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Depressiepreventie: samenvatting 
 

 

Inleiding 

 
Dit proefschrift bestaat uit vier delen. In elk deel wordt een onderzoeksvraag 
beantwoord. De vragen zijn: 
1. Is depressiepreventie nodig? 
2. Op welke groepen dient depressiepreventie zich te richten? 
3. Is depressiepreventie effectief? 
4. Is depressiepreventie kosteneffectief? 
Deze vragen zijn niet opzienbarend, liggen eigenlijk nogal voor de hand, maar 
worden zelden of nooit in onderlinge samenhang beantwoord. In het navolgende 
bieden wij eerst begripsverduidelijking, beschouwen in het kort waarom depressie-
preventie relevant is, en geven aan hoe het proefschrift afgebakend is. Daarna 
komen de respectievelijke hoofdstukken aan de orde, waaraan nog enkele 
verbindende tekstdelen zijn toegevoegd. 
 
Depressie 

Depressie wordt gekenmerkt door een sombere stemming (dysphoria) en 
interesseverlies (anhedonia). Het lusteloze gevoel is voor het grootste deel van de 
dag aanwezig, gedurende meerdere dagen, en minimaal gedurende twee weken, en 
verlamt elke motivatie. Daarnaast zijn er meerdere klachten met een verstorende 
invloed op iemands functioneren, zoals een ontregelde slaap (insomnia of 
hypersomnia), energiegebrek (anemia), problemen met de concentratie, toename of 
verlies van eetlust, piekeren over de dood en suïcide (APA, 1987). Depressie kent 
een ongunstige prognose. Gemiddeld duurt een depressieve episode zes maanden 
(Kruijshaar et al, 2005), terwijl bij 20% de depressie langer duurt dan twee jaar 
(Spijker et al, 2002). De kans op een nieuwe episode na herstel is zeer aanzienlijk 
met 85% binnen vijf jaar (Mueller et al, 1999) al zijn er ook beduidend lagere 
schattingen (Fombonne et al, 2001. Mensen met een depressie hebben een 
sterfterisico dat een factor 1,65 hoger ligt ten opzichte van mensen zonder depressie 
(Cuijpers en Smit, 2002).   

De stoornis gaat niet alleen gepaard met aanzienlijke functionele 
beperkingen, depressie is bovendien hoogprevalent. In Nederland lijden jaarlijks 
ongeveer 737.000 volwassenen aan depressie (Meijer et al, in voorbereiding). De 
combinatie van ernstige functionele beperkingen op het individuele niveau en het 
grote aantal depressieve personen leidt op macroniveau tot een grote 
maatschappelijke ziektelast. In Nederland gaan door depressie jaarlijks 157.700 
gezonde levensjaren verloren (ibid). Volgens de World Health Organization is 
depressie wereldwijd één van de voornaamste veroorzakers van niet-fatale ziektelast 
(WHO, 2000). Mensen met een depressie doen een groter beroep op de 
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gezondheidszorg en verzuimen vaker van hun werk. Zo brengt depressie ook 
aanzienlijke economische gevolgen met zich mee (zie Hoofdstuk 1.2). 
 

Relevantie 

De behandeling van depressie kan zich goed meten met behandelsuccessen elders in 
de geneeskunde (Beekman e.a., 2006). Toch zijn er twee goede redenen om naast 
behandeling ook aan preventie te denken.  

Ten eerste is de jaarlijkse instroom van mensen die voor het eerst een 
depressieve episode meemaken omvangrijk. In Nederland gaat het om een groep 
van 358.500 mensen. Op jaarbasis vormen de nieuwe gevallen 49% van de 
prevalente groep (zie Hoofdstuk 1.1). Dat betekent dat curatie alleen gelijk staat aan 
dweilen met de kraan open. Vanuit het oogpunt van de openbare gezondheidszorg 
lijkt het daarom verstandig ook iets te doen aan de omvangrijke jaarlijkse instroom, 
en dat vraagt om primaire preventie.  

De tweede reden is dat behandeling ontoereikend is op het macroniveau van 
de samenleving. Dit heeft enkele oorzaken. Niet iedereen met een depressie wordt 
als zodanig herkend, niet alle herkende gevallen ontvangen een optimale 
behandeling, en niet elke patiënt is even therapietrouw. Zo wordt de 
maatschappelijke ziektelast van depressie, uitgedrukt in het aantal jaren dat met een 
beperking wordt doorgebracht, met slechts 10% à 20% teruggebracht door 
behandeling (Andrews et al, 2004; Chisholm et al, 2004).   

Het lijkt daarom verstandig om dit aanzienlijke maatschappelijke probleem 
niet alleen via behandeling aan te pakken, maar ook door preventie. De preventie 
dient dan gericht te zijn op het reduceren van de jaarlijkse instroom van nieuwe 
gevallen. Die vorm van preventie heet primaire preventie. 
 
Depressiepreventie 

In de preventieve psychiatrie worden drie vormen van primaire preventie 
onderscheiden: universele, selectieve en geïndiceerde preventie (Mrazek en 
Haggerty, 1994).  

Universele preventie richt zich op collectieven, zoals scholieren, alle 
patiënten in de huisartsgeneeskunde, alle bewoners van verzorgingshuizen, 
ongeacht hun individuele risicostatus. Universele preventie kan verschillende 
vormen aannemen zoals publieksvoorlichting, nationale screeningsdagen, en kan 
ook bestaan uit interventies gericht op gezondheidsbevordering zoals het verbeteren 
van sociale vaardigheden bij scholieren en het verstreken van opvoedings-
vaardigheden van ouders.  

Selectieve preventie richt zich op risicogroepen zoals weduwen, personen 
met chronische ziekten, kinderen van depressieve ouders. Risicogroepen zijn de 
beoogde ontvangers van gerichte preventieve interventies.  

Geïndiceerde preventie richt zich op mensen bij wie al enkele depressieve 
symptomen aanwezig zijn, maar bij wie nog geen sprake is van een volledige 
depressieve stoornis. Hier neemt preventie de vorm aan van vroegherkenning 
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gevolgd door het interveniëren in een vroeg ontwikkelingsstadium van de stoornis. 
Dat ter voorkoming van de gang van kwaad naar erger. 

Naast deze vormen van preventie kan nog gedacht worden aan terugval-
preventie, maar dat zou ook beschouwd kunnen worden als een onderdeel van een 
goede behandeling, en kan in elk niet beschouwd worden als primaire preventie. 
Terugvalpreventie valt daarmee buiten het bestek van dit proefschrift. Tegen het 
einde van deze samenvatting gaan wij nader in op de relatie tussen preventie, 
behandeling en nazorg. 
 

Afbakeningen 

Dit proefschrift is beperkt tot Nederlandse volwassenen en ouderen, en gaat niet in 
op preventie van depressie bij kinderen en jongeren. Het is vooral toegespitst op 
geïndiceerde depressiepreventie. Wij zijn daarbij geïnteresseerd hoe geïndiceerde 
preventie (bij mensen met al enkele depressieve klachten) verder toegespitst kan 
worden op ultrahoogrisicogroepen. Dat zijn groepen die niet alleen al enkele 
depressieve klachten hebben, maar ook zijn bootgesteld aan risicofactoren waarvan 
bekend is dat zij voorspellers zijn van depressie. Deze insteek werd ingegeven 
vanuit de overweging dat het ethisch niet gepast en economisch onhaalbaar is om 
iedereen met een (mogelijk) beginnende depressie een preventieve interventie aan te 
bieden. Bovendien denken we dat in zulke ultrahoogrisicogroepen depressie-
preventie de beste kans heeft om effectief en doelmatig te zijn. 

In dit proefschrift worden een viertal vragen beantwoord. Twee vragen 
worden echter niet in dit proefschrift beantwoord. Er wordt niet ingegaan op de 
therapietheoretische vraag hoe depressiepreventie werkt, en er wordt niet, althans 
nauwelijks, ingegaan op de medisch-ethische vraag onder welke condities 
depressiepreventie gepast en acceptabel is. Die ethische vraag heeft wel een rol 
gespeeld bij de gekozen insteek, en laat zich vangen met de formule “minder waar 
mogelijk, meer waar nodig”. In de Antithese (zie aldaar) preludeerden we hier op. 
In de Discussie keren wij naar dit punt terug. 

De door ons gekozen epidemiologische en gezondheidseconomische insteek, 
die gericht is op risicofactoren, corresponderende hoogrisicogroepen en 
kostenbeheersing, kent een alternatief. Er had ook gekozen kunnen worden voor 
gezondheidsbevordering met een accent op beschermende factoren, competentie-
versterking, zelfredzaamheid, groei en positieve psychologie. Die lijn wordt 
gevolgd in het proefschrift van Ernst Bohlmeijer, en het was voor mij een genoegen 
om met hem aan die lijn mee te werken. Hiermee is meteen gezegd dat het 
voorliggende proefschrift beperkt is tot slechts één variant van preventie. Andere 
varianten blijven daarmee buiten beschouwing. 

Een laatste opmerking over de beperkingen van het proefschrift. De vier 
onderzoeksvragen worden slechts gedeeltelijk beantwoord. Dat komt omdat dit 
werk in vordering is. Meer werk moet gedaan worden en meer werk wordt verricht. 
Het proefschrift is daarmee een momentopname van een langer traject, en wil laten 
zien hoe wij met deze materie omgaan. 
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Deel 1:  Is depressiepreventie nodig? 

 

Rationale voor depressiepreventie (Hoofdstuk 1.1) 

Depressie is een ernstige stoornis. Om een vergelijking te maken: het gaat om een 
ziektelast die net zo invaliderend is als bijna blindheid (Ruwaard en Kramers, 
1997).   

Individueel lijden, hoe erg ook, is echter niet meteen aanleiding om een 
ziekte een  volksgezondheidsprobleem te noemen. Daarvoor is een tweede factor 
nodig. Pas wanneer individueel lijden vermenigvuldigd kan worden met een groot 
aantal mensen met de stoornis, kan een stoornis de status krijgen van een 
volksgezondheidsprobleem. Dit brengt ons op de tweede karakteristiek van 
depressie: de hoge prevalentie. Beide factoren dragen er gezamenlijk toe bij dat 
depressie één van de ziekten is met de meest omvangrijke maatschappelijke 
ziektelast, wereldwijd (WHO, 2000; Ustün, 2004).  

Maar hiermee wordt alleen gezegd dat depressie een ernstig probleem is, nog 
niet waarom de preventie ervan nodig is. Vanuit het oogpunt van de openbare 
gezondheidszorg zijn er twee redenen om niet alleen aan behandeling, maar ook aan 
preventie van depressie te denken.  

Ten eerste wordt de behoefte aan preventie onderstreept door het feit dat de 
instroom van nieuwe gevallen van depressie op jaarbasis groot is. In Nederland 
bestaat die jaarlijkse instroom uit 287.000 mensen die in dat jaar voor het eerst van 
hun leven met een depressie geconfronteerd worden. Zij vormen 47% van de 
prevalente groep van 738.000 personen (Meijer et al, in voorbereiding). De massale 
instroom van nieuwe gevallen is kenmerkend voor depressie, en ziet er bijvoorbeeld 
voor schizofrenie er heel anders uit: daar zou men bijwijze van spreken met een 
zaklamp naar nieuwe gevallen in de bevolking moeten zoeken. Gelet op de massale 
instroom is depressie een volksgezondheidsprobleem dat zowel via de lengte als de 
breedte aangepakt moet worden: preventie om de massale instroom in te dammen 
en curatie om de ziekteduur te bekorten en herstel te bevorderen. Wij zwijgen dan 
nog over de eveneens omvangrijke groep die na een eerdere depressie op een later 
tijdstip opnieuw een depressieve episode meemaakt: circa 30% van de mannen en 
40% van de vrouwen lijden aan één of meer depressieve episoden gedurende hun 
leven, en gemiddeld zijn er 7,3 depressieve episoden (Kruijshaar et al, 2005). Niet 
alleen mensen die voor het eerst van hun leven een depressie krijgen, maar ook de 
mensen bij wie een herhaling dreigt, zouden baat kunnen hebben bij preventieve 
interventies. 

De tweede reden is het relatief beperkte effect van curatie op het niveau van 
de populatie. Hoewel depressies succesvol behandeld kunnen worden, hebben twee 
studies (Andrews et al, 2004; Chisholm et al, 2004) aangetoond dat de 
maatschappelijke ziektelast slechts zeer gedeeltelijk weggenomen kan worden door 
curatieve behandelvormen: tussen de 10% en de 20% van de 157.700 gezonde 
levensjaren die jaarlijks door depressie verloren gaan in de Nederlandse volwassen 
bevolking (cf. Meijer et al, in voorbereiding). Dit heeft tot gevolg dat er een 
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gapende kloof blijft bestaan tussen wat curatieve interventies kunnen bieden en de 
behoefte van velen.  

Om beide redenen zou naast curatie ook preventie een plek verdienen in het 
zorgbestel – vooropgesteld dat we weten waar we moeten beginnen, dat preventie 
effectief is, ethisch aanvaardbaar, en dat investeren in preventie economisch gezien 
doelmatig is. 
 
Kosten van ziekten (Hoofdstuk 1.2) 

Het laatste punt brengt ons bij Hoofdstuk 1.2, een kosten-van-ziektenstudie over 
psychische stoornissen die relatief veel voorkomen. In deze studie toonden wij aan 
dat depressie per persoon per jaar € 2300 aan extra kosten genereert. Dit geeft 
meteen een idee van de potentiële besparingen die depressiepreventie kan opleveren 
wanneer het ontstaan van een nieuwe depressieve episode bij iemand vermeden kan 
worden.   

Op het niveau van de Nederlandse populatie in de leeftijdsgroep van 18 tot 
65 jaar lopen deze kosten, mede door toedoen van de hoge prevalentie van depressie 
(5,8% van de bevolking op jaarbasis), op tot het forse bedrag van € 1.300.000.000 – 
een bedrag dat elk jaar terugkomt. Het ligt in de rede dat een reductie in de 
incidentie gepaard gaat met een navenante reductie in de economische kosten van 
deze stoornis.  

Hoofdstuk 2.1 bevat dan ook een tweevoudige boodschap. Ten eerste zou het 
vanuit een puur economisch perspectief wel eens de moeite waard kunnen zijn om 
interventies gericht op de preventie van depressie te ontwikkelen, te evalueren, en te 
implementeren. Ten tweede is er een goede kans dat depressiepreventie 
kosteneffectief zou kunnen zijn. Het betreffende manuscript werd ter publicatie 
aangeboden aan het Journal of Mental Health Policy and Economics. 
 
 
Deel 2:  Waar te beginnen? 

 

Achtergrond 

Tegen de achtergrond die geschetst werd in de hoofdstukken 1.1 en 1.2 wordt het 
zinnig om een helder antwoord te krijgen op de vraag of we weten waar we met 
depressiepreventie moeten beginnen. 
 Deze vraag is relevant omdat er veel mensen blootgesteld zijn aan de ene of 
andere risicofactor en daarom in aanmerking komen voor selectieve preventie. Ook 
het aantal mensen dat wel enkele depressieve klachten heeft, en daarom in 
aanmerking komt voor geïndiceerde preventie kan, afhankelijk van de precieze 
definitie van “een aantal depressieve klachten”, al snel omvangrijk worden. Het 
wordt dan logistiek en economische onuitvoerbaar om al die mensen een 
preventieve interventie aan te bieden. Een medisch-ethische argument weegt ook 
mee. Het is moeilijk te rechtvaardigen om mensen met een verhoogd risico op 
depressie, maar die zich daarvan niet bewust zijn, een interventie aan te bieden. Ten 
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eerste is niet gezegd dat zij zonder interventie een depressie zullen ontwikkelen. 
Ten tweede is niet gezegd dat een preventieve interventie garantie biedt op het 
wegblijven van een depressie. Ondertussen worden deze mensen wel belast met 
onzeker makende kennis. Zo beschouwd kunnen er medisch-ethische bezwaren 
opgeworpen worden tegen selectieve preventie. Deze bezwaren vervallen deels bij 
geïndiceerde preventie omdat het dan gaat om groepen die al depressieve klachten 
ervaren. Deze mensen zullen niet verrast zijn om te horen dat ze depressieve 
klachten hebben; bij hen wordt dus geen nieuwe en belastende kennis aangedragen. 
Zij zullen bovendien last hebben van die klachten, en zoeken daarvoor wellicht ook 
hulp. In elk geval: de vraag aan wie preventieve interventies aangeboden kan 
worden, vraagt om zorgvuldige praktische, economische en ethische afwegingen.   
 De oplossing hiervoor zochten wij in het identificeren van groepen met een 
berekenbaar ultrahoog risico op het ontwikkelen van depressie. Het idee daarbij was 
dat zulke ultrahoogrisicogroepen numeriek klein zijn en toch verantwoordelijk voor 
het leeuwendeel van het aantal nieuwe depressiegevallen in de bevolking. In 
ultrahoogrisicogroepen zou depressiepreventie bovendien de beste kans hebben om 
kosteneffectief te worden.   

Uitgedrukt in epidemiologisch en statistische termen waren wij op zoek naar 
groepen met een hoge incidentie (incidence rate, IR) van depressie, hoger dan de IR 
in groepen die niet aan bepaalde risicofactoren waren blootgesteld. Wij zochten, 
anders gezegd, groepen met een hoge incidence rate ratio (IRR). Gelijktijdig wilden 
wij groepen samenstellen die zo klein mogelijk waren, ofwel groepen die 
gekenmerkt worden door een kleine blootstellingfractie (exposure rate, ER). Zowel 
de IRR als de ER kunnen in één statistiek gecombineerd worden, de populatie 
attributieve fractie (attributable fraction, AF). De AF heeft een handige 
gebruikswaarde vanuit het oogpunt van preventie: het leert ons met hoeveel 
procentpunten de incidentie van depressie in de bevolking gereduceerd wordt 
wanneer de ongunstige invloed van de betreffende risicofactor geheel geblokkeerd 
wordt door toedoen van een preventieve interventie. De AF is daarmee te 
beschouwen als een graadmeter voor de potentieel behaalbare gezondheidswinst in 
een populatie onder een hypothetisch preventiescenario.  

Natuurlijk is het niet realistisch om aan te nemen dat preventie voor de volle 
100% succesvol zou zijn in het blokkeren van de ongunstige invloed van een 
risicofactor. Het is daarom begrepen dat de AF een bovengrens definieert van de 
theoretisch behaalbare gezondheidswinst. Dat neemt niet weg dat de AF een 
handige maat blijft voor het samenstellen van een hiërarchie van risicofactoren op 
basis waarvan we tot een optimale doelgroepselectie voor preventie kunnen komen. 
De volgende drie hoofdstukken zijn op deze redenering gebaseerd. 
 
Identificatie van groepen voor depressiepreventie (Hoofdstuk 2.1) 

Deze benadering werd voor het eerst uitgeprobeerd in Hoofdstuk 2.1. We maakten 
gebruik van een grote epidemiologische cohortstudie, Nemesis, en berekenden de 
exposure rates (ER’s), de incidence rate ratios (IRR’s), en de population 
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attributabe fractions (AF’s) voor een groep risicofactoren die wel eens een rol 
zouden kunnen spelen in het ontstaan van een depressie bij 18 tot 65 jarigen. Voor 
elke risicofactor berekende we ook de number-needed-to-be-treated (NNT), een 
index voor de potentiële efficiëntie van een interventie wanneer die succesvol zou 
zijn in het volledig indammen van de nadelige gevolgen van de betreffende 
risicofactor.  

Met gebruikmaking van deze methode begonnen we kleine hoogrisico-
groepen in beeld te krijgen waar depressiepreventie tegen de geringste inspanning, 
en dus tegen de laagste kosten, de grootst mogelijke gezondheidswinst zou 
genereren. Het waren vooral kwetsbare mensen met al enkele symptomen van 
depressie, een gering zelfvertrouwen, een hoge mate van neuroticisme en met een 
voorgeschiedenis van emotionele verwaarlozing, mishandeling, angststoornissen, 
overmatig alcoholgebruik of chronische lichamelijke ziekten bij wie het risico op 
depressie hoog was, en bij wie preventie het meest belooft op te leveren. 

Deze studie werd gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders (Smit et 
al, 2004), en eindigde op een noot dat in toekomstig onderzoek de indexen voor 
gezondheidswinst (IRR, AF) en de indexen voor de inspanning om die 
gezondheidswinst te genereren (ER, NNT) niet voor afzonderlijk risicofactoren 
berekend moest worden, maar voor groepen van risicofactoren – en wel zo dat de 
indexen verder in de gewenste richting geoptimaliseerd worden.  
 
Kansen voor kosteneffectieve depressiepreventie (Hoofdstuk 2.2) 

Het was precies deze multivariate aanpak die we in Hoofdstuk 2.2 volgden. Ditmaal 
evalueerden wij het effect van samengestelde blootstellingen van meerdere 
risicofactoren tegelijkertijd. De betreffende analyses voerden wij uit op de data van 
een andere grote epidemiologische studie, de Longitudinal Aging Study Amsterdam 
(LASA), een cohort van 2200 mensen van 55 tot 85 jaar. Ditmaal waren wij veel 
beter instaat om de numeriek kleine, ultra hoogrisicogroepen te identificeren waar 
preventie de beste kansen heeft om efficiënt en kosteneffectief te worden. Figuur 1 
illustreert de gevolgde werkwijze.   

Wij begonnen met de groep die enkele depressieve symptomen had, maar dat 
is een grote groep van 40% (ER) van de bevolking. Wanneer die mensen ook 
gekenmerkt worden door  aanwezigheid van een tweede risicofactor (functionele 
beperkingen) daalt de ER tot 21%. De geselecteerde doelgroep wordt nu dus 
aanzienlijk kleiner, en wordt daarmee in logistiek opzicht beter behapbaar. Door 
meer risicofactoren aan het profiel toe te voegen, daalt de ER verder tot 8%. 
Gelijktijdig zien wij hoe ook de NNT, de maat voor efficiëntie, beter wordt: van een 
omslachtige 17 daalt die uiteindelijk tot onder de 5. Dat betekent dat er slechts 5 
personen met een preventieve interventie benaderd moeten worden om bij één van 
hen een depressie te vermijden – althans wanneer de interventie volledig succesvol 
zou zijn in het ingedamd houden van de nadelige effecten van de betreffende 
risicofactoren. Met steeds kleinere groepen (ER) wordt het steeds moeilijker om op 
populatieniveau gezondheidswinst te behalen. Wij zien daarom de attributieve 
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fractie (AF) telkens wat zakken wanneer een nieuwe risicofactor aan het profiel 
wordt toegevoegd. Het komt er dus op aan juist die combinatie van risicofactoren te 
vinden die gezamenlijk leiden tot zo laag mogelijke waarden voor inspanning (ER 
en NNT), terwijl gelijktijdig de behaalbare gezondheidswinst (AF) zo hoog 
mogelijk blijft. Anders gezegd, de gezondheidswinst willen we maximaliseren en de 
inspanning minimaliseren. Dat is kosteneffectief. 
 

 

Figuur 1  Effect van het toevoegen van risicofactoren op de attributieve fractie AF 
(in %), exposure rate, ER (in %), en de number-needed-to-be-treated, NNT. 
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Langs deze lijnen voerden wij ook een ante hoc economische evaluatie uit, waarbij 
we aannemelijk maakten dat preventie van depressie in de latere levensloop 
waarschijnlijk kosteneffectief kan zijn wanneer die gericht wordt op de 
geselecteerde groepen. De betreffende studie werd gepubliceerd in de Archives of 
General Psychiatry (Smit et al, 2006a), en eindigde op een noot dat deze nieuwe 
methodologie validering behoefde in een andere studie.  
 
Depressiepreventie: waar te beginnen? (Hoofdstuk 2.3) 

De betreffende valideringstudie wordt in Hoofdstuk 2.3 beschreven. Er werd 
opnieuw van een psychiatrische cohortstudie gebruik gemaakt, ditmaal de 
Amsterdam Study of the Elderly (de Amstelstudie). Opgemerkt moet worden dat in 
deze studie depressie op een andere manier werd vastgesteld en dat ook de 
risicofactoren op een andere manier gedefinieerd waren. Wij maakten bovendien 
gebruik van een andere methode om hoogrisicogroepen te identificeren. Deze 
methode staat bekend onder de naam Classification and Regression Tree (CART) 
analyse. De tree in de naam verwijst naar boomachtige diagrammen die ontstaan 
wanneer systematisch wordt nagegaan wat het toegevoegd effect is van een 
volgende risicofactor in termen van veranderingen in de ER, IRR, AF en NNT. De 
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procedure van stapsgewijs nieuwe risicofactoren toevoegen helpt om na te gaan 
welke combinatie van risicofactoren leidt tot optimale waarden voor gezondheids-
winst, efficiëntie en kosteneffectiviteit, terwijl gelijktijdig de inspanningen en 
kosten zo laag mogelijk worden gehouden. 
 Het was interessant om te zien dat de CART methode vrijwel dezelfde 
resultaten liet zien als de eerdere studie (Hoofdstuk 2.2). Geïndiceerde preventie 
van depressie richt zich het best op mensen die al enige depressieve klachten 
hebben, die bovendien chronische lichamelijke ziekten hebben, beperkingen in het 
functioneren ervaren, die in een klein sociaal netwerk leven, en vrouw zijn. Er was 
één discrepantie. In de Amstelstudie zagen wij dat weduwschap een belangrijke 
voorspeller was voor het later ontstaan van depressie. Dit hadden wij in onze 
analyses van de  LASA-data niet gezien. Hier moet echter opgemerkt worden dat in 
LASA weduwschap gedefinieerd was als “ooit verweduwd” (zonder verwijzing 
naar een tijdsperiode), terwijl het in de Amstelstudie gedefinieerd was als “recent 
verweduwd” (in de laatste 6 maanden). Het kan dus zijn dat het verschil in de 
uitkomsten samenhangt met het verschil in de definitie van weduwschap.   

Op basis van de congruentie tussen de beide studies zijn we geneigd te 
concluderen dat we inderdaad beginnen te zien bij welke groepen we moeten 
beginnen met depressiepreventie. Geïndiceerde preventie neemt het best een 
aanvang bij mensen die al enkele symptomen van depressie hebben en kan dan meer 
toegespitst worden door verder te selecteren op aanwezigheid van de voornoemde 
risicofactoren. De studie laat verder zien dat selectieve preventie een alternatief 
vormt wanneer het gericht wordt op mensen die  recentelijk verweduwd zijn, een 
lichamelijke ziekte hebben, functionele beperkingen ervaren en vrouw zijn. De 
laatste aanpak biedt een additioneel voordeel: de betreffende doelgroep kan 
eenvoudig geïdentificeerd worden, namelijk aan de hand van een korte checklist 
bestaande uit de goed herkenbare risicofactoren. Bij geïndiceerde preventie ligt dat 
wat moeilijker omdat, bijvoorbeeld met hulp van een screener, nagegaan moet 
worden of iemand depressieve klachten heeft. Deze studie van Robert Schoevers, 
mijzelf en collega’s is in druk bij de American Journal of Psychiatry. 

 
 

Deel 3:  Is depressiepreventie effectief? 

 

Achtergrond 

In het derde deel van dit proefschrift gaan wij in op de vraag hoe effectief preventie 
is wanneer het er op aan komt om het ontstaan van de stoornis te voorkomen. Om 
één en ander in de juiste context te plaatsen, moeten we opmerken dat preventieve 
interventies in letterlijk honderdtallen gerandomiseerde studies werden geëvalueerd, 
maar de klinische eindterm in die studies was bijna altijd symptoomreductie en 
slechts zeer zelden reductie van de incidentie. Daarom was er nagenoeg niets 
bekend over de effectiviteit van primaire preventie. De reden voor deze 
ogenschijnlijke blunder wordt uitgelegd in Pim Cuijpers’ artikel dat in 2003 in de 
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American Journal of Psychiatry verscheen. Hier maakte hij duidelijk dat voor het 
aantonen van verschillen in de incidentie tussen experimentele en controlegroepen 
astronomisch grote steekproeven nodig zijn wanneer de incidentie laag is. Dit is nu 
juist bij psychische stoornissen het geval. Logistieke en financiële beperkingen 
maken het dan moeilijk om dergelijke mammoetstudies uit te voeren. Het probleem 
van de benodigde steekproefgrootte kan echter omzeild worden door onderzoek te 
doen in groepen met een ultrahoog risico, want in zulke groepen zijn de incidentie-
cijfers uiteraard hoger. 
 
Effectiviteit van depressiepreventie: trial (Hoofdstuk 3.1) 

Deze strategie werd gedeeltelijk in hoofdstuk 3.1 gevolgd. De evaluatiestudie werd 
ontworpen als een gerandomiseerd experiment in twee parallelle groepen. De 
deelnemers aan het onderzoek waren huisartspatiënten die voor het onderzoek 
gerekruteerd werden terwijl ze in de wachtkamer van de huisartspraktijk op hun 
afspraak met de arts wachtten. Zij konden aan de studie deelnemen wanneer zij aan 
een aantal criteria beantwoordden. De belangrijkste criteria waren dat zij ten minste 
één kernsymptoom van depressie hadden (sombere stemming of interesseverlies) en 
verder nog één, twee of drie bijkomende symptomen van depressie, zonder echter te 
beantwoorden aan de diagnostische criteria voor een depressieve stoornis in de zin 
van de DSM-IV en zoals vastgesteld met de CIDI. Exclusiecriteria waren 
aanwezigheid van de overige stemmingsstoornissen zoals bipolaire stoornis en 
dysthyme stoornis. Op basis van de wetenschappelijke literatuur verwachtten wij 
dat de 1-jaarsincidentie in deze populatie ongeveer 20% zou zijn, in plaats van het 
veel lagere percentage van 2,7% zoals dat in de algemene populatie wordt 
aangetroffen.  

In deze hoogrisicogroep wilden wij de hypothese toetsen dat een 
zelfhulpinterventie om zelf beter om te gaan met de depressieve klachten zou 
helpen om de incidentie met 30% te reduceren ten opzichte van de controleconditie 
waarin alleen gangbare huisartszorg werd geboden. Om de studie voldoende 
onderscheidend vermogen (power) te geven, moesten 200 deelnemers per conditie 
aan de studie meedoen. Met dat aantal zou ook enige uitval na 12 maanden 
gecompenseerd kunnen worden. De centrale klinische eindterm van de studie was 
depressiestatus volgens de DSM-IV en gemeten met de CIDI. 
 De analyses werden uitgevoerd met in achtneming van het intention-to-treat 
principe. Ontbrekende waarden op de nameting werden daartoe geïmputeerd. In de 
analyse werd ook rekening gehouden met het feit dat meerdere huisartspatiënten 
geworven waren in eenzelfde huisartspraktijk, wat een clustering in de data 
veroorzaakt. In totaal werden 107 deelnemers naar de experimentele conditie 
(zelfhulp toegevoegd aan gangbare zorg) gerandomiseerd en 109 naar de 
controleconditie (alleen gangbare zorg). 
 De uitkomsten waren als volgt. In de controlegroep was de 1-jaarsincidentie 
18% tegen 12% in de experimentele groep. Dat staat gelijk aan een relatieve 
risicoreductie van 33%. De unidirectionele hypothese dat de experimentele conditie 
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inferieur is aan de controleconditie moest verworpen worden bij P<0.05 in een 1-
zijdige toets. Dit ondersteunt het idee dat de combinatie van zelfhulp en gangbare 
zorg in preventief opzicht superieur is aan gangbare zorg alleen. 

Dit was goed nieuws, maar er waren ook twee problemen in beeld gekomen: 
zowel de werving als de participatiegraad van de deelnemers aan de interventie 
vielen tegen. Dit reflecteert ongunstig op de mate waarin de interventie door de 
groep huisartspatiënten geaccepteerd wordt. Dit zou kunnen betekenen dat de 
beoogde deelnemers beter geselecteerd moeten worden, bijvoorbeeld aan de hand 
van de risicofactoren die in de hoofdstukken 2.1, 2.2 en 2.3 werden geïdentificeerd. 
Ook moet er beter gelet worden op de subjectief ervaren zorgbehoefte van de 
doelgroep. Dat laatste weten we omdat veel uitvallers uit de interventie zeiden geen 
behoefte te hebben aan de interventie. Het onderzoek werd in 2004 gepubliceerd in 
de British Journal of Psychiatry door Godelief Willemse en collega’s. 
 
Effectiviteit van depressiepreventie: meta-analyse (Hoofdstuk 3.2) 

Onze preventietrial (Hoofdstuk 3.1) vertegenwoordigde één van de in totaal zeven 
studies waarin de effectiviteit van psychologische preventieve interventies werd 
geëvalueerd op de reductie van de incidentie van depressie. In Hoofdstuk 3.2 
werden de uitkomsten van deze zeven studies meta-analytisch samengenomen. 
 In de meta-analyse werden twee uitkomstmaten beschouwd. De eerste was de 
mate waarin de interventies er in slaagden om het depressieve klachtenniveau naar 
beneden te brengen. De corresponderende effectgrootte, Cohen’s d, is een maat die 
aangeeft hoeveel standaardeenheden de experimentele groep verwijderd is van de 
controlegroep in termen van de behaalde klachtenreductie. De tweede uitkomstmaat 
is de relatieve risicoreductie van de experimentele groep ten opzichte van de 
controlegroep in termen van de incidentie van de depressieve stoornis. Dit werd 
vastgesteld met een maat die, technisch gesproken, de incidence (density) rate ratio 
(IRR) heet, een maat die rekening houdt met ongelijke follow-up-tijden. 
 De uitkomsten van de meta-analyse zijn als volgt. Aan de zeven studies 
deden in totaal 700 deelnemers mee, waarvan 343 in de experimentele (interventie) 
condities en 357 in de controlecondities. In zes studies bestond de controleconditie 
uit gangbare zorg, en in een zevende studie uit een wachtlijst waar de deelnemers 
verder gewoon toegang hadden tot gangbare zorg. Omdat er geen apprecieerbare 
heterogeniteit werd waargenomen tussen de studies, en omdat de uitkomsten van 
het random effectmodel en het fixed effectmodel zeer vergelijkbaar waren, werden 
alleen de uitkomsten van het meer eenvoudige fixed effectmodel gepresenteerd. Op 
de korte termijn, dat wil zeggen direct aan het einde van de interventie, werd een 
symptoomreductie gerealiseerd van gemiddeld 0,42 standaard eenheden in het 
voordeel van de interventies. Deze effectgrootte kan beschouwd worden als een 
middelgroot effect in vergelijking tot wat elders bij psychologische en 
gedragstherapeutische interventies aan effecten wordt gegenereerd (Lispey en 
Wilson, 1993). Verder werd geobserveerd dat de effectgrootte met het verstrijken 
van de tijd kleiner wordt: na één jaar was het gekrompen tot een klein effect van 
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0,16 standaardeenheden. Dit grensde slechts aan statistische significantie met 
P=0,08 in een 2-zijdige toets. De tweede uitkomstmaat, de relatieve risicoreductie, 
liet zien dat psychologische interventies helpen om de incidentie van depressie met 
30% te reduceren, wat eveneens slechts marginaal significant was met P=0,07 in 
een 2-zijdige toets. 
 In klinische termen zijn de gevonden effectgroottes in overeenstemming met 
wat verwacht mag worden van lichte psychologische interventies, maar het feit dat 
de effecten met de tijd kleiner worden is een belangrijke waarneming. De afname 
van het effect zou er op kunnen wijzen dat na en jaar een herhalingssessie van de 
interventie van belang zou kunnen zijn met het oog op effectbehoud. Het leert ons 
ook dat preventie van depressie misschien niet vergeleken mag worden met een 
éénmalige inenting, maar dat een vergelijking met veiligheidsgordels een betere is: 
de interventie moet elke keer opnieuw uitgevoerd worden om er een preventief 
effect van te mogen verwachten. Bij een sterk remitterende stoornis zoals depressie 
valt dat ook te verwachten.  

Vanuit statistisch oogpunt zijn er geen klemmende redenen om vergaande 
conclusies te verbinden aan de net niet significante P-waarden. In een 1-zijdige toets 
zouden deze namelijk significant geweest zijn, terwijl een 1-zijdige toets 
gerechtvaardigd kan worden door uit te gaan van de maatschappelijk relevante 
unidirectionele hypothese dat van gangbare zorg plus een preventieve interventie 
meer effect verwacht mag worden dan van gangbare zorg alleen. Maar als we geen 
voorbarige conclusies willen trekken, moeten we ons op het standpunt stellen dat er 
“aanwijzingen” zijn dat psychologische interventies succesvol kunnen zijn in 
termen van depressiepreventie. Daarbij is het duidelijk dat meer effectstudies 
gewenst zijn: wij zouden namelijk graag willen weten welke groepen, in welke 
settings baat hebben bij welke interventies, en voor hoe lang.   
 
 
Deel 4:  Is het kosteneffectief? 

 

Kosteneffectiviteit van depressiepreventie: trial (Hoofdstuk 4.1)  

Wij voerden een kosteneffectiviteitanalyse uit op de data van de trial die eerder 
besproken werd in Hoofdstuk 3.1. De economische evaluatie werd uitgevoerd 
vanuit maatschappelijk perspectief. Daartoe werden de volgende kostenposten 
beschouwd: (1) de direct medische kosten die namelijk ontstaan wanneer mensen 
gebruik maken van zorgvoorzieningen, met inbegrip van de interventie en 
geneesmiddelengebruik; (2) de directe niet-medische kosten zoals de kosten die 
patiënten zelf betalen voor hun vervoer en parkeergeld om zorg te verkrijgen; en  
(3) de indirecte niet-medische kosten die ontstaan door productieverliezen. Deze 
productieverliezen kunnen ontstaan in betaald werk door verzuim, maar ook 
wanneer iemand zich niet goed voelt, toch naar zijn werk gaat, en vervolgens 
minder efficiënt werkt. Ten slotte kunnen er productieverliezen ontstaan in de 
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huishoudelijke sfeer. De kosten werden berekend voor de tijdspanne van één jaar, 
en werden daarom niet gedisconteerd of voor inflatie gecorrigeerd.  
 De resultaten van de economische evaluatie zijn als volgt. De zelfhulp-
interventie plus gangbare zorg was succesvoller in het voorkomen van nieuwe 
gevallen van depressie dan alleen gangbare zorg (zie Hoofdstuk 3.1). De integrale 
kosten waren gemiddeld € 6.766 per patiënt per jaar in de experimentele groep, wat 
gunstig afsteekt tegen de gemiddeld hogere kosten in de controlegroep van € 8.614. 
De kosteneffectiviteitratio toonde een bescheiden kostenbesparing aan van € 288,75 
per gewonnen depressievrij levensjaar. Deze uitkomst was echter omringd door 
statistische onzekerheid. 
 Een probabilistische aanpak, gebaseerd op 2.500 bootstrap replicaties, liet 
zien dat toegevoegde zelfhulp een kans heeft van 70% om vanuit het oogpunt van 
kosteneffectiviteit acceptabel te zijn, zelfs in het economisch conservatieve scenario 
dat er geen bereidheid is om voor een gewonnen depressievrij levensjaar te betalen. 
Wanneer die bereidheid bijvoorbeeld een plafond heeft van € 30.000 per gewonnen 
depressievrij levensjaar, dan is kans dat de interventie vanuit het oogpunt van 
kosteneffectiviteit acceptabel is, toegenomen tot 82%.  

Een gevoeligheidsanalyse toonde aan dat productieverliezen de belangrijkste 
kostencomponent vormen. Wanneer deze kostenpost buiten beschouwing wordt 
gelaten, en daarmee de economische evaluatie beperkt wordt tot een medisch 
perspectief, dan kan aangetoond worden dat de toegevoegde zelfhulpinterventie nog 
altijd een kans heeft van 47% om vanuit kosten-effectiviteitoogpunt acceptabel te 
zijn bij een willingness to pay gelijk aan € 0,00, oplopend tot circa 70% bij een 
plafond van € 30.000 per gewonnen depressievrij levensjaar.   
 
Postscript bij Hoofdstuk 4.1 

De economische evaluatie laat zien dat het aanbieden van additionele zelfhulp-
interventie acceptabel is vanuit het oogpunt van kosten-effectiviteit: gemiddeld 
wordt meer gezondheidswinst gegenereerd en daarbij worden bovendien kleine 
economische besparingen gerealiseerd – althans de kans daarop is groot. Toch blijft 
het lage deelnamepercentage van huisartspatiënten aan de interventie een belangrijk 
punt van aandacht (zie Hoofdstuk 3.1). Sinds het verschijnen van het artikel zijn 
twee andere punten ook van belang gebleken.  

Ten eerste liet een andere kosteneffectiviteitsstudie (Lynch et al, 2005) 
eveneens zien dat depressiepreventie kosteneffectief is. De beide economische 
studies ondersteunen elkaar dus.  

Ten tweede, moeten we in het licht van eigen vervolgonderzoek (Cuijpers et 
al, in voorbereiding) daaraan toevoegen dat er een verlies aan effectbehoud optreedt 
na twee jaar. Dit effectverlies betekent waarschijnlijk dat we er alleen in slagen het 
ontstaan van depressie uit te stellen, maar niet te vermijden. Nu betekent uitstel van 
het ontstaan van depressie ook gezondheidswinst, maar het leert ons andermaal dat 
depressiepreventie niet vergeleken kan worden met een eenmalige inenting. In een 
remitterende stoornis zoals depressie is zoiets waarschijnlijk sowieso niet te 
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verwachten, en lijkt het waarschijnlijker dat depressiepreventie bij voortduring zal 
vragen om een afgewogen en telkens terugkerende vorm van ziektemanagement. In 
de algemene nabeschouwing komen we hierop terug. 

 
Kosten van risicofactoren: een andere benadering (Hoofdstuk 4.2) 

In het laatste hoofdstuk wordt een aantal kernbegrippen uit de vorige hoofdstukken 
opnieuw gebruikt, maar deze worden ditmaal in een ander kader bijeengebracht. 
Opnieuw valt het accent op kosten en risicofactoren, maar nu berekenen wij de 
kosten van risicofactoren. De risicofactoren zijn ouderlijke psychopathologie en 
blootstelling aan jeugdtrauma. Het zijn risicofactoren die vaak aan de grondslag 
liggen van psychische stoornissen zoals depressie. Met deze aanpak beogen wij dat 
er gezondheidseconomische uitspraken gedaan kunnen worden over de directe 
oorzaken van psychische stoornissen. Wij wilden daarbij bovendien evalueren hoe 
een beschermende factor de nadelige effecten modificeert van de risicofactoren. De 
beschermende factor is mastery, het gevoel dat iemand greep heeft op zijn eigen 
leven. Het idee daarbij was dat een meer dan gemiddeld hoge mastery helpt om de 
nadelige gevolgen van de risicofactoren in te perken. Als dit inderdaad het geval is, 
dan zou dat er voor pleiten om mastery te versterken in mensen die blootgesteld zijn 
aan de betreffende risicofactoren.  
 Voor deze studie maakten wij opnieuw gebruik van Nemesis, de 
epidemiologische cohortstudie onder 5.618 volwassenen van 18 – 65 jaar (vergelijk 
hoofdstukken 1.2 en 2.1). Blootstelling aan de risicofactoren werden op de 
voormeting vastgesteld en betrof depressie en angst in de ouders van de 
respondenten, en blootstelling aan emotionele verwaarlozing, of geestelijke, 
lichamelijke en seksuele mishandeling toen de respondent 16 jaar of jonger was. 
Om causale verbanden met enige zekerheid te kunnen aantonen, werd blootstelling 
aan de risicofactoren op de eerste meting vastgesteld en de kosten van die bloot-
stellingen een jaar later. De kosten omvatten integrale behandelkosten, kosten die 
door patiënten gemaakt worden in het kader van het verkrijgen van zorg, en de 
kosten van productieverliezen door ziekteverzuim in betaalde arbeid en in de 
huishoudelijke sfeer (zie ook Hoofdstuk 2.1).  
 De resultaten zijn als volgt. De geselecteerde risicofactoren zijn geassocieerd 
met extra kosten in de orde van de 1.200 ~ 3.500 US$ per persoon per jaar. In de 
bevolking is het percentage dat werd blootgesteld aan de risicofactoren groot 
(tussen de 7% en de 25.1%) en daarom zijn de kosten op bevolkingsniveau zeer 
omvangrijk: tussen de 170 ~ 636 miljoen US$ per 1 miljoen volwassen. Het effect 
van lage versus hoge mastery was in de voorspelde richting met lagere kosten van 
de risicofactoren bij hoge mastery en hogere kosten bij lagere mastery.  
 De resultaten laten zien dat de meerkosten van de risicofactoren in de 
populatie zeer omvangrijk zijn. Deze kosten dienen zich jaarlijks aan, elk jaar 
opnieuw. Dit suggereert dat preventieve interventies gericht op deze risicofactoren 
wel eens kosteneffectief kunnen worden. Het is echter niet direct duidelijk hoe 
preventie er in moet slagen de nadelige effecten van deze risicofactoren beperkt te 
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houden, maar het versterken van mastery in blootgestelde mensen zou één optie 
kunnen zijn. In aanwezigheid van een hoge mastery waren de kosten meestal 
eenderde van de gemiddelde kosten. Dat wijst, in aanzet, op een schokdempende 
werking van mastery. Juist op dit punt moeten we echter een belangrijke beperking 
van dit onderzoek noemen. We hadden graag willen evalueren hoe een verandering 
in mastery later in de tijd gevolgd wordt door een verandering in kosten, maar zo’n 
analyse kon niet op de beschikbare data worden uitgevoerd. We verwachten zulke 
analyses in de nabije toekomst te kunnen uitvoeren omdat we dit soort data nu aan 
het verzamelen zijn in de context van enkele trials. Dat toekomstige onderzoek kan 
nu geleid worden door de werkhypothese dat met gerichte preventieve interventies 
mastery versterkt kan worden en dat daarmee gunstige veranderingen geïndiceerd 
kunnen worden in risicostatus en ziektegerelateerde kosten. 
 
 
Nabeschouwing 

 

Conceptueel kader 

Preventieve interventies komen in soorten en maten, en richten zich op diverse doel-
groepen. Wij schetsen daarom een conceptueel kader om de onderscheiden vormen 
van preventie te positioneren en de relatie tussen preventie, behandeling en nazorg 
te verduidelijken (zie Figuur 2). 

 

Figuur 2  Gezondheidscondities, transities, preventie en behandeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Het algemene idee is dat mensen zich in een bepaalde gezondheidsconditie 
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wenselijk om gunstige overgangen te bevorderen (gezondheidsbevordering) en de 
kans op ongunstige transities te reduceren (preventie).   

Universele preventie zich richt op het algemeen publiek, ongeacht risico-
status en eventuele aanwezigheid van eerste symptomen. Voorbeelden van 
universele preventie zijn publieksvoorlichting, programma’s bij scholieren gericht 
op gezondheidsbevordering, en screeningsprogramma’s in de eerstelijnszorg. 

Selectieve preventie richt zich op groepen die gekenmerkt worden door 
kwetsbaarheidsfactoren (zoals een lage opleiding, wonen in een achterstandswijk, 
een hoog neuroticisme, een lage zelfwaardering) en risicofactoren (zoals 
kindermishandeling, ouders met psychische problemen, ernstige lichamelijke 
ziekten, verlies van een partner). Dit zijn factoren waarvan bekend is dat zij de kans 
op het ontstaan van een depressie vergroten.  
 Geïndiceerde preventie richt zich op mensen die al vroege tekenen hebben 
(klachten, symptomen) van een naderende stoornis. Deze vorm van preventie 
bestaat uit vroegherkening en het vroegtijdig interveniëren in het ziektebeloop. Het 
heeft als doel de gang van kwaad naar erger in gunstige zin te beïnvloeden, beoogt 
daarom in de eerste plaats symptoomreductie en wil uiteindelijk het ontstaan van de 
stoornis voorkomen.  

Ideaal gesproken sluit preventie aan op de zorg voor mensen met de 
diagnose. Met behandeling wordt beoogd de ziekteduur te verkorten en herstel te 
bevorderen. Bij mensen die aan het herstellen zijn kan zich terugval voordoen. 
Terugvalpreventie wil dit voorkomen en wordt dikwijls beschouwd als een vast 
onderdeel van elke goede behandeling. Ook na herstel kunnen mensen opnieuw de 
stoornis terugkrijgen. Er wordt dan van een herhaling gesproken. Nu kunnen twee 
gezichtspunten worden ingenomen. Of dit wordt als een taak voor nazorg 
beschouwd, of de onderscheiden vormen van preventie komen hiervoor in 
aanmerking. Al met al is het wenselijk om het hele transitieproces te flankeren door 
een ketenbenadering van preventie, zorg en nazorg. Daarvoor is kennis nodig van 
de factoren die de overgangskansen tussen de gezondheidscondities beïnvloeden. 
 
Methodologische kantekeningen 

Op hoofdlijnen was het idee om data van grootschalige epidemiologische 
bevolkingsstudies en de data van gecontroleerd effectonderzoek te gebruiken om 
beter zicht te krijgen op de factoren die de overgangen tussen de 
gezondheidscondities beïnvloeden.  

Epidemiologische cohortstudies in de algemene bevolking vormen hiervoor 
een gunstig vertrekpunt: zij helpen met het empirisch onderbouwen en aanscherpen 
van hypothesen. Het idee daarbij is dat de data van cohortsstudie zich lenen tot het 
uitvoeren van “virtuele quasi-experimenten”. Zo kunnen we risicogroepen 
selecteren, in die groepen blootstelling aan een theoretisch interessante risicofactor 
isoleren, en de longitudinale impact ervan op klinische en economische eindpunten 
evalueren. Anders gezegd, de “virtuele quasi-experimenten” worden uitgevoerd 
door statistische manipulatie van cohortdata. In Nederland mogen we ons gelukkig 
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prijzen met het bezit van meerdere uitmuntende psychiatrische cohortstudies die de 
algemene populatie weerspiegelen. Dit helpt met het van te voren empirisch 
onderbouwen en aanscherpen van hypothesen. Dat is belangrijk omdat op die 
manier de onderzoeksagenda gerationaliseerd kan worden, waardoor de 
ontwikkeling van interventies en het onderzoek naar hun kosteneffectiviteit efficiënt 
ingezet kan worden, namelijk op die gebieden waar we beste kansen verwachten 
voor kosteneffectieve preventie. 

Tijdens de hypothese onderbouwende onderzoeksfase is het van belang 
graadmeters (indexen) te berekenen voor de behaalbare gezondheidswinst van 
preventie, zoals de attributieve fractie (AF). Dit soort indexen helpt om te kunnen 
communiceren over de uitkomsten van de genoemde virtuele quasi-experimenten. 
Daarnaast zochten we ook naar manieren om de opbrengsten van preventie uit te 
kunnen drukken in de universele taal van harde valuta.  

Wanneer de “empirisch onderbouwde hypothesen” beschikbaar zijn, dan is 
het tijd om deze te toetsen in gerandomiseerd effectonderzoek. Dit is een 
noodzakelijke stap omdat die hypothesen alleen in virtuele quasi-experimenten 
bestudeerd waren, waar het niet mogelijk is om deelnemers aan de studie te 
randomiseren waardoor de kans op selectiebias levensgroot is. Om die hindernis te 
overwinnen zijn er alsnog gerandomiseerde effectstudies nodig. 

Ten slotte, wanneer ook die gerandomiseerde effectstudies zijn uitgevoerd, 
dan kan het nodig zijn om nog één stap verder te gaan, de uitkomsten van 
effectstudies meta-analytisch te combineren, zo de nauwkeurigheid en het 
onderscheidend vermogen (power) te verbeteren, en bij te dragen aan dat ultieme 
doel van de wetenschap: de accumulatie van repliceerbare kennis. Figuur 3 
illustreert dit. 

 
Figuur 3  Aaneenschakelen van onderzoeksvormen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Het proefschrift begon met vier vragen: Is depressiepreventie nodig? Weten we 
waar we moeten beginnen? Is het effectief? Is het kosten-effectief? De onderzoeks-
vragen laten zich nu met enkele korte stellingen beantwoorden: 
1. De menselijke en economische kosten van depressie zijn torenhoog 
2. Preventie is de ontbrekende schakel in de geestelijke gezondheidszorg 
3. Geïndiceerde preventie wordt het best gericht op ultrahoogrisicogroepen. 
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4. Geïndiceerde preventie kan effectief zijn 
5. Geïndiceerde preventie kan kosteneffectief zijn. 
Deze stellingen gaan gepaard met enkele kantekeningen. 
 
Kanttekeningen 

Wij hebben weinig twijfel over het eerste punt dat depressie aanzienlijke kosten 
veroorzaakt. Vele studies hebben de omvang van de ziektelast en de economische 
last aangetoond. 
 De stelling dat preventie de ontbrekende schakel is, moeten we nuanceren. In 
het veld worden vele activiteiten ontplooid en daarvoor bestaat ook officiële 
erkenning van de zijde van het Ministerie van VWS. Toch zou de positie van 
preventie verder versterkt kunnen worden, vooral ten opzichte van samenwerkende 
partijen zoals de thuiszorg, de zorgaanbieders in de eerste lijn, het maatschappelijk 
werk, de verschillende consultatiebureaus en nog tal van andere partijen. De 
verbinding met die partijen kan en moet sterker. Daarvoor is het nodig dat preventie 
meer prestige verwerft, onder andere door bewezen effectieve interventies volgens 
professionele standaarden aan te bieden waarbij bovendien inzichtelijk gemaakt 
wordt wat preventie oplevert. Preventie heeft verder al jaren last van een krap 
financieel jasje: slechts 3% van het budget voor de geestelijke gezondheidszorg gaat 
naar preventie, en dat vraagt om aandacht, zeker nu er een stelselwijziging 
plaatsvindt in de financiering. 
 De belangrijkste kwalificatie bij de derde stelling, dat preventie vooral op 
ultrahoogrisicogroepen gericht moet zijn, is de inperking dat die stelling vooral 
betrekking heeft op geïndiceerde preventie, dus bij mensen met al enkele 
symptomen. Dit zullen in het algemeen personen zijn die zich bewust zijn van hun 
depressieve klachten, en het ligt in de rede dat zij daar hulp voor zoeken of voor 
zouden willen zoeken. Dat kan anders liggen bij selectieve preventie, bij mensen die 
wel blootgesteld zijn aan risicofactoren, maar nog geen klachten hebben. Preventie 
bij deze groep, kan stuiten op medisch-ethische bezwaren, want het is niet gezegd 
dat zij zonder preventie de stoornis krijgen, evenmin dat preventie hen kan 
vrijwaarden van depressie, terwijl ze wel met de kennis dat zij tot een risicogroep 
behoren moeten leven. Hier past terughoudendheid. 
 De kosteneffectiviteit van depressiepreventie (punten 4 en 5) dient elke keer 
per interventie apart te worden vastgesteld voor onderscheiden doelgroepen. Dit 
wordt een langzame, want stapsgewijze, aanpak waarin het bewijsmateriaal bij 
stukjes en beetjes verzameld wordt. Gelet onze eigen ervaringen tot dus ver, zijn we 
optimistisch over de uitkomsten van dergelijk onderzoek, maar we beseffen dat de 
klinische en economische uitkomsten die over de langere termijn gemeten worden 
wel eens een ander plaatje kunnen laten zien dan wat we tot dus ver zagen. 
Onderzoek met een lange tijdshorizon is daarom nodig. 

In het licht van deze kanttekeningen beschouwen we de vijf stellingen niet 
als definitieve antwoorden. Het zijn eerder zoekrichtingen en agendapunten voor 
verder onderzoek. 
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Richtingen voor de toekomst 

Er is nog een lange weg te gaan voordat preventie een solide positie heeft temidden 
van haar zusterdisciplines in de geestelijke gezondheidszorg, en er staan nog vele 
vragen open. Graag zouden we  willen weten voor welke groepen welke interventies 
het beste werken. En we willen meer weten over de effecten over de langere 
termijn. Wij willen vooral weten hoe de interventies door meer mensen benut 
kunnen worden, want het huidige bereik is gering (circa 1% van de groep die 
uiteindelijk in het betreffend jaar een depressie krijgt) waardoor de behaalde 
gezondheidswinst ruim achterblijft bij de behaalbare. Om het bereik te verbeteren, 
zijn meerdere voorstellen gedaan, waarvan we een achttal willen noemen. 
1. De positie en het aanzien van preventie verder versterken door een 

wetenschappelijke onderbouwde en goed geprotocolleerde werkwijze. 
2. Bij het vergroten van het bereik van depressiepreventie gaat het niet alleen om 

het bereiken van meer mensen; het gaat vooral om het bereik van de juiste 
mensen. Dit proefschrift reikte methoden aan om die doelgroepen te 
identificeren. 

3. Toch zouden we nog preciezer willen weten wie de mensen zijn die een 
preventieve interventie nodig hebben, want bij 50% van de mensen die een 
depressie ontwikkelen is die depressie binnen drie maanden weer verdwenen.  
Preventie zou daarom vooral op die mensen gericht moeten worden waarbij de 
prognose ongunstiger is. Daartoe zou een prognostische index ontwikkeld 
moeten worden.  

4. De risicofactor benadering die in dit proefschrift werd gekozen zou geflankeerd 
en ondersteund moeten worden door een aanpak die gericht is op gezondheids-
bevordering, waarbij het accent meer valt op het versterken van competenties en 
weerbaarheid. Depressiepreventie wordt zo aantrekkelijker voor doelgroepen. 

5. Preventie zou er goed aan doen zich in de eerste instantie te concentreren op de 
medisch-ethisch minder omstreden geïndiceerde preventie, en dat aanbieden op 
een zo minst ingrijpende manier waar mogelijk, maar steviger waar nodig; dus 
bijvoorkeur volgens de werkwijze van getrapte zorg. 

6. Bovendien zou depressiepreventie meer geïntegreerd moeten worden met andere 
zorgvoorzieningen en zorgaanbieders met als doel te komen tot een betere 
vroegherkenning en doorverwijzing. 

7. De financiële positie van de GGZ-preventie was niet sterk, en is nu met 
vraagtekens omringd. Dit behoeft aandacht bij GGZ-preventieafdelingen, 
gemeentelijke overheden, zorgverzekeraars, en in de beleidsvoornemens van 
VWS. 

8. Preventie zou goed kunnen meeliften op de interessante ontwikkelen van e-
mental health, waarbij (deels) geautomatiseerde interventies via het internet 
worden aangeboden. Dit zou het bereik op een kosteneffectieve manier kunnen 
vergroten. 
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Het is te hopen dat depressiepreventie een groter bereik krijgt waarbij vooral de 
mensen die er behoefte aan hebben bereikt worden op een manier die verantwoord 
en betaalbaar is. 
 
 
 


