third (38%) of all deaths in persons with bipolar disorder were caused by CVD and almost half (44%) by other somatic diseases, whereas suicide and other external causes accounted for less than a fifth of all deaths (18%). Excess mortality of both CVD (n=824) and other somatic diseases (n=988) was higher than that of suicide and other external causes (n=675 deaths).Westman J et al. Cardiovascular mortality in bipolar disorder: a population-based cohort study in Sweden. BMJ Open. 2013 Apr 18;3(4).



 Overlijden 10 jaar eerder door cardiovasculaire 
ziektes.

 38% van doodsoorzaken is cardiovasculaire 
ziektes.

 44% van doodsoorzaken is een andere 
lichamelijke ziekte.

 18% van doodsoorzaken is suïcide of ongeval.

Levensverwachting bij bipolaire 
stoornis

(Westman et al. 2013)
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Persons with bipolar disorder died of CVD approximately 10 years earlier than the general population. One third (38%) of all deaths in persons with bipolar disorder were caused by CVD and almost half (44%) by other somatic diseases, whereas suicide and other external causes accounted for less than a fifth of all deaths (18%). Excess mortality of both CVD (n=824) and other somatic diseases (n=988) was higher than that of suicide and other external causes (n=675 deaths).Westman J et al. Cardiovascular mortality in bipolar disorder: a population-based cohort study in Sweden. BMJ Open. 2013 Apr 18;3(4).



Chronologische versus biologische 
leeftijd: vervroegde veroudering

frail

fit
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Presentation Notes
Veel mensen vinden kwaliteit van leven belangrijker dan levensduur. Waardoor een kortere levensverwachting in hun ogen niet perse slecht hoeft te zijn. Echter er is ook een versnelde veroudering bij bipolaire stoornis waardoor op jongere leeftijd er al de gebreken ontstaan die meer bij ouder worden horen.



frail

fit

Chronologische versus biologische 
leeftijd: versnelde veroudering

Presenter
Presentation Notes
Rizzo et al. The theory of bipolar disorder as an illness of accelerated aging: implications for clinical care and research. Neurosci Biobehav Rev. 2014 May;42:157-69. 



Elke episode, comorbiditeit en middelen misbruik
 stress  vatbaarder voor volgende stressoren

Allostatic load

(Kapczinski 2008)
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Wear and tear = slijtageprocesEen effectieve en langdurige profylactische behandeling voorkomt niet alleen episoden van manie en depressie, maar zou tegelijkertijd een beschermend effect kunnen hebben op de integriteit van essentiële netwerken in het brein. Kapczinski et al. Allostatic load in bipolar disorder: implications for pathophysiology and treatment. Neurosci Biobehav Rev. 2008;32(4):675-92. 



 2 co-morbide somatische diagnoses (in USA 3-4)

 22% zonder enige somatische co-morbiditeit

 Gemiddeld 1 somatisch medicijn

 32% polyfarmacie (zes of meer)

 Vergelijkbaar in bipolair 1 en 2

 Vergelijkbaar in Vroeg (<50jr) en Laat ontstane BD

II. Somatiek

(Dols et al. 2014)
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Dols et al. Psychiatric and medical comorbidities: results from a bipolar elderly cohort study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Nov;22(11):1066-74.



Hoe is over het algemeen uw 
lichamelijke gezondheidstoestand?

>60 jaar met een 
bipolaire 
stoornis

in de 
algemene 
bevolking

Heel goed 17% 13%
Goed 49% 54%
Matig 34% 31%
Slecht 0% 3%



Somatische comorbiditeit

N=101
68.9 jaar, 54% vrouw
42% hoog opgeleid

45% rookt
67% overgewicht

1.22 lichamelijke ziektes (uit 8)

N= 2545
69.5 jaar, 55% vrouw
24% hoog opgeleid

14% rookt
61% overgewicht

1.63 lichamelijke ziektes (uit 8)

(Beunders, Kemp, Orhan,  et al, to be submitted)
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Vragenlijst waarin klachten, diagnose en medicatie gebruik van 16 chronische ziektes worden uitgevraagd.



Self-report chronische ziekten
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Gemiddeld 1,7 somatische comorbiditeit21,8% geen somatische comorbiditeitDols et al. Psychiatric and medical comorbidities: results from a bipolar elderly cohort study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Nov;22(11):1066-74.



Somatische comorbiditeit, na 3 jaar

 Aantal chronische
ziekten neemt bij
LASA toe met 
+0.35 ziekten

 Aantal chronische
ziekten neemt bij
DOBi toe met 
+0.50 ziekten

 Verschil in 
toename is  
significant 
(p=0.038).
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Zelfrapportage gezondheid, na 3 jaar
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Verbeteren lichamelijke gezondheid
 Algemene voorlichting over voeding, leefstijl, 

bewegen.
 Informatie over bijwerkingen, somatische 

comorbiditeit en lichamelijke gezondheid.
 Screenen of periodiek lichamelijk onderzoek.
 Optimale behandeling risicofactoren.
 Goede samenwerking met huisarts en andere 

medisch specialisten.



III. Cognitie



geheugen

aandacht mentale snelheid

waarnemingruimtelijke
cognitie

Cognitieve functies
executieve
functies sociale cognitie

taal

Presenter
Presentation Notes
Cognitie is de mentale activiteiten die wij nodig hebben om te denken, leren, begrijpen, waarnemen, problemen oplossen en herinneren.�Een cognitieve stoornis is een probleem op het gebied van deze mentale activiteit Moeite met werk, huishouden, hobby, relatie



Progressieve cognitieve stoornissen



Normale veroudering
 Tijdelijk verergering door depressie/ manie
 Blijvende schade door bipolaire stoornis 
 Interne of neurologische aandoening
Geneesmiddelenbijwerking 

(benzo’s, antipsychotica, anticholinergica)

Geneesmiddelinteractie/ -intoxicatie
 Alcohol- of drugsgebruik

Niet-progressieve cognitieve 
stoornissen

Presenter
Presentation Notes
Of door combinatie…�anemie  minder concentratie  medicijn dubbel ingenomen  geneesmiddelintoxicatie..Bron: Handboek Ouderenpsychiatrie, de Tijdstroom. 



Beloop van cognitieve beperkingen 
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(Schouws et al. 2016)
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Schouws SN, Comijs HC, Dols A, Beekman AT, Stek ML. Five-year follow-up of cognitive impairment in older adults with bipolar disorder. Bipolar Disord. 2016 Mar;18(2):148-54. Deze beperkingen zijn wel stabiel over langere tijd (5 jaar) (Schouws e.a. 2016). Dit is een belangrijke bevinding omdat dit een van de weinige longitudinale studies is bij oudere patiëntenmet een bipolaire stoornis en een even oude controlegroep. Deze bevinding past niet in de ‘neuroprogressie’-hypothese waarbij iedere stemmingsepisode toxisch zouzijn voor het brein en een versnelde veroudering in gang zou zetten (Rizzo e.a. 2014).



Cognitie bij ouderen met een 
bipolaire stoornis

 60% van ouderen met bipolaire stoornis hebben subjectieve 
cognitieve klachten

 Ouderen met bipolaire stoornis hebben méér cognitieve 
problemen dan gezonden

 Op lange termijn mogelijk grotere kans op dementie 
 Effect lithium mogelijk juist beschermend (neuroprotectief)
 Mogelijke risicofactoren: 

aantal doorgemaakte episodes, aantal opnames, psychotische 
episodes, duur ziekte, cardiovasculaire risicofactoren

 Objectieve cognitieve beperkingen komen niet altijd overeen 
met subjectieve klachten

 Beloop mogelijk stabiel over de jaren (Kessing et al. 2010)

(Schouws et al. 2016)

(Beunders et al. To be submitted)

(Kessing et al. 2003)
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Increased risk of developing dementia in patients with major affective disorders compared to patients with other medical illnesses.Kessing LV, Nilsson FM.J Affect Disord. 2003 Feb;73(3):261-9.Bipolar Disord. 2010 Feb;12(1):87-94. doi: 10.1111/j.1399-5618.2009.00788.x.Does lithium protect against dementia?Kessing LV1, Forman JL, Andersen PK.



Behandeling van Cognitieve 
klachten bij ouderen met een 

bipolaire stoornis



Brain Train

Sessie Inhoud

1 - 3 Psycho-educatie over neurocognitieve stoornissen, de rol 
van de familie

4 - 5 Aandacht, stoornissen en strategieën

6 - 11 Geheugen, stoornissen en strategieën (intern en extern), 
lezen en onthouden

12 - 16 Executief functioneren, stoornissen en strategieën, time 
management, probleemoplossen

17 -21 Verbeteren van communicatievaardigheden, autonomie en 
stresshantering

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJr4eRtfjPAhVH1xoKHa8uAeQQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/Functional_Remediation_for_Bipolar_Disor.html?id=r05sBQAAQBAJ&source=kp_cover&psig=AFQjCNGnYnpOcW0zQPjMr9TgE4NoL6g2EA&ust=1477569412368059
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJr4eRtfjPAhVH1xoKHa8uAeQQjRwIBw&url=http://books.google.com/books/about/Functional_Remediation_for_Bipolar_Disor.html?id=r05sBQAAQBAJ&source=kp_cover&psig=AFQjCNGnYnpOcW0zQPjMr9TgE4NoL6g2EA&ust=1477569412368059


Wandelen op Woensdag



https://kenniscyclus.nl/projecten/



IV. Lithium
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Presentation Notes
50% van de oudere patiënten met bipolaire stoornis in NLAlternatief is antipsychoticum: risico op mortaliteit, CVA, hyperglycemie



“Gouden standaard” bij bipolaire stoornis
1. Meest effectieve onderhoudsbehandeling1

systematische review en meta-analyse Lancet 2014

2. Effectief bij behandeling acute manie2
meta-analyse International Journal of Bipolar Disorders 2011

3. Effectief bij behandeling bipolaire depressie3

in combinatie met antidepressivum, of monotherapie als matig ernstig

4. Meer dan 60% minder kans op suïcide en 
sterfte4
systematische review en meta-analyse BMJ 2013

5. Mogelijk een neuroprotectief effect
meer plasticiteit bij bipolaire patiënten5

meta-analyse: verbeterde cognitie in patiënten met MCI of Alzheimer6

Lithium is effectief!

Presenter
Presentation Notes
1. Severus E, Taylor MJ, Sauer C, Pfennig A, Ritter P, Bauer M, Geddes JR. Lithium for prevention of mood episodes in bipolar disorders: systematic review and meta-analysis. Int J Bipolar Disord. 2014;2:15.2. �-Cipriani, A., Barbui, C., Salanti, G., Rendell, J., Brown, R., Stockton, S., e.a. (2011). Comparative efficacy and acceptability of antimanic drugs in acute mania: A multiple-treatments meta-analysis. Lancet, 378, 1306-1315.-Richtlijn Bipolaire stoornissen 2015.  3. �-Malhi et al. Lithiumeter: Version 2.0. Bipolar Disord. 2016 Dec;18(8):631-641. -Richtlijn Bipolaire stoornissen 2015. �4. Cipriani, A., Hawton, K., Stockton, S., & Geddes, J.R. (2013). Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: Updated systematic review and meta-analysis. BMJ, 346, f3646.5. Quiroz JA, Machado-Vieira R, Zarate CA Jr, Manji HK (2010) Novel insights into lithium’s mechanism of action: neurotrophic and neuroprotective effects. Neuropsychobiology 62(1):50–60. 6. Matsunaga S et al. (2015) Lithium as a Treatment for Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis S et al. J Alzheimers Dis 48 (2), 403-410. 



Lithium bij ouderen

Lithiumeter 2.0

• De nierfunctie vermindert 
Per jaar GFR -0,5 ml/min/1.73m2

• Verandering verhouding 
water/ vet vermindering 
spiermassa

• Herstelvermogen bij 
verstoring trager

 Streefspiegel 
onderhoudsbehandeling: 

0,4-0,8 mmol/L
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Presentation Notes
Tijdens veroudering neemt het percentage vetweefsel in verhouding tot de totale hoeveelheid lichaamswater toe. De 'lean body mass' neemt af, voornamelijk door afname van de spiermassa. Dit betekent dat de verdeling van vet- en wateroplosbare verbindingen in het lichaam anders wordt.Malhi et al. Lithiumeter: Version 2.0. Bipolar Disord. 2016 Dec;18(8):631-641. 



Renale diabetes insipidus
– Komt vaak voor (tot 40%)
– Hinderlijk, niet gevaarlijk
– Niet geassocieerd met nierfalen
– Meestel geen reden om lithium te stoppen

Chronische nierinsufficiëntie
– Komt redelijk vaak voor (±20%)1

– Milde afname eGFR/jaar
– Zeer kleine kans (0,5-1%) op terminaal nierfalen (ESRD)
– Risicofactoren:

acute intoxicaties, meerdere doses/dag,
hoge lithiumspiegels, therapieduur

Renale bijwerkingen van 
lithiumgebruik
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[Renal complications of lithium use: to cease or to continue?]Beunders AJM, Hillegers MHJ, Regeer EJ, Vervloet MG, Gaillard CAJM, Dols A.Ned Tijdschr Geneeskd. 2018 May 29;162. pii: D2683. Dutch. 



Overzichtsartikel
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Nierschade bij lithiumgebruik: stoppen of doorgaan?�Beunders AJM, Hillegers MHJ, Regeer EJ, Vervloet MG, Gaillard CAJM, Dols A.Ned Tijdschr Geneeskd. 2018 May 29;162. pii: D2683.



https://kenniscyclus.nl/colleges/



Clos et al. 2015
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Clos S, Rauchhaus P, Severn A. Long-term effect of lithium maintenance therapy on estimated glomerular filtration rate in patients with affective disorders: a population-based cohort study. Lancet Psychiatry. 2015 Dec;2(12):1075-83.



Afweging voor- en nadelen
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Nierschade bij lithiumgebruik: stoppen of doorgaan?�Beunders AJM, Hillegers MHJ, Regeer EJ, Vervloet MG, Gaillard CAJM, Dols A.Ned Tijdschr Geneeskd. 2018 May 29;162. pii: D2683.



Gedeelde besluitvorming!!
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Nierschade bij lithiumgebruik: stoppen of doorgaan?�Beunders AJM, Hillegers MHJ, Regeer EJ, Vervloet MG, Gaillard CAJM, Dols A.Ned Tijdschr Geneeskd. 2018 May 29;162. pii: D2683.



Take home messages
 Ouderen met een bipolaire stoornis zijn een groeiend groep 

die aparte aanpak nodig hebben.
 Versnelde veroudering van patiënten met bipolaire stoornis 

maakt dat adviezen soms al bij jongere bipolaire patiënten 
noodzakelijk zijn.

Met de leeftijd nemen somatische comorbiditeit en cognitieve 
stoornissen toe. 

 Het beloop en de oorzaak van de somatische comorbiditeit en 
cognitieve beperkingen is nog e weinig onderzocht om het als 
integraal onderdeel van stoornis te beschouwen. 

 Bijwerkingen van lithium komen vaak voor, maar kans op 
nierfalen is laag. Goede monitoring is essentiëel!



Met dank aan
Polikliniek Bipolair & 60+
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Alexandra Beunders
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Francis van Velzen
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