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In het proefschrift zijn verschillende manieren onderzocht om de effecten van psychotherapie 
voor depressie te verbeteren. Resultaten van een groot Nederlands gerandomiseerd 
multicenter onderzoek in de specialistische GGZ lieten zien dat het verhogen van de 
sessiefrequentie leidt tot minder uitval tijdens therapie en snellere en betere 
behandeluitkomsten. Andere studies in het proefschrift richtten zich op de implementatie en 
kwaliteit van therapie in Nederland en lieten zijn dat beide in Nederland mogelijk suboptimaal 
zijn. Een ander belangrijk onderwerp in dit proefschrift was de rol van het leervermogen van de 
patiënt in de uitkomsten van psychotherapie voor depressie: in meerdere studies bleek dat 
werkgeheugen een belangrijke rol kan spelen in het voorspellen van therapie uitkomst. 
Allerlaatst hebben een aantal studies in het proefschrift zich gericht op het voorspellen van 
voor welke patiënt welke behandeling het beste werkt. Hieruit bleek onder andere dat voor 
verschillende patiënten verschillende sessiefrequenties optimaal zijn. 
 
 


