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SAMENVATTING

Dit proefschrift gaat over depressie bij mensen met multiple sclerose (MS). Hoe vaak komt de-

pressie voor bij mensen met MS? Ziet een depressie er hetzelfde uit bij mensen met en zonder MS? 

In hoeverre kunnen technologische (computer) ontwikkelingen bijdragen aan tijdige herkenning 

en behandeling van depressieve klachten bij deze doelgroep? Een groot deel van dit proefschrift 

betreft het  onderzoek naar de vraag of kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet een 

haalbare en effectieve methode is om depressie bij mensen met MS te behandelen. Hier worden 

de achtergrondinformatie en de resultaten samengevat. 

Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij ontstekingen optreden in het centrale 

zenuwstelsel (hersenen en ruggemerg). Kenmerkend is neurodegeneratie en demyelinisatie: 

een proces waarbij de beschermende laag (myelineschede) van de zenuwcel wordt aangetast. 

Hier  door raakt de prikkelgeleiding in de zenuw verstoord, waardoor men last kan krijgen van 

allerlei neurologische klachten, zoals krachtverlies, vermoeidheid, spasmen, spraakproblemen, 

zichtproblemen, concentratie- of geheugenstoornissen, pijn, blaasproblemen, en seksuele klach-

ten. Hoewel de uitingsvormen en het beloop van MS sterk variëren, gaan de meeste mensen 

achteruit in de loop van de tijd. Er bestaat vooralsnog geen behandeling die MS geneest. Behan-

deling richt zich met name op het verminderen van de symptomen en het afremmen van de 

progressie van MS. De precieze oorzaak van MS is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk ontstaat 

MS in een complex samenspel van erfelijkheid en omgevingsfactoren.

Wereldwijd hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen de diagnose MS. In Nederland geldt dit 

voor 1 op de 1.000 inwoners. MS treft veelal jonge volwassenen (20–40 jaar) in de bloei van hun 

leven, en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Naast ziekte gerelateerde problemen en 

een onzekere maar ongunstige prognose worden mensen met MS ook nog eens geconfronteerd 

met onzekerheid en problemen in het gezin, in sociale contacten, en op het gebied van werk en 

financiën. Het is daarom geen verrassing dat deze patiëntenpopulatie een verhoogd risico heeft 

om depressieve klachten of zelfs een klinische depressie te ontwikkelen.

Depressie

Een depressie is een heterogeen syndroom met verschillende uitingsvormen. Volgens het 

diagnostisch handboek van de psychiatrie (‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, 

of kortweg: de DSM) is sprake van een depressieve stoornis wanneer iemand langer dan 2 weken 

bijna dagelijks het grootste deel van de dag een sombere stemming of verlies van interesse en 

plezier heeft. Daarnaast moeten nog andere symptomen aanwezig zijn, zoals slaapproblemen, 

concen  tratieproblemen of besluiteloosheid, weinig energie, vermoeidheid, traagheid of licha -

melijke onrust, terugkerende doodsgedachten, minder of juist toegenomen eetlust of gewichts-

verandering, gevoelens van schuld of waardeloosheid. Deze klachten moeten bovendien een 

duidelijke lijdensdruk geven of iemands functioneren in het dagelijks leven verstoren. De ernst 

van een depressie kan variëren van licht tot zeer ernstig – hoe meer symptomen, hoe ernstiger de 
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depressie. Het is nog onbekend wat de precieze oorzaak van depressies is, maar vaak gaat het om 

een combinatie van genetische, biologische, sociale, psychologische en omgeving gerelateerde 

factoren. Depressie staat wereldwijd bekend als een belangrijk gezondheidsprobleem en draagt 

sterk bij aan de wereldwijde ziektelast. 

      

Multiple sclerose en depressie

Mensen met zowel MS als depressieve klachten hebben een extra hoge ziektelast: zij ervaren nog 

meer belemmeringen in het dagelijks functioneren en hebben een lagere kwaliteit van leven. 

Naast de directe weerslag op de kwaliteit van leven, kunnen depressieve klachten bij mensen 

met MS het ziekteproces negatief beïnvloeden en het omgaan met de (gevolgen van) de ziekte 

nog eens extra bemoeilijken. Vooralsnog is onduidelijk in hoeverre depressieve klachten een 

reactie zijn op de aanwezigheid van een chronische ziekte met een onvoorspelbaar beloop, of 

een gevolg van dezelfde (neuro-)biologische en genetische factoren die ook tot MS leiden.

De constatering dat depressie bij mensen met MS beduidend vaker voorkomt dan in de 

algemene bevolking is reden tot zorg. Maar hoe vaak komt depressie dan voor bij mensen met 

MS? De verhoogde prevalentie aantallen uit de literatuur variëren flink: tussen 14% en 54%. Dit is 

mogelijk te wijten aan methodologische kwesties zoals verschillen in de grootte, samenstelling 

en herkomst van de onderzochte populatie, of in de meetmethode die is gebruikt om de (ernst 

van de) depressie vast te stellen. De betrouwbaarheid van veel studies is verminderd doordat men 

een klinische depressie gemeten heeft met een vragenlijst in plaats van met een diagnostisch 

interview, of zich heeft gebaseerd op een relatief klein aantal proefpersonen. Er bestaat dan 

ook behoefte aan duidelijkheid over hoe vaak mensen met MS óók een depressieve stoornis 

hebben (of klinisch relevante depressieve symptomen) en over de redenen voor de variërende 

percentages in bestaande studies. Dit was de aanleiding voor het eerste deel van dit proefschrift: 

een kwantitatieve samenvatting van bestaande studies naar de prevalentie van depressie en 

angst bij mensen met MS. 

Hoe vaak depressie en angst voorkomen bij MS

Hoofdstuk 2 beschrijft een systematische literatuuroverzicht en meta-analyse. Via diverse zoek-

machines (PubMed, EMBASE, PsycINFO) werd een uitgebreide zoektocht verricht in de weten-

schappelijke literatuur over depressie en angst bij mensen met MS. In totaal werden 58 studies 

geselecteerd, gebaseerd op 87.756 mensen met MS om een schatting te maken hoe vaak depressie 

voorkwam. Hierbij werd rekening gehouden met de kwaliteit van de studies, de definitie van 

depressie, alsmede de populatie en regio waaruit men deelnemers geselecteerd had. 

De gewogen gemiddelde prevalentie bij mensen met MS was 30,5% voor depressie (95% 

betrouwbaarheidsinterval (BI)=26,3%–35,1%; n=58 studies) en 22,1% voor klinisch relevante 

angst (95%BI=15,2%–31,0%; n=15 studies). Studies die zich baseerden op zelfrapportage 

vragenlijsten van klinisch relevante symptomen bleken hogere prevalenties te vinden dan 

studies die een klinische diagnose van depressie of angst gebruikten (respectievelijk 35% versus 

21%, p=0,001 en 34% versus 10%, p<0,001). De prevalentiecijfers van depressie bij mensen met 

MS was lager in Europese studies dan in studies afkomstig uit andere landen. Angststoornissen 
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werden vaker gevonden bij mensen met MS uit studies onder de algemene bevolking dan bij 

mensen die deelnamen aan studies van/in ziekenhuizen.  In alle gevallen was de heterogeniteit 

van de gerapporteerde prevalentie aanzienlijk zonder dat daarvoor een duidelijke verklaring 

werd gevonden. Hierdoor is het niet mogelijk een precieze prevalentieschatting te geven van 

depressie en angst bij mensen met MS, oftewel, het blijkt lastig te voorspellen welke studie in 

welke prevalentie resulteert. Dit alles leidde tot de conclusie dat bestaande studies wijzen op een 

hoge prevalentie van depressie en angst (zowel symptomen als stoornis) bij MS, maar dat verder 

onderzoek naar de bronnen van heterogeniteit noodzakelijk is. 

Toekomstig onderzoek zou meer aandacht kunnen besteden aan individuele patiëntken-

merken (bijv. sekse, leeftijd, MS-type, ziekteduur, fysieke beperking) en rekening kunnen houden 

met gelijksoortige definities van depressie en angst, en manieren van werving  van deelnemers. 

Daarmee kan in de toekomst hopelijk preciezer worden vastgesteld welke persoon met MS het 

hoogste risico loopt om depressief of angstig te worden, zodat tijdig ingegrepen kan worden, dan 

wel klachten in de gaten gehouden kunnen worden. 

Depressieve stoornis met en zonder MS: verschillend of hetzelfde?

Er bestaat geen consensus over hoe depressie bij mensen met MS het beste gemeten kan 

worden. De overlap tussen psychologische en neurologische symptomen vormt een grote 

uitdaging voor de kwantificering van depressie bij mensen met een neurologische ziekte zoals 

MS. Zo kunnen vermoeidheid, slaapproblemen, psychomotorische traagheid, en concentratie- 

of geheugenstoornissen horen bij MS, maar tevens onderdeel zijn van een depressie. Naast MS 

symptomen zouden neurobiologische processen die MS (klachten) veroorzaken een belangrijke 

rol kunnen spelen in hoe een depressie zich uit bij mensen met MS, en zo het klinische fenotype 

(mede) kunnen bepalen. Onderzoek naar het klinische profiel van een MS gerelateerde klinische 

depressie is echter schaars. Het tweede doel van dit proefschrift was daarom te onderzoeken hoe 

het symptoomprofiel van een depressieve stoornis eruitziet bij mensen met MS.  

Hoofdstuk 3 beschrijft een vergelijking van symptoomprofielen (op basis van de symptoom-

clusters cognitief, somatisch, atypisch of melancholisch, en 30 losse depressieve symptomen) 

tussen mensen met een matig of ernstig depressieve stoornis én MS (n=83) en mensen met 

een matig of ernstig depressieve stoornis zonder MS (n=782). Deze twee groepen bleken te 

verschillen in die zin dat de depressieve personen met MS ouder waren (gemiddeld 48 jaar 

versus 41 jaar, p<0,001), en minder vaak een comorbide angststoornis hadden (37% versus 72%, 

p<0,001) dan de depressieve personen zonder MS. Er werden geen groepsverschillen gevonden 

voor de vier symptoom clusters. Ook waren 25 van de 30 symptomen (83%), inclusief twee 

van de kernsymptomen van depressie (somberheid en verlies van interesse), niet verschillend 

gecorreleerd met MS. Wel werden enkele kleine verschillen gevonden in de symptoomprofielen 

tussen beide groepen. Depressieve mensen met MS rapporteerden vaker ‘pessimisme over de 

toekomst’ (OR=1,62; 95%BI=1,02–2,59). Vier andere symptomen rapporteerden ze juist minder 

vaak dan depressieve mensen zonder MS, namelijk ‘toegenomen eetlust’ (OR=0,40; 95%; BI=0,19–

0,85), ‘verminderde capaciteit voor plezier/genieten’ (OR=0,44; 95%BI=0,24–0,78), ‘opwinding’ 

(OR=0,49; 95%BI=0,28–0,84) en ‘paniek/angst’ (OR=0,49; 95%BI=0,29–0,84). Dit leidde tot de 
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conclusie dat het symptoom profiel van depressie niet substantieel verschilt tussen mensen met 

en zonder MS. Dit betekent dat de uitingsvorm en ernst van depressieve klachten bij mensen 

met MS met dezelfde vragenlijsten gemeten kan worden als in de algemene bevolking (zonder 

MS). De verminderde aanwezigheid van angst bij depressieve mensen met MS zou er tot slot op 

kunnen duiden dat deze groep een ‘puurdere’ vorm van depressie heeft.  

Screening

Het vroegtijdig herkennen en behandelen van depressieve klachten kan de kwaliteit van leven 

aanzienlijk verhogen. Helaas blijkt dat depressie bij MS regelmatig over het hoofd wordt gezien. 

Er zijn zelfs indicaties dat klinisch relevante depressie bij meer dan de helft van de mensen met 

MS niet herkend wordt. Dit kan komen door de overlap van neurologische en psychologische 

symp tomen zoals reeds eerder genoemd. Een andere verklaring is dat mensen met MS hun 

depressieve klachten zelf als onderdeel van de ziekte zien, of ze niet durven te melden. Een 

Amerikaanse onderzoeksgroep (White et al., 2008) adviseerde met oog daarop eerder om 

regelmatig en actiever psychologische klachten te ‘screenen’ tijdens elk ziekenhuisbezoek. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet en resultaten van een pilotstudie waarin de haalbaarheid van 

een kortdurende screening via een ‘touchscreen’ computer onderzocht werd. In totaal werden 

43 mensen met MS gescreend middels 67 vragen over depressie, angst, vermoeidheid, cogni-

tief en lichamelijk functioneren. Deelnemers beantwoordden deze vragen op een touchscreen 

com puter voorafgaand aan hun afspraak met de MS-verpleegkundige, die direct toegang had 

tot de screenings resultaten. Het invullen van de vragenlijst bedroeg gemiddeld maximaal 8 

minuten. De meesten vonden de screening zinvol (n=37/40; 93%) en het systeem makkelijk in 

gebruik (n=35/40; 88%). Velen (n=35/40; 88%) hadden klinisch relevante klachten op een van 

de vragenlijsten. Deze deelnemers bleken veelal verwezen te zijn naar passende hulp voor hun 

klachten, zo bleek uit retrospectief onderzoek. De MS-verpleegkundige gaf aan enthousiast te 

zijn over de methode: de screening vergemakkelijkte de werkzaamheden en maakte het mogelijk 

om direct gerapporteerde klachten bespreekbaar te maken, die anders mogelijk over het hoofd 

waren gezien. Een dergelijke ‘screening’ methode lijkt het dus mogelijk te maken om psycho-

logische klachten als depressie tijdig te herkennen bij patiënten. Verder onderzoek, in de vorm 

van een gerandomiseerde gecontroleerde studie met lange termijn metingen, zal moeten 

uitwijzen of routinematige screening inderdaad beter is dan de gebruikelijke zorg en effectiever 

om depressie te detecteren en adequater te verwijzen en te behandelen.

Behandeling

Gezien het hoge percentage mensen met MS en depressieve klachten en de goede behandel-

effecten van medicatie en/of psychologische behandeling (bijvoorbeeld cognitieve gedrags-

therapie; CGT), is het opmerkelijk dat depressie in deze groep vaak onderbelicht en onbehandeld 

blijft. Men vermoedt dat dit niet alleen te maken heeft met het stigma rondom psychologische 

problemen, maar ook met ziekte-gerelateerde barrières als vermoeidheid, fysieke verslechtering 

en transportproblemen waardoor behandeling in de vorm van ‘face-to-face’ gesprekken mogelijk 

niet volstaat. In de afgelopen jaren zijn daarom alternatieve behandelvormen onderzocht 
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zoals therapie via de telefoon. De laatste jaren heeft het onderzoek naar en aanbod van online 

behan delingen een vlucht genomen. Voor standaard online depressie therapie zijn reeds goede 

resultaten geboekt. Het vermoeden is dat internetbehandeling ook, of juist, voor mensen 

met MS en depressieve klachten uitkomst kan bieden. Meer specifiek werd verwacht dat een 

kortdurende CGT aangeboden via internet een geschikte –want laagdrempelige en makkelijk 

toegankelijke– behandeling zou kunnen zijn voor deze doelgroep. Het tweede gedeelte van dit 

proefschrift gaat in op de haalbaarheid en effectiviteit van de online zelfhulpinterventie ‘Minder 

Zorgen’ voor mensen met MS en klinisch relevante depressieve klachten. De hoofdstukken 5, 6, 

en 7 beschrijven achtereenvolgens een pilotstudie, een studieprotocol, en een gerandomiseerde 

gecontroleerde studie naar de effectiviteit van deze interventie. ‘Minder Zorgen’ is gebaseerd op 

probleemoplossende therapie (een vorm van CGT) en beslaat 5 lessen waarin de aangeboden 

informatie, voorbeelden en oefeningen zijn toegespitst op mensen met MS. Tijdens de interventie 

en het maken van opdrachten worden deelnemers via een website ondersteund door hun coach. 

Pilotstudie

Aan de pilotstudie namen 44 mensen deel met MS en milde tot ernstige depressieve klachten. 

Ruim de helft (52%) maakte de interventie af. Deze mensen hadden gemiddeld meer depressieve 

klachten bij de voormeting. De geruime meerderheid gaf aan tevreden te zijn over de interventie 

(88%); deze percentages zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek. Deelnemers lieten na afloop 

gemiddeld een afname zien van depressieve klachten, gemeten met de ‘Beck Depression 

Inventory-II’ (gemiddelde afname=-3,9; p=0,01; d=0,51). Deze afname was het sterkst bij de 

mensen die de interventie hadden afgemaakt (gemiddelde BDI-II afname=-9,0; p<0,001; d=1,50). 

Geconcludeerd werd dat begeleide zelfhulp voor depressieve klachten via internet haalbaar is bij 

mensen met MS. De voorlopige resultaten deden tevens vermoeden dat depressieve klachten 

door de interventie kunnen afnemen, vooral bij de mensen met meer depressieve klachten die de 

interventie afmaken. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met lange termijn metingen 

moest echter uitwijzen of dit klopte. In hoofdstuk 6 wordt het protocol en de achtergrond van 

deze gerandomiseerde studie gepresenteerd. Hoofdstuk 7 beschrijft vervolgens of de interventie 

‘Minder Zorgen’ effectiever is dan afwachten.

Gerandomiseerde gecontroleerde studie

171 mensen met MS en matige tot depressieve klachten werden ‘random’ toegewezen aan de 

interventie (n=85) of de wachtlijst (n=86). De belangrijkste uitkomstmaat, depressieve klach-

ten, werd gemeten met de ‘Beck Depession Inventory-II (BDI-II)’ voor de interventie (T0), na 

de interventie (T1), en 4 maanden later (T2). De wachtlijstgroep werd op overeenkomstige 

momenten gemeten. 89% van de deelnemers rondde de T1 meting af, en 77% de T2 meting. 67% 

van de deelnemers uit de interventiegroep maakte de therapie af (3 of meer modules afgerond). 

Het versturen van sms ter aanmoediging en herinnering aan de cursus bleek niet significant bij te 

dragen aan het afmaken (65% met, versus 69% zonder sms). 

Deelnemers uit beide groepen lieten een grote afname van depressieve klachten zien, maar 

er werd geen significant verschil gevonden tussen de interventie- en wachtlijstgroep op T1 
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(d=0,23; 95%BI=-0,17–0,63; p=0,259) of op T2 (d=0,01; 95%BI=-0,44–0,46; p=0,953). Ook degenen 

die de interventie hadden afgemaakt lieten geen verschil in daling van depressieve klachten zien 

op T1 (d=0,33; 95%BI=-0,11–0,77; p=0,136) of T2 (d=0,05; 95%BI=-0,43–0,53; p=0,828) vergeleken 

met de wachtlijstgroep. Op T1 werd een klinisch relevante verbetering (minimaal 5 punten BDI-II 

daling) waargenomen in depressieve klachten bij 66% van de interventiegroep en 53% van de 

wachtlijstgroep (p=0,087). Op T2 was dit het geval bij respectievelijk 63% versus 60% (p=0,743). 

Van de interventiegroep was 24% op T1 hersteld van depressieve klachten (BDI-II totaalscore<13 

én minimaal 5 punten afname) versus 18% in de wachtlijstgroep, wat niet van elkaar verschilde 

(p=0,335). Op T2 was dit respectievelijk 28% versus 26% (p=0,722).  Op secundaire uitkomstmaten, 

zoals angst, vermoeidheid en cognitief functioneren werden evenmin verschillen gevonden 

tussen beide groepen.   

Geconcludeerd werd dat een probleemoplossende zelfhulp interventie via internet voor 

matig tot ernstig depressieve mensen met MS niet effectiever is dan plaatsing op een wachtlijst 

in het verminderen van depressieve klachten. Deze bevinding komt niet overeen met wat eerdere 

interventiestudies vonden voor (face-to-face) CGT bij depressieve mensen met MS, of CGT via 

internet bij depressieven mensen uit de algemene bevolking. Een vergelijkbare studie van een 

onderzoeksgroep in Duitsland vond recent wel succesvolle resultaten voor een CGT-interventie 

via internet bij mensen met MS met depressieve klachten vergeleken met een wachtlijstgroep. De 

substantiële afname van depressieve klachten in onze wachtlijstgroep was dan ook onverwacht 

en verschilt van die in bovengenoemde studies. Mogelijk hadden wij te maken met een zeer 

gemotiveerde subgroep (selectiebias) of met regressie naar het gemiddelde, waarbij ook zonder 

behandeling een terugkeer naar een minder depressieve toestand te verwachten is. 

Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat een psychologische interventie via internet 

niet waardevol kan zijn voor de behandeling van depressie bij mensen met MS, maar meer onder-

zoek is gewenst. Onderzoek zou zich kunnen richten op diverse of meer uitgebreide ‘evidence-

based’-behandelingen voor depressie waarbij ook gedacht kan worden aan een combinatie van 

behandeling via internet met ‘face-to-face’ behandeling (de zogenaamde ‘blended’-behandeling) 

of een combinatie met medicatiebehandeling. Daarbij moet gekeken worden naar óf en hóe 

behandeling moet worden toegespitst op deze doelgroep en de aanwezigheid van MS, en wie 

kan profiteren van welke (online) therapie en in welke vorm (online begeleid, gemengd online/

face-to-face, onbegeleid; al dan niet probleemoplossend) en intensiteit. Het is van belang zicht te 

krijgen op welke mensen baat hebben bij een wachtperiode alvorens eventueel behandeling te 

starten, welke mensen vervolgens voortijdig behandeling stoppen, in welke tijdsperiode en onder 

welke omstandigheden (hersteld, verslechterd, voldoende tevreden) en wat hierbij acceptabel 

is. Daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat behandeling van depressie bij mensen 

met MS een grotere uitdaging kan zijn in vergelijking met behandeling van depressieve mensen 

zonder MS vanwege complexiteit door de aanwezigheid van een comorbide lichamelijke ziekte. 

Ter afsluiting

In de aflopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor MS met co morbide depressie én 

voor moderne technologische ontwikkelingen in de behandeling van psychische problemen. De 
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combinatie van beide gebieden is dan ook een interessant en dynamisch onderzoeksveld. Dit 

proefschrift beoogt bij de dragen aan een betere herkenning en behandeling van depressie bij 

mensen met MS. Er zijn nog veel hordes te nemen, want het samengaan van beide aandoeningen 

is complex op veel verschillende niveaus. Ons begrip van de specifieke kenmerken van MS-

gerelateerde depressie, indicaties voor psychologische behandelvormen, en interacties tussen 

patiëntvariabelen is nog onvolledig. Toekomstig onderzoek kan hierin beter inzicht geven, en 

zo hopelijk een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven voor mensen die te maken 

hebben met de chronische aandoening MS. 
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