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Samenvatting 

Collaborative care voor depressie in de eerstelijnszorg en de invloed van 
bijkomende lichamelijke klachten.  

Een proefschrift uit het Depressie Initiatief.  

 

Hoewel veel mensen bij het woord depressie misschien denken aan een bezoek aan de 
psycholoog of psychiater, komen veruit de meeste mensen bij wie later een depressie 
wordt vastgesteld eerst bij de huisarts. In de meeste gevallen is de hoofdklacht ook niet 
somberheid of nergens meer plezier aan kunnen beleven, maar een lichamelijke klacht 
zoals hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid of vermoeidheid.25 Hiermee wordt meteen duidelijk 
dat de behandeling van depressie voor de huisarts geen gemakkelijke taak is: depressie 
komt vaak voor (naar schatting ongeveer 10% van de patiënten die de huisarts ziet)5, 
'verschuilt' zich vaak achter lichamelijke klachten, en blijkt ook nog eens vaak samen te 
gaan met lichamelijke ziekten als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.26 Omdat 
depressies ook geassocieerd zijn met psychosociale problemen (denk aan financiële 
problemen, relatiecrises, ruzie op het werk)39;176, is het van belang dat hier ook ruimte 
voor is. Ga er maar aan staan in 10 minuten (of 20 minuten bij een dubbel consult)! 

De oplossing lijkt echter niet dat al deze patiënten worden doorverwezen naar de tweede 
lijn (gespecialiseerde instellingen op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg, 
GGZ). Daar zijn al wachtlijsten en bovendien is de prevalentie van depressie te hoog: op 
elk moment voldoet naar schatting ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking aan de 
criteria voor een depressie: ongeveer 800.000 mensen. Hoewel lang niet al deze mensen 
zich in het 'depressie-label' zullen herkennen210 en er enige wetenschappelijke discussie is 
over de criteria voor een depressieve stoornis4, is het duidelijk dat voldoen aan de 
hulpvraag van patiënten bij wie bij de huisarts een depressie wordt vastgesteld een 
uitdaging is. 

In dit proefschrift is de effectiviteit van collaborative care onderzocht, een in de Verenigde 
Staten ontwikkeld samenwerkingsmodel dat erop gericht is verschillende hulpverleners in 
de eerstelijns gezondheidszorg optimaal samen te laten werken.59 Daarbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten caremanager die kortdurende 
gespreksbehandeling aanbiedt en de organisatie van zorg (bijvoorbeeld monitoring van 
klachten en overleg met een psychiater) voor een deel overneemt van de huisarts. Een 
ander belangrijk element is dat de tweedelijn de zorg niet overneemt, maar dat de 
expertise (in de vorm van overleg of consultatie) wel beschikbaar is. De huisarts blijft 
hoofdbehandelaar en bepaalt samen met de patiënt, de caremanager en een consulent 
psychiater welke stappen gezet moeten worden. Op deze manier beoogt het collaborative 
care model een aantal van de in de vorige alinea's geschetste knelpunten op te lossen.  

Hieronder worden de resultaten van het CC:DIP-onderzoek samengevat. CC:DIP 
(Collaborative Care: Depression Initiative in Primary care) was onderdeel van het 
depressie-initiatief17, een landelijk programma dat liep tussen 2006 en 2011 waarin 
gestreefd werd de depressiezorg in Nederland te verbeteren. Hoofduitvoerder was het 
Trimbos-instituut en het onderzoek werd gefinancierd door het Innovatiefonds 
zorgverzekeraars. CC:DIP was een (cluster)gerandomiseerde trial (experiment) waarbij 
huisartspraktijken willekeurig werden ingedeeld in een groep die met collaborative care 
ging werken en een groep die gebruikelijke zorg bleef geven. 150 patiënten werden een 
jaar lang gevolgd in 18 huisartsenpraktijken. De ernst van de depressie werd gemeten 
met de PHQ9, waarbij de belangrijkste uitkomstmaat 'response' was: een minimaal 50% 



lagere score ten opzichte van de beginmeting. Twee andere belangrijke aspecten van het 
onderzoek waren de kosteneffectiviteit (wordt een mogelijk behandeleffect ook tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten bereikt) en de invloed van bijkomende lichamelijke 
klachten (aangezien deze zo vaak samengaan met een depressie). In de appendix (na de 
referenties) staat het protocol dat t.a.v. collaborative care tijdens CC:DIP is gehanteerd, 
voor wie geïnteresseerd is in hoe het behandelmodel in de praktijk werd toegepast (daar 
staat ook een versie van de PHQ9). Hieronder worden de wetenschappelijke uitkomsten 
van het proefschrift besproken. Na de bespreking van de resultaten volgt een algemene 
conclusie.  

 

1. De effectiviteit en kosteneffectiviteit van collaborative care in de eerstelijn in Nederland     
(hoofdstuk 3 en 4):    

Zoals hierboven beschreven was de belangrijkste uitkomstmaat een afname van de 
PHQ9-score met tenminste 50% t.o.v. de beginscore (response). Daarnaast werd 
gekeken naar een strengere uitkomstmaat: remissie. Dat wil zeggen dat het 
klachtenniveau niet meer klinisch relevant is. Kroenke heeft uitgezocht dat dit 
overeenkomt met een PHQ9-score tussen 0 en 4.1 De grootste behandeleffecten t.a.v. 
response worden gevonden na 3 en 9 maanden. Na 3 maanden bereikt 45,9% van de 
patiënten in de collaborative care groep response tegenover 10,5% in de gebruikelijke 
zorggroep. Na 9 maanden bereikt 61,0% van de collaborative care groep response 
tegenover 25,8% in de gebruikelijke zorggroep. Ook na 6 en 12 maanden zijn de 
verschillen in het voordeel van de collaborative care groep, maar de resultaten zijn dan 
niet statistisch significant. Ook de resultaten t.a.v. remissie pakken steeds in het voordeel 
van de collaborative care groep uit. Na 6 maanden is er een statistisch significant effect 
op remissie voor de patiënten die collaborative care kregen. Bij 23,8% van de patiënten 
in die groep is de depressie op dat moment in remissie vergeleken met 10,3% in de 
gebruikelijke zorggroep. In tabel 2 in hoofdstuk 3 staan alle resultaten t.a.v. response en 
remissie weergegeven. 

Op basis van de resultaten voor response valt ook een voor de huisarts nuttige 
uitkomstmaat te berekenen: de number needed to treat (NNT). Dit staat voor het aantal 
mensen dat een huisarts samen met de caremanager en de consulent psychiater moet 
behandelen om response te bereiken voor 1 extra patiënt (vergeleken met gebruikelijke 
zorg). Dit getal was 2 na 3 maanden en 3 na 9 maanden. Dat de NNT zo laag is, zou het 
aantrekkelijk kunnen maken voor huisartsen om volgens de principes van collaborative 
care te gaan werken. Het implementeren van een nieuwe methode gaat niet gemakkelijk, 
maar het levert potentieel veel op: de kans dat een patiënt er baat bij zal hebben is 
aanzienlijk. 

Voordat we verder gaan dient een aantal punten genoemd te worden, waar we in dit 
onderzoek tegen aan liepen. Het grootste probleem was dat er erg veel patiënten 
(26.580) gescreend moesten worden om uiteindelijk 93 patiënten middels screening te 
includeren. Daarbij waren we ook wel streng: patiënten moesten minimaal 10 scoren op 
de PHQ9 en ze moesten op een diagnostisch interview, het MINI neuropsychiatrisch 
interview, aan de diagnostische criteria voor een depressie voldoen (zie figuur 1 in 
hoofdstuk 3 voor een overzicht van de instroom van patiënten in het project). Wellicht 
speelt mee dat uit onderzoek naar voren is gekomen dat niet alle mensen met klachten 
als somberheid zich herkennen in het depressie label.210 Zij koppelen hun klachten eerder 
aan problemen van voorbijgaande aard (zoals relatieproblemen of financiële problemen) 
en zijn misschien minder snel geneigd om hiervoor hulp te zoeken via hun huisarts.  

Een andere onder epidemiologen bekend fenomeen kan het onderzoek ook getroffen 
hebben: het blijkt altijd erg lastig om het aantal patiënten te includeren dat je op basis 
van epidemiologische voorspellingen zou verwachten. Dit staat ook wel bekend als 'de 



wet van Lasagna', een Amerikaanse onderzoeker die dit probleem beschreef.217 Een van 
de factoren die een rol blijkt te spelen bij lage inclusie is een gevoel van weerstand bij 
patiënten tegen het onderwerp of de interventie.217 Dit zou natuurlijk voor depressie 
kunnen gelden gezien het stigma dat erop rust en het 'depressie label' dat niet door 
iedereen wordt onderschreven.  Overigens onderstreept dit het belang van de 
mogelijkheid van aanmelden die de huisartsen ook tot hun beschikking hadden: deze 
patiënten zochten zelf actief hulp voor hun depressie. De uitkomsten voor deze groep 
(meegenomen in hoofdstuk 3 in de totale collaborative care groep) zijn mogelijk 
representatiever voor de alledaagse praktijk. Screenen voor depressie maakt daar 
immers doorgaans geen onderdeel van uit.  

Wel is er dan nog een methodologisch probleem. Bij cluster randomisatie (het willekeurig 
indelen van de huisartsenpraktijken in een controlegroep en een interventiegroep i.p.v. 
het willekeurig indelen van de patiënten in twee groepen) is het namelijk ingewikkeld om 
patiënten op een andere manier dan via screening te werven. Het belangrijkste probleem 
is dat het heel moeilijk is om huisartsen blind te houden voor de groep waar ze in zitten 
(zeker bij een complexe interventie als collaborative care waar ze ook voor getraind 
moeten worden). Huisartsen in de collaborative care groep zullen naar verwachting 
enthousiast zijn over de nieuwe methode die ze in de aanbieding hebben. Dit in 
tegenstelling tot huisartsen in de gebruikelijke zorggroep (de controlegroep). Daarbij 
komt dat de huisartsen in de collaborative care groep weten dat alle patiënten die zij 
aanmelden de nieuwe interventie zullen krijgen, terwijl de huisartsen in de gebruikelijke 
zorggroep 'niets nieuws in de aanbieding hebben'. Dit kan voor onevenwichtigheden 
zorgen in het onderzoek en dat kan leiden tot wat epidemiologen 'selectie bias' noemen: 
groepen die niet goed vergelijkbaar zijn waardoor je het echte effect van de interventie 
niet meer kunt bepalen.  

Bij de door de huisarts aangemelde patiënten in de totale collaborative care groep is dan 
ook mogelijk enige vertekening van de resultaten opgetreden (selectie bias). Hiervoor 
kan echter met zgn. propensity scores redelijk goed worden gecorrigeerd (zie de 
methodesectie van hoofdstuk 3 voor uitleg hierover). Om dit probleem volledig te 
ondervangen zou een nieuw onderzoek met  patiëntrandomisatie moeten worden 
uitgevoerd (waarbij huisartsen alle patiënten aanmelden). De vraag is echter of dit echt 
nog nodig is. Deze vorm van randomiseren kent ook nadelen*. Bovendien werd bij de 
IMPACT-studie al gebruik gemaakt van patiëntrandomisatie en de resultaten waren hier 
ook duidelijk in het voordeel van collaborative care.59 De Engelse collaborative care studie 
van Richards en collega's kende tevens een elegante oplossing: een cluster 
gerandomiseerde controlegroep en patiënt gerandomiseerde controle en collaborative 
care groepen.22  

Naast de hierboven genoemde punten die wellicht nog nader onderzoek in de toekomst 
vergen, is ten aanzien van de implementatie natuurlijk ook van belang dat collaborative 
care ook vergoed wordt. In sommige gevallen zal de huisartsenpraktijk er zelfs iemand 
voor aan moeten nemen (de caremanager). Hiervoor zijn vooral de resultaten met 
betrekking tot de kosteneffectiviteit van belang. In de jaren '90 van de vorige eeuw werd 
aan de hand van de bekende Trechter van Dunning23 beschreven aan welke voorwaarden 
een interventie zou moeten voldoen om te worden geïmplementeerd in de 
gezondheidszorg: 

I. is deze zorg noodzakelijk? 

II. Is het ook effectief (effectiever dan de gebruikelijke zorg)? 

III. Kan dat effect worden bereikt met een aanvaardbare hoeveelheid inzet van middelen 
en personeel? 

                                                            
* Patiëntrandomisatie is ingewikkeld bij complexe zorginnovaties (je past immers iets aan in de alledaagse praktijk en het is 
lastig om dit controlepatiënten te onthouden). Dit kan tot 'contaminatie van het effect' leiden: de huisarts komt in de verleiding 
(bewust of onbewust) om het geleerde ook bij controlepatiënten toe te passen.  



Dat het ondersteunen van de huisarts bij het geven van goede zorg voor depressie 
noodzakelijk is, is hopelijk duidelijk geworden in het eerste deel van deze samenvatting 
(denk bijvoorbeeld aan de prevalentie en de complexiteit van de problemen die in het 
korte tijdsbestek van een consult aan bod zouden moeten komen). Dat collaborative care 
effectiever is dan gebruikelijke zorg kwam naar voren uit hoofdstuk 3 van dit proefschrift. 
Hoe zit het dan met de kosten (als equivalent voor de inzet van middelen en personeel)? 
Hiertoe werd in hoofdstuk 4 een maat geïntroduceerd die vaak wordt gehanteerd in 
gezondheidszorgeconomie: kosten per QALY. QALY staat voor 'Quality Adjusted 
Lifeyear'†, oftewel hoeveel winnen patiënten die zijn behandeld volgens de principes van 
collaborative care aan gezonde levenstijd en wat kost dat dan?     

Uit de kostenanalyse komt naar voren dat de gescreende collaborative care patiënten 
gemiddeld genomen 0,01 QALY extra winnen ten opzicht van de patiënten in de 
gebruikelijke zorg groep (als ook de door de huisarts aangemelde collaborative care 
patiënten in de analyse worden meegenomen gaat het om 0,04 QALY). Dat lijkt natuurlijk 
niet veel, maar dit blijkt wel tegen aanvaardbare kosten te gebeuren (en daarbij geldt 
ook: patiënten in de collaborative care groep winnen niet alleen 0,01 QALY, maar 
natuurlijk ook PHQ9-punten tegen deze kosten). Sterker nog collaborative care blijkt zelfs 
goedkoper dan de gebruikelijke zorg (€ 1.540 zijn de gemiddelde kosten voor de 
gescreende collaborative care groep tegen €2.232 voor de gescreende gebruikelijke 
zorggroep). Als ook de indirecte kosten (bijv. voor productieverlies door ziekte) in 
ogenschouw worden genomen, wordt collaborative care ook 'dominant', wat wil zeggen 
dat de interventie duidelijk goedkoper en effectiever is dan de gebruikelijke zorg (zie ook 
figuur 2 in hoofdstuk 4).  

Vanuit een maatschappelijk perspectief is het dus verstandig om collaborative care in te 
voeren. Wel lijkt er dus nog veel winst mogelijk in de zin van QALYs (1 QALY is immers 
een gezond extra levensjaar, terwijl de opbrengst nu 0,01-0,04 QALY is). Hiernaar kan in 
de toekomst zeker nog gekeken worden. Zorgverzekeraars hebben gezien de lagere 
direct medische kosten echter genoeg reden om de implementatie van collaborative care 
aan te moedigen. Omdat de winst (met name in de gescreende collaborative care groep) 
voor een deel op het gebied van indirecte kosten ligt, zouden mogelijk ook andere 
partijen kunnen bijdragen. Werkgevers hebben bijvoorbeeld baat bij het lagere 
ziekteverzuim dat collaborative care met zich mee lijkt te brengen.  

Overigens heeft de identificatie van patiënten door de huisarts wellicht een gunstige 
uitwerking op de kosteneffectiviteit: deze neemt namelijk nog duidelijk toe als de door de 
huisarts aangemelde patiënten in de analyse worden meegenomen. Kennelijk waren de 
huisartsen in staat om een groep te identificeren die relatief veel baat had bij de 
interventie. Hiernaar is nog wel meer onderzoek nodig, bijv. in een patiënt 
gerandomiseerd onderzoek waarin de huisarts alle patiënten aanmeldt. Bij de algemene 
conclusie (hieronder) komt dit punt ook nog eens aan bod.  

Ten aanzien van de implementatie kan al wel worden gezegd dat het van belang lijkt om 
het collaborative care model te integreren in de huisartsenzorg voor andere chronische 
lichamelijke aandoeningen (denk daarbij bijv. aan COPD, Diabetes en de ziekte van 
Parkinson die vaak samen voorkomen met depressie). 'Diseasemanagement modellen' 
waartoe ook collaborative care gerekend kan worden zouden uiteindelijk niet beperkt 
moeten worden tot één aandoening. Het patiënt trackingsysteem dat voor het CC:DIP-
onderzoek werd ontwikkeld zou vanuit deze optiek geïntegreerd moeten worden met het 
EPD (en niet als aparte module los van het EPD) naast andere modules voor andere 
chronische aandoeningen. Hierbij kan tevens gedacht worden aan een elektronisch 

                                                            
† In onze studie werd hiervoor de EQ5D gebruikt, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4. Wie wil weten uit welke 
vragen de EQ5D is opgebouwd, kan een voorbeeld in het Engels downloaden via www.euroqol.org. Het voordeel van de EQ5D is 
dat het instrument niet 'ziekte specifiek' is. Aan een steekproef uit de bevolking is gevraagd hoe erg zij een bepaald ziekteprofiel 
vonden, los van welke ziekte dit veroorzaakte. Hoe erg vindt de gemiddelde Nederlander het bijvoorbeeld dat een ziekte 
problemen met lopen veroorzaakt? Je kunt je voorstellen dat juist voor psychische problemen waar vaak een stigma op rust, zo 
een waardevrij instrument heel nuttig kan zijn.  

http://www.euroqol.org/


dossier dat deels ook zelf door de patiënt beheerd wordt. Rechtstreekse toegang tot hun 
dossier faciliteert patiënten in het krijgen van geïntegreerde zorg (wat goed aansluit bij 
de collaborative care gedachte), en als patienten op hun beurt zorgverleners en eventuele 
anderen toegang geven tot hun dossier ontstaat een geïntegreerde omgeving. Wettelijk is 
de patient eigenaar van diens dossier zodat geen problemen met privacywetgeving te 
verwachten zijn. Innovatieve huisartsengroepen, transmurale GGZ instellingen of ICT 
ontwikkelaars kunnen hiermee de klant van de toekomst beter gaan bedienen (denk 
hierbij ook aan e-health). Dit zou een interessante ontwikkeling kunnen zijn, waarnaar 
nog wel enig onderzoek nodig lijkt.  

  



 
2. Depressie en lichamelijke klachten (hoofdstuk 5 en 6) en het belang hiervan voor 
collaborative care (hoofdstuk 7): 

Zoals aan het begin van deze samenvatting al werd genoemd komen lichamelijke 
klachten en depressie erg vaak samen voor. Het is zelfs zo dat een ruime meerderheid 
van de patiënten bij het eerste consult voor wat later een depressie blijkt te zijn in eerste 
instantie alleen lichamelijke klachten rapporteert.25 Het lijkt daarom voor de hand liggend 
om uit te zoeken of lichamelijke klachten ook het beloop van een depressie beïnvloeden 
(Het beloop is een epidemiologische term voor hoe een ziekte verloopt. Gaat iemand 
bijvoorbeeld alleen maar achteruit of gaat het juist beter met de tijd?).  

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift wordt de wetenschappelijke literatuur over dit 
onderwerp onder de loep genomen. Omdat we benieuwd waren naar de invloed van 
lichamelijke klachten op de effectiviteit van collaborative care voor depressie, hebben we 
voor het artikel waar hoofdstuk 7 op gebaseerd is een analyse gedaan op de CC:DIP-data 
waarin lichamelijke klachten op baseline (bij het begin van de studie, de 0-meting) 
werden meegenomen. Voor hoofdstuk 6 deden we een secundaire data-analyse naar de 
invloed van lichamelijke klachten op de uitkomsten van een ander gerandomiseerd 
gecontroleerd onderzoek dat over de effectiviteit van Problem Solving Treatment (PST)187 
handelde. PST is de kortdurende gespreksbehandeling die ook tijdens CC:DIP door de 
care managers werd toegepast. Door naar de uitkomsten van een studie die over PST op 
zich ging te kijken, kunnen we ook iets zeggen over de invloed van lichamelijke klachten 
op een van de onderdelen van collaborative care. Dat is een nuttige aanvulling, want in 
de CC:DIP-studie kunnen we alleen naar de effectiviteit van het hele pakket kijken en 
niet naar de elementen op zich.    

Op basis van de literatuurstudie in hoofdstuk 5 kwamen we tot een aantal inzichten: 

1. Er zijn relatief weinig studies naar het beloop van depressie (of naar de uitkomsten van 
interventies) waarin lichamelijke klachten bij aanvang worden meegenomen. We vonden 
er 9. Dat is niet veel als je je bedenkt hoe vaak depressie en lichamelijke klachten samen 
voorkomen. 

2. Omdat de studies nogal verschillende uitkomstmaten hanteren, is het niet verstandig 
om die uitkomsten samen te namen (te poolen) om 1 overkoepelende uitkomst te 
bepalen. 

3. Ondanks dat we de gegevens niet statistisch kunnen poolen, komt uit een 
beschrijvende analyse naar voren dat er sterke aanwijzingen zijn dat bijkomende 
lichamelijke klachten het beloop van een depressie negatief beïnvloeden.  

4. Het lijkt daarom van belang om bestaande en nieuwe behandeling voor depressie 
tegen het licht te houden omdat zij minder goed zouden kunnen werken als patiënte ook 
lichamelijke klachten hebben. Dit zou in ieder geval kunnen gelden voor behandeling met 
antidepressiva. Daarvoor zijn in het literatuuronderzoek in hoofdstuk 5 al aanwijzingen 
gevonden.  

Hoe zit dit dan bij collaborative care? Een hypothese zou kunnen zijn dat de effectiviteit 
van collaborative care verhoudingsgewijs minder beïnvloed zal worden door bijkomende 
lichamelijke klachten. Farmacotherapie is er immers maar een onderdeel van. Bovendien 
bleek in een eerdere studie dat de interventie effectief was voor lichamelijk onverklaarde 
klachten.14  

In hoofdstuk 7 werd aangetoond dat collaborative care voor depressie inderdaad 
effectiever is dan gebruikelijke zorg voor patiënten met bijkomende lichamelijke klachten. 
Er hoort echter wel een grote 'maar' bij: als je binnen de collaborative care groep de 
patiënten met bijkomende lichamelijke klachten vergelijkt met hen die deze klachten niet 



(of in minder ernstige mate) hebben, dan blijken de patiënten met lichamelijke klachten 
een veel lagere kans op de response te hebben. Eenvoudiger gezegd: een huisarts kan 
een patiënt die lijdt aan een depressie nog steeds beter collaborative care aanbieden als 
deze ook lichamelijke klachten heeft, maar de kans dat de interventie ook het beoogde 
effect (response) zal hebben, is wel veel minder.  

De odds ratio daarbij ligt tussen de 6 en de 7, afhankelijk van het moment waarop werd 
gekeken. Odds ratio zegt iets over hoe groepen zich tot elkaar verhouden. In dit geval 
zegt het getal 6 dat de verhouding tussen het aantal patiënten met lichamelijke klachten 
met response en patiënten zonder lichamelijke klachten met response ongeveer 1:6 is, in 
het nadeel van de groep met lichamelijke klachten. In het algemeen kan worden gesteld 
dat collaborative care is niet de oplossing is voor het probleem uit hoofdstuk 5, maar er is 
ook geen reden om patiënten met een depressie en ernstige lichamelijke klachten de 
interventie te onthouden.  

Net als de hiervoor genoemde behandelvormen (m.n. farmacotherapie, collaborative care 
en gebruikelijke huisartsenzorg) wordt ook PST, de kortdurende gespreksbehandeling die 
ook onderdeel uitmaakt van het collaborative care pakket zoals toegepast in CC:DIP, 
negatief beïnvloed door lichamelijke klachten. Dat blijkt uit de analyses die worden 
beschreven in hoofdstuk 6. Daarom kan worden overwogen om PST als onderdeel van het 
collaborative care pakket in de toekomst te vervangen door een andere vorm van 
behandeling voor patiënten die lijden aan bijkomende lichamelijke klachten. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan psychosomatische fysiotherapie. Fysiotherapeuten met 
deze specialisatie zijn specifiek opgeleid om lichamelijke klachten in een psychosociale 
context te behandelen.203 Een collaborative care model waarin dit concept wordt 
toegepast (PST als er geen ernstige lichamelijke klachten zijn en psychosomatische 
fysiotherapie als dit wel zo) lijkt zeer veel belovend. Een gerandomiseerde gecontroleerde 
studie met die groepen –gebruikelijke zorg, collaborative care met PST en collaborative 
care met PST of psychosomatische fysiotherapie- zou een erg interessante vervolgstap op 
dit proefschrift kunnen zijn.  

Een nuttig instrument in dit verband zou de Lichamelijke Klachten Vragenlijst (LKV, in 
hoofdstuk 7 afgekort als PSQ, Physical Symptoms Questionnaire) kunnen zijn die in 
hoofdstuk 7 werd gebruikt. Deze vragenlijst die is ontwikkeld door Van Hemert en 
collega's.33 Patiënten kunnen voor 51 lichamelijke klachten (op alle tractussen) aangeven 
hoe vaak zij hier last van hebben: niet, soms, geregeld, of vaak. Als iemand 'geregeld' of 
'vaak invult' wordt een symptoom geteld. In de 'normale' bevolking geldt een score van 5 
voor mannen en 7 voor vrouwen als hoog. Bij patiënten die lijden aan angst of depressie 
geldt 15 voor mannen en 17 voor vrouwen als hoog. Dit werd als afkapwaarde genomen 
in hoofdstuk 7 en zoals hierboven al beschreven bleken patiënten die hoog scoorden op 
lichamelijke klachten minder baat te hebben bij behandeling (zowel met gebruikelijke 
zorg als met collaborative care) voor hun depressie.  

Overigens lijkt het daarbij niet uit te maken of de klachten verklaard zijn (bijv. door een 
chronische lichamelijke ziekte als diabetes of COPD) of dat er geen bekende oorzaak voor 
is. In dat laatste geval wordt gesproken over Somatisch Onvoldoende verklaarde 
Lichamelijke Klachten (SOLK). Om iets te kunnen zeggen over het belang van een 
verklaring voor de klachten of niet, hebben we in het statistische regressiemodel dat we 
gebruikten te toetsen de variabele 'aantal lichamelijke ziekten' toegevoegd. Patiënten 
hadden namelijk bij de 0-meting (voorafgaand aan de start van het onderzoek) 
aangegeven welke lichamelijke ziekten zij hadden. Het toevoegen van deze variabele aan 
het model maakte niet dat onze uitkomsten veranderden: de LKV-score bleef bepalend. 
Het lijkt daarmee minder van belang voor het beloop van een depressie (of voor het 
behandelresultaat van een interventie gericht op het verminderen van depressieve 
klachten) of lichamelijke klachten samenhangen met een chronische lichamelijke ziekte 
(waarvoor duidelijke onderliggende somatische pathologie gevonden is). Dat iemand 
lichamelijke klachten ervaart (ongeacht de oorzaak) lijkt van belang. Naar dit onderscheid 



was nog weinig onderzoek gedaan133 en het lijkt een nuttige toevoeging aan de kennis 
over de samenhang tussen stemmingsklachten en lichamelijke klachten. De LKV-score is 
van belang ongeacht de oorzaak van de lichamelijke klachten en het kan zeker nuttig zijn 
om deze af te nemen voorafgaand aan een behandeling voor depressie. Zeker als een 
patiënt hoog scoort (voor depressieve patiënten 15 voor mannen en 17 voor vrouwen) is 
aanvullende aandacht voor lichamelijke klachten geïndiceerd.    

 

3. Conclusie: 

De belangrijkste conclusie van het CC:DIP-onderzoek is dat collaborative care ook in 
Nederland (kosten)effectiever lijkt te zijn dan gebruikelijke huisartsenzorg voor depressie. 
Een huisarts moet naar verwachting 2 tot 3 patiënten deze interventie aanbieden om voor 
1 extra patiënt een goed behandelresultaat (in dit geval een reductie van 50% op de 
PHQ9, een korte vragenlijst voor de ernst van depressie) te bereiken. De meerkosten 
hiervoor lijken ook binnen maatschappelijk aanvaardbare marges te liggen, wat 
implementatie een stap dichterbij brengt.  

Een andere interessante bevinding tijdens het onderzoek, was dat het zeer moeilijk bleek 
om patiënten middels screening te werven. Als dit zich laat generaliseren naar de 
algemene praktijk (dus als patiënten ook in het dagelijks leven niet geneigd zijn een 
behandeling voor depressie aan te gaan op basis van screening), dan lijkt het niet zinvol 
om breed in te zetten op screening als toegeleiding naar deze veelbelovende interventie 
in de eerste lijn. Screening zou zich dan kunnen richten op hoog risico groepen (bijv. 
patiënten met diabetes, patiënten met veel lichamelijke klachten, of patiënten die in het 
verleden al eens depressief zijn geweest) en collaborative care zou vooral kunnen worden 
ingezet voor patiënten die langs deze meer toegespitste weg geïdentificeerd worden of 
voor patiënten die zich bij de huisarts melden met somberheidsklachten (of klachten die 
kunnen wijzen op depressie zoals slapeloosheid of lichamelijke klachten).  

De resultaten voor de patiënten in de door de huisarts aangemelde collaborative care 
groep doen vermoeden dat huisartsen prima in staat zijn om een groep patiënten te 
identificeren die relatief veel baat heeft bij de interventie. Mogelijk zou dit nog iets 
kunnen verbeteren als vragenlijsten als de PHQ9 standaard worden afgenomen bij een 
vermoeden van depressie. Van de 100 patiënten die de huisartsen aanmeldden (zie de 
flowchart in hoofdstuk 3) hadden er 84 een score op de PHQ9 van 10 of hoger. Voor 
patiënten die lager dan 10 scoren is het collaborative care pakket wellicht wel erg 
intensief als eerste stap. Dit sluit ook aan bij de nieuwe richtlijn voor de huisartsen218 
waarin wordt aanbevolen om bij patiënten met milde klachten niet meteen een 
antidepressivum of psychotherapie in te zetten, maar te starten met dagstructurering, 
activiteitenplanning en kortdurende psychologische behandeling (bijv. begeleide zelfhulp). 
Collaborative care zou dan eerder kunnen worden toegepast in het kader van 'disease 
management' als ook echt een depressieve stoornis is vastgesteld.   

Uit hoofdstuk 5, 6 en 7 komt naar voren dat extra aandacht nodig is voor een groep 
patiënten die naast hun depressie ook veel lichamelijke klachten rapporteren (al dan niet 
medisch verklaard). Zij profiteren in het algemeen minder van behandeling voor 
depressie. Het collaborative care model hoeft niet persé te worden aangepast voor deze 
groep (ook voor patiënten met lichamelijke klachten is collaborative care effectiever dan 
gebruikelijke zorg), maar het is toch iets om rekening mee te houden. Het lijkt erop dat 
bij alle interventies (of het nu antidepressieve medicatie, Problem Solving Treatment, 
gebruikelijke zorg of collaborative care is) voor depressie in de eerste lijn aanvullende 
aandacht nodig is voor bijkomende lichamelijke klachten. De Lichamelijke 
Klachtenvragenlijst (LKV) kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn. Voor mannen met een 
score van 15 en vrouwen met een score van 17 op de LKV moet behandeling voor 
depressie wellicht worden aangepast.  



Tot slot is het nog goed om op te merken dat collaborative care ook voor 
angststoornissen effectief is219 en dat het de moeite waard zou zijn om te onderzoeken of 
een gecombineerd model voor angst, depressie en lichamelijke klachten kan worden 
opgezet. 

  

 


