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samenvatting 

‘Over de effectiviteit van psychoanalytische 
therapie, kort als het kan, lang als het moet?’

De psychoanalytische therapie was van meet af aan controversieel: geprezen 
door de een, gehoond door de ander. tot op de dag van vandaag is de situatie 
niet wezenlijk anders. De populariteit onder zowel clinici als patiënten wordt 
onderschreven door studies van Wiener (1994) en luborsky et al (1993). De 
kritiek houdt echter ook aan. aangezien wij leven in de tijd van ‘evidence based 
medicine’, richt de kritiek zich op het argument dat psychoanalytische thera-
pieën niet “wetenschappelijk bewezen” zouden zijn.
 in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er intensief onderzoek gedaan 
naar psychoanalytische therapieën. Kortdurende psychoanalytische thera-
pieën zijn onderzocht d.m.v. randomized controlled trials (rcts), waarvan 
de geïntegreerde resultaten zijn weergegeven in vele reviews en meta-analyses 
(crits-christoph, 1992, leichsenring, 2005, leichsenring, 2001, anderson en 
lambert, 1995, leichsenring, 2003, Doidge, 1997). vanwege aanzienlijke prak-
tische en ethische problemen zijn de langdurende psychoanalytische therapieën 
voornamelijk onderzocht in cohort studies. verschillende studies geven een 
overzicht van de bewijzen voor de effectiviteit van langdurende psychoanalyti-
sche therapie (Bachrach et al., 1991: Doidge, 1997, fonagy, 1999; leichsenring, 
2003).
 Ondanks deze onderbouwing, blijft er een opvallende discrepantie bestaan 
tussen het vaste “geloof “ in de effectiviteit van psychoanalytische therapie in 
de psychoanalytische wereld en het hardnekkige “ongeloof” daarbuiten. Deze 
discrepantie vormt de motivatie voor de studies in dit proefschrift, waarin 
bestaand onderzoek wordt bestudeerd alsmede een bijdrage wordt geleverd 
aan een project waarin onderzoek wordt verricht naar verder bewijs op dit 
controversiële vlak.

het doel van dit proefschrift is:
1. het verrichten van onderzoek naar de relatieve werkzaamheid van kortdu-

rende psychotherapie, farmacotherapie en gecombineerde therapie in de 
behandeling van depressie.

2. het beschrijven van de kenmerken van Kortdurende psychoanalytische 
steungevende psychotherapie (Kpsp) en één van de belangrijkste werkzame 
componenten: steun.

3. het verrichten van onderzoek naar de relatieve werkzaamheid van Kpsp, 
farmacotherapie en gecombineerde therapie in de behandeling van depres-
sie.

4. het verrichten van onderzoek naar de effectiviteit van langdurende psycho-
analytische therapie (lpat).
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De vier hoofddoelstellingen van dit proefschrift laten zich vertalen naar elf 
specifieke onderzoeksvragen, welke tentatief als volgt beantwoord kunnen wor-
den. 

Vraag	1	en	2. Wat	is,	bij	ambulante	psychiatrische	patiënten	met	een	
depressieve	stoornis,	de	werkzaamheid	van	kortdurende	psychothe-
rapie	vergeleken	met	(1)	farmacotherapie	en	(2)	kortdurende	psy-
chotherapie	plus	farmacotherapie	(‘gecombineerde	therapie’)?

hoofdstuk 2 en 3 presenteren twee meta-analyses die bovenstaande vragen 
trachten te beantwoorden. Zij zijn gebaseerd op rcts die gepubliceerd zijn 
tussen 1980 and 2005. 
 De eerste meta-analyse (psychotherapie versus pharmacotherapie) omvat 
tien onderzoeken, die samen 1.233 patiënten betreffen (640 behandeld met 
pharmacotherapie, 593 met psychotherapie). Bij het afsluiten van de behande-
ling was er geen significant verschil tussen het (met de hDrs gemeten) her-
stelpercentage van psychotherapie (38%) en dat van farmacotherapie (35%). 
Dit gold zowel voor chronische als voor niet-chronische depressies, en zowel 
voor lichte als voor matige depressieve stoornissen. De twee behandelingsme-
thoden boekten betere resultaten bij lichtere (hDrs<20) dan bij ernstigere 
(hDrs>20) depressies. Bij follow-up daarentegen was het recidiefpercentage 
van farmacotherapie (56.56%) significant groter dan dat van psychotherapie 
(26.51%). 
 De tweede meta-analyse (psychotherapie versus gecombineerde therapie) 
omvat zeven onderzoeken, die samen 903 patiënten betreffen (459 behandeld 
met psychotherapie en 444 behandeld met de gecombineerde therapie). Bij het 
afsluiten van de behandeling was het (met de hDrs gemeten) herstelpercen-
tage van gecombineerde therapie (46%) significant hoger dan dat van psycho-
therapie (34%). Dit resultaat bleek echter afhankelijk te zijn van de ernst en de 
duur van de depressie. Bij lichte en bij matige, niet-chronische depressie was 
gecombineerde therapie (resp. 42% en 44%) niet significant werkzamer dan 
psychotherapie (resp. 37% en 39%).We vonden geen gegevens over lichte, chro-
nische depressie. alleen bij matige, chronische depressie bleek gecombineerde 
therapie (48%) significant effectiever dan psychotherapie (32%). 

Vraag	3.	Wat	is	Kortdurende	Psychoanalytische	Steungevende	Psy-
chotherapie	(KPSP)? 

hoofdstuk 4 beschrijft de theoretische en praktische kenmerken van Kpsp. 
Kpsp is een vis-à-vis, individuele psychotherapie van zes maanden, bestaande 
uit 16 sessies (te beginnen met acht wekelijkse, gevolgd door acht 2-wekelijkse 
sessies). het primaire doel van Kpsp is het genezen van depressie. De secun-
daire doelstelling is de patiënt minder kwetsbaar maken voor depressie. Dat 
laatste wordt gezien als het vormen of veranderen van interne relaties, vooral de 
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relatie die de patiënt met zichzelf heeft (intrapersoonlijke relatie, ipr). Gelet 
op het beperkte aantal sessies van Kpsp zal het duidelijk zijn dat persoonlijk-
heidsveranderingen slecht beperkt zijn. setting, kader, therapeutische technie-
ken en afspraken zijn ingrediënten van de ondersteunende aanpak. Binnen de 
Kpsp behandeling zijn negen gespreksniveaus te onderscheiden: 
1.  fysieke en psychologische klachten en symptomen, 
2.  levensomstandigheden die op een of andere manier de depressie beïnvloe-

den of beïnvloed hebben, 
3.  problemen met externe, interpersoonlijke relaties, 
4.  relationele patronen in het leven van de patiënt, 
5.  de levenshouding van de patiënt, 
6.  het voortbestaan van relaties uit het verleden in het huidige	 leven van de 

patiënt, 
7.  de relatie die de patiënt met zichzelf onderhoudt als resultaat van identifi-

catie met interne interpersoonlijke relaties, 
8.  de manifestatie van problemen die op voorgaande niveaus zijn besproken in 

de relatie met de therapeut, 
9.  de overdrachtsneurose. Dit laatste niveau is in het korte tijdsbestek van 

Kpsp niet haalbaar.

Vraag	 4.	 Wat	 is	 psychoanalytisch	 gedefiniëerde	 steun	 en	 hoe	 kan	
steun	een	therapeutisch	effect	hebben?

hoofdstuk 5 omvat een voorstel voor een psychoanalytische definitie van steun 
en bespreekt de rol ervan als veranderingsinstrument in psychoanalytische the-
rapieën (zowel kort- als langdurende). volgens de klassieke psychoanalytische 
opvatting leidt interpretatie tot inzicht, wat vervolgens, kan leiden tot persoon-
lijkheidsverandering. Deze opvatting wordt niet weersproken, maar gesteld 
wordt dat een tweede, grotendeels verwaarloosd proces ook een belangrijke rol 
speelt: steun kan leiden tot persoonlijkheidsverandering, wat vervolgens kan 
leiden tot inzicht.
 essentieel voor deze stelling is de notie dat interne relaties wezenlijke per-
soonlijkheids-aspecten zijn. persoonlijkheidsverandering betekent dus het wij-
zigen van deze interne relationele patronen. De tot op dit moment geldende 
‘interpretatie versus relatie’ controverse wordt hergedifiniëerd naar een ‘inter-
pretatie versus steun’ debat. 
 De voorgestelde psychoanalytische definitie voor steun luidt: de adequate 
gratificatie van onvervulde ontwikkelingsbehoeften, zoals deze zich voordoen 
in de primaire aspecten van de therapeutische relatie. Zo komt de controverse 
neer op een verschil in opvatting over de relatieve rol van interpretatie en gra-
tificatie.
 Met nadruk wordt gesteld hoe belangrijk het is onderscheid te maken tussen 
adequate en inadequate steun. er wordt een aantal ideeën gepresenteerd over 
de veronderstelde werkwijze van steun. Dit zou kunnen liggen in het vermogen 
om een patiënt een ”dissonantie” te doen ervaren tussen twee aspecten van 
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de therapeutische relatie: een “goed-” en een “kwaadaardig” aspect. Beiden 
worden tegelijkertijd ervaren in het heden, het goedaardige bepaald door het 
heden, het kwaadaardige door het verleden. indien het goedaardige aspect van 
de relatie de overhand heeft over het kwaadaardige en indien het geïnternali-
seerd wordt, dan kunnen er interne relaties, met name “de relatie met mijzelf” 
(de intrapersoonlijke relatie, ipr), ten gunste veranderen.

Vraag	5,	6	en	7.	Wat	is,	bij	ambulante	psychiatrische	patiënten	met	
een	 depressieve	 stoornis,	 de	 werkzaamheid	 van	 KPSP	 vergeleken	
met	farmacotherapie	(vraag 5)	en	met	gecombineerde	therapie	(KPSP	
plus	farmacotherapie)	(vraag 6).	Wat	is	de	werkzaamheid	van	gecom-
bineerde	therapie	vergeleken	met	farmacotherapie	(vraag 7)?	

hoofdstuk 6 beschrijft een mega-analyse waarin de bovenstaande vragen 
beantwoord worden.	Deze is gebaseerd op drie achtereenvolgende rcts, die 
samen 313 patiënten betreffen. De rcts zijn uitgevoerd en gepubliceerd door 
het Depressie Onderzoeksteam van JellinekMentrum, een GGZ instelling te 
amsterdam. Bij het afsluiten van de behandeling was er geen significant verschil 
tussen het (met de hDrs gemeten) herstelpercentage van Kpsp (31%) en dat 
van farmacotherapie (24%) (vraag 5). er werd geen significant verschil tussen 
gecombineerde therapie (40%) en Kpsp (31%) gevonden (vraag 6). Gecombi-
neerde therapie (40%) bleek significant effectiever dan farmacotherapie (24%) 
(vraag 7). Deze resultaten worden genuanceerd door uitslagen op grond van 
secundaire criteria. De therapeuten (cGi-s) zagen geen significant verschil in 
werkzaamheid tussen Kpsp en gecombineerde therapie. Zij vonden wél dat 
deze twee behandelingsmethoden effectiever waren dan farmacotherapie. De 
patiënten (scl-D) vonden dat gecombineerde therapie werkzamer was dan 
farmacotherapie en Kpsp, dat op zijn beurt werkzamer was dan farmacothera-
pie. Wat betreft de kwaliteit van hun leven (QlDs) vonden de patiënten geen 
significant verschil tussen Kpsp en gecombineerde therapie, noch tussen Kpsp 
en farmacotherapie. Zij vonden wél dat gecombineerde therapie in dit opzicht 
effectiever was dan farmacotherapie. De resultaten worden hierna schematisch 
weergegeven (figuur 1). het teken > verwijst naar een statistisch significant 
verschil (p < .05). ns betekent statistisch niet significant.

Vraag	8.	Wat	zijn	de	antwoorden	op	de	vragen	5-7	op	het	niveau	van	
twee	HDRS	factoren	en	van	drie	SCL-90	subschalen?

hoofdstuk 7 bevat een tweede mega-analyse die deze vragen beantwoordt. De 
onderzoeksopzet is vergelijkbaar met die van hoofdstuk 6. De relatieve werk-
zaamheid van Kpsp, farmacotherapie en gecombineerde therapie werd nu 
echter onderzocht op het niveau van twee hDrs factoren, de factor ‘Mental’ 
(hDrs-M) en de factor ‘somatic’ (hDrs-s), en op dat van drie scl subschalen, 
Depressie (scl-D), angst (scl-a) en somatische klachten (scl-s). 
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De hDrs-M factor bracht geen significant verschil aan het licht tussen Kpsp 
en farmacotherapie, noch tussen Kpsp en gecombineerde therapie. Gecombi-
neerde therapie was wel werkzamer dan farmacotherapie. 
De hDrs-s factor bracht geen significant verschil aan het licht tussen Kpsp 
and farmacotherapie, noch tussen farmacotherapie en gecombineerde therapie. 
Gecombineerde therapie was wel werkzamer dan Kpsp. 
De scl-D vond geen significant verschil tussen Kpsp en farmacotherapie maar 
toonde aan dat gecombineerde therapie werkzamer was dan de twee andere 
behandelingsmethoden. 
De scl-a vond geen significant verschil tussen Kpsp en gecombineerde thera-
pie maar toonde aan dat deze twee behandelingsmethoden allebei werkzamer 
waren dan farmacotherapie. 
De scl-s bracht geen significante verschillen aan het licht tussen de drie 
behandelingsmethoden. De resultaten worden hierna schematisch weergege-
ven (figuur 2). het teken > verwijst naar een statistisch significant verschil (p 
< .05). ns betekent statistisch niet significant.

Vraag	9.	Welk	type	onderzoek	is	het	meest	geschikt	voor	empirisch	
onderzoek	naar	de	werkzaamheid	van	langdurige	psychotherapie?	

hoofdstuk 8 vergelijkt de kenmerken van randomized clinical trials (rcts) 
en cohort studies. in de hiërarchie van ‘evidence based medicine’ staan de rcts 
hoger dan cohort studies en daar zijn goede redenen voor. echter, bij langdu-
rende psychotherapie (lpt) is het de vraag in hoeverre rcts acceptabel en 
uitvoerbaar zijn. randomisatie levert bij lpt-onderzoek vrijwel altijd prakti-
sche en ethische problemen op. Men zou kunnen stellen dat ook binnen rcts 
sprake is van een hiërarchie. De meest informatieve rcts (d.w.z. met de groot-
ste zeggingskracht betreffende de effectiviteit van een behandeling) vergelijken 

Figuur 1:  Relatieve effectiviteit van gecombineerde therapie (CT), kortdurende Psy-
choanalystische steungevende psychotherapie (SPSP) en farmacvotherapie.
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de behandeling met het niet geven van een behandeling, het plaatsen op een 
wachtlijst of het geven van een placebobehandeling. na dit niveau, kan men 
vergelijkingen maken met treatment as Usual (taU), behandeling met een lage 
dosering, een andere behandeling met een duidelijk aangetoonde werkzaamheid 
en een andere behandeling die wordt geacht effectief te zijn (zonder duidelijk 
bewijs daarvoor). De meest informatieve controlecondities zijn zo onacceptabel 
voor patiënten dat beslissende rcts in de meeste gevallen onuitvoerbaar zijn. 
“lagere” niveaus van rcts zijn beter te realiseren, maar zijn minder informa-
tief. het voordeel van cohort studies is hun grotere vermogen om de dagelijkse, 
klinische praktijk weer te geven; hun beperking ligt in de interne validiteit. hun 
zeggingskracht wordt bepaald door de methodologische kwaliteit en de kennis 
van het natuurlijke beloop van de onderzochte stoornissen. Kortom, bij lpt-
onderzoek kennen de meest informatieve rcts onoverkomelijke uitvoerbaar-
heidsproblemen, die inherent aan fer methode zijn. Derhalve wordt het best 
beschikbare bewijs geleverd door cohort studies. 

Vraag	10.	Wat	is	de	werkzaamheid	van	Langdurige	PsychoAnalyti-
sche	Therapie	(LPaT)	in	klinische	termen?

hoofdstuk 9 omvat een systematisch overzicht van studies, gepubliceerd tussen 
1970 en 2005, die de effectiviteit van lpat beoordelen. Om de klinische homo-
geniteit te bevorderen, is alleen gekeken naar individuele, ambulante behan-
delingen van volwassen patiënten met hoofdzakelijk “reguliere” indicaties voor 
langdurige psychoanalytische therapie. Bovendien is er onderscheid gemaakt 
tussen twee lpat-types: langdurende psychotherapie en psychoanalyse. De 
kwaliteit van potentiële studies is systematisch beoordeeld met een expliciet 
kwaliteitscriterium. van de 27 gevonden studies voldeden er 19 aan het kwa-

Figuur 2:  Relatieve effectiviteit van gecombineerde therapie (CT), kortdurende Psy-
choanalystische steungevende psychotherapie (SPSP) en farmacvotherapie.
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liteitscriterium, op één na allemaal cohort studies. De patiënten vertoonden 
een breed scala aan stoornissen, met hoge comorbiditeit van persoonlijkheids-
stoornissen en toestandsbeelden. psychotherapie leverde hoge gemiddelde 
‘effect sizes’ (ess) op (0,78 bij beëindiging, 0,94 bij follow-up) en hoge, gemid-
delde, algemene succespercentages (67% bij beëindiging, 55% bij follow-up), bij 
patiënten met matige pathologie. De gemiddelde es lag voor symptoomreductie 
(1,05) hoger dan voor persoonlijkheidsverandering (0,57). ernstige pathologie 
leverde vergelijkbare resultaten op, maar het was alleen mogelijk de gemid-
delde es voor persoonlijkheidsverandering (1,09) uit te rekenen. Ook psycho-
analyse haalde hoge gemiddelde ess (0,96 bij beëindiging, 1,18 bij follow-up) 
en hoge, gemiddelde, algemene succespercentages (70% bij beëindiging, 54% 
bij follow-up) bij patiënten met matige pathologie. Wederom lag de gemiddelde 
es voor symptoomreductie (1,23) hoger dan die voor persoonlijkheidsverande-
ring (0,83). voor ernstige pathologie waren er onvoldoende gegevens beschik-
baar. succesbeoordelingen door therapeuten en patiënten kwamen grotendeels 
overeen. Men vond dat er meer symptoomreductie was dan persoonlijkheids-
verandering. er zijn geen verschillen gevonden tussen de resultaten van de 
studies die aan het kwaliteitscriterium voldeden en die van studies met een 
lagere kwaliteit.

Vraag	11.	Wat	 is	de	werkzaamheid	van	Langdurige	PsychoAnalyti-
sche	Therapy	(LPaT)	in	termen	van	kosten	en	baten?	

hoofdstuk 10 bevat een systematisch literatuuroverzicht van de tussen 1970 
en 2005 gepubliceerde onderzoeken naar het effect van lpat op kosten van 
gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid. verandering in gezondheidszorg-
kosten en ziekteverzuim werd gedefinieerd als aantal ziekenhuisdagen, medi-
sche consulten, percentage patiënten dat medicatie gebruikt en het aantal ziek-
teverlofdagen. Zeven studies (n=861) voldeden aan de toelatingscriteria. Uit 
de resultaten blijkt dat LPaT per patiënt gemiddeld €20.900 kostte. De gemid-
delde, jaarlijkse kostenvermindering in aantal ziekenhuisdagen was 85% bij 
beëindiging van de behandeling en 59% bij de follow-up (gemiddeld 2,9 jaar).
voor medische consulten lag dit op 54% bij beëindiging en 56% bij de follow-up, 
voor medicatiekosten op respectievelijk 70% en 19% en voor ziekteverlofkosten 
respectievelijk op 61% en 67%. het gemiddelde zorgverbruik per jaar liep bij 
beëindiging terug met €5.584 (een vermindering van 66%). Bij de follow-up 
(gemiddeld 2,9 jaar) bedroeg deze vermindering nog altijd €5.371 (64%). Het 
‘break-even-point’ van de behandelingskosten en de besparingen lag op onge-
veer 3 jaar na beëindiging van de behandeling. Kortom, de gegevens duiden 
erop dat lpat het zorgverbruik en ziekteverlof aanzienlijk terugdringt. De voor-
delen lijken tot jaren na beëindiging te beklijven. vanaf 3 jaar na beëindiging 
zijn de baten groter dan de kosten.

tot slot worden in hoofdstuk	11 de resultaten, de methodologische sterkten 
en zwakten en de implicaties van het onderzoek besproken. het hoofdstuk is 
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ingedeeld in twee delen: kortdurende (psychoanalytische) psychotherapie en 
langdurende psychoanalytische therapie. 

Kortdurende (psychoanalytische) psychotherapie
De twee meta-analyses betroffen kortdurende psychotherapie (ongeveer 6 
maanden) bij depressie. Zij bleken achteraf in hoofdzaak over cognitieve 
Gedragstherapie (cGt) te gaan. De resultaten kunnen dan ook gevoeglijk 
aan cGt worden toegeschreven. Over de relatieve werkzaamheid van cGt 
en farmacotherapie kan worden gezegd dat er bij afsluiting van de behan-
deling geen significant verschil is gevonden, maar dat na het staken van de 
behandeling (bij follow-up) de met cGt behandelde patiënten minder vaak 
dan de met farmacotherapie behandelde patiënten een recidief vertonen. Over 
de relatieve werkzaamheid van cGt en gecombineerde therapie kan worden 
gezegd dat ook hier geen significant verschil is gevonden, behalve waar het 
om matige, chronische depressies gaat. in dat laatste geval is gecombineerde 
therapie werkzamer. al met al lijken de verschillen, zo ze al bestaan, klein. 
Over de relatieve werkzaamheid van gecombineerde therapie en farmaco-
therapie is in het kader van dit proefschrift geen onderzoek gedaan. echter, 
andere onderzoekers, onder wie pampallona et al. (2005) melden op grond 
van meta-analyses dat gecombineerde therapie werkzamer is dan farmaco- 
therapie.
 De twee mega-analyses leiden tot de voorzichtige conclusie dat, in de behan-
deling van ambulante patiënten met een lichte tot matige depressieve stoornis 
(‘major depressive disorder’), de werkzaamheid van Kpsp vergelijkbaar is met 
die van farmacotherapie en met die van gecombineerde therapie. een tweede 
conclusie is dat gecombineerde therapie werkzamer is dan farmacotherapie. De 
resultaten verschillen wanneer rekening wordt gehouden met hDrs factoren 
en met scl subschalen, maar in geen van de vergelijkingen blijkt dat farmaco-
therapie het beter doet dan Kpsp of gecombineerde therapie.
 farmacotherapie, cGt en hun combinatie zijn algemeen aanvaarde behan-
delingen van depressie. Kpsp voegt hier een alternatief aan toe met totaal ver-
schillende eigenschappen. een rechtstreekse vergelijking van Kpsp en cGt is 
nog niet gepubliceerd. voorlopig moet men het dus stellen met een ‘historische’ 
vergelijking. Deze leert dat de herstelpercentages niet wezenlijk verschillen 
(Kpsp 31%, cGt 34%-38%). De twee methoden zijn even effectief als farmaco-
therapie en als gecombineerde therapie behalve bij matige, chronische depres-
sie. in combinatie met farmacotherapie zijn ze beide werkzamer dan farmaco-
therapie. Op grond hiervan valt tentatief te concluderen dat de werkzaamheid 
van Kpsp en die van cGt vergelijkbaar is wat betreft symptoomreductie op 
korte termijn. Deze opvatting wordt gesteund door de resultaten van de meta-
analyse van leichsenring (2001).
 het hiervoor gaande moge waar zijn, maar is er wel behoefte aan weer een 
nieuwe kortdurende behandelmethode voor depressie? hierbij dient men te 
overwegen dat “patiënten met een ernstige depressieve stoornis” nog altijd een 
behoorlijk heterogene categorie vormen. Daarom ligt het niet voor de hand dat 
slechts enkele methodes volstaan om alle patiënten adequaat te behandelen. 
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integendeel, het lijkt plausibel dat sommigen gebaat zijn bij farmacotherapie, 
anderen bij cGt en weer anderen bij Kpsp (of combinaties ervan). 
 aan kortdurende behandelmethoden voor depressie is geen gebrek maar 
het kan niet worden ontkend dat hun werkzaamheid op korte termijn beperkt 
is. De herstelpercentages blijven doorgaans ruim onder de vijftig procent. Daar 
komt bij dat een eenmaal bereikt herstel lang niet altijd aanhoudt na het staken 
van de behandeling. hoewel dit onderwerp in dit proefschrift niet uitgebreid is 
onderzocht, zijn terugvalpercentages van 27%-57% gevonden in de meta-ana-
lyse van dit proefschrift waarin psychotherapie met farmacotherapie wordt ver-
geleken. in hun meta-analyse van de behandeling van depressie vinden Westen 
en Morrison (2001) dat, van de herstelde patiënten, slechts 37% dat nog steeds 
was bij de follow-up. Kortom, er is alle reden om te vrezen dat het succes van 
kortdurende therapie voor velen kortstondig is. voor hen lijkt een kortdurende 
therapie gewoon niet genoeg.	

Langdurige psychoanalytische therapie
Op grond van dit onderzoek mag worden geconcludeerd dat er voldoende empi-
rische evidentie bestaat om te stellen dat langdurige psychoanalytische the-
rapie (lpat) een effectieve behandeling is voor een breed scala aan matige tot 
ernstige psychiatrische pathologieën. Behandelingen zijn intensief en duren 
lang maar het lijkt erop dat de resultaten tot jaren na beëindiging van de behan-
deling stabiel blijven. De behandelkosten zijn hoog maar na een relatief kort 
tijdsbestek worden die kosten gecompenseerd door lagere zorg- en arbeidson-
geschiktheidskosten. 
 is er een verschil in werkzaamheid tussen de twee vormen van lpat: psycho-
analyse en langdurige psychoanalytische psychotherapie? Uit ons onderzoek 
komen geen grote verschillen naar voren. echter, een dergelijke vergelijking 
is, strikt genomen, een methodologische ‘zonde’: het vergelijken van onverge-
lijkbare groepen. aangezien de groepen niet gerandomiseerd zijn, is er geen 
enkele garantie dat de behandeling de enige factor is die het resultaat bepaalt. 
Mogelijke verklaringen voor het ontbreken van verschillen zijn: (1) er zijn geen 
(grote) verschillen, (2) de relevante aspecten, met name de persoonlijkheids-
kenmerken, zijn niet onderzocht, (3) de beoordelingsinstrumenten waren niet 
adequaat, of (4) de verschillen worden verdoezeld door onbekende baselinever-
schillen in de patiëntenpopulaties, wederom persoonlijkheidskenmerken in het 
bijzonder. een rct zou hierover uitsluitsel kunnen geven, een moeilijke maar 
geen onmogelijke opgave. 
 is lpat werkzamer dan kortdurende (psychoanalytische) therapie? het lijkt 
niet zo. De literatuur vermeldt voor kortdurende psychoanalytische therapieën 
uiteenlopende effectgrootten: 0.16 (svartberg & stiles, 1991), 0.71 (anderson & 
lambert, 1995), 1.10 (crits-christoph, 1992) en 1.46 (leichsenring & leibing, 
2003). als gemiddelde effectgrootten van kortdurende therapieën in het alge-
meen vermelden smith and Glass (1977) 0.68 en smith, Glass & Miller 0.85. 
lpat lijkt deze resultaten niet te overtreffen. 
 De twee behandelmethoden zijn echter niet goed met elkaar te vergelijken. 
Men kan ervan uitgaan dat patiënten die geselecteerd worden voor een kortdu-
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rende behandeling in belangrijke opzichten verschillen van patiënten die een 
langdurige behandeling nodig hebben. Bovendien zijn de resultaten groten-
deels gebaseerd op symptoomgerelateerde beoordelingen. Wie zich toch aan 
een ‘historische’ (niet een rechtstreekse) vergelijking waagt, zal concluderen dat 
kortdurende psychotherapieën qua symptoombestrijding net zo effectief zijn als 
langdurende psychotherapie. De toegevoegde waarde, zo die er is, moet men 
zoeken in persoonlijkheidsverandering. Dat lpat op dit gebied wat te bieden 
heeft is aannemelijk. rudolf et al. (1994 en 2004) melden dat, waar het gaat 
om structurele persoonlijkheidsveranderingen, langdurende psychoanalytische 
therapie beter presteert dan psychoanalytische therapie van middellange duur 
(M= 60 sessies). Kopta et al. (1994) stellen dat verbeteringen in de persoonlijk-
heidsstructuur meer tijd vergen dan symptoombestrijding. perry et al. (1999) 
schatten dat 50% van de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zouden 
herstellen, d.w.z. niet meer voldoen aan de DsM-criteria voor persoonlijkheids-
stoornissen, na een behandeling van 1,3 jaar (ofwel 92 sessies) en 75% na 2,2 
jaar (ofwel 216 sessies). let wel dat de studies in ons verslag psychoanalytische 
en niet DsM-criteria voor succes hanteren en dat patiënten die niet langer aan 
de DsM-criteria voor persoonlijkheidsstoornissen voldoen nog altijd aanzien-
lijk gestoord kunnen zijn vanuit psychoanalytisch oogpunt.
 psychoanalytische therapie, ook lpat, is minder succesvol in het verande-
ren van persoonlijkheidskenmerken dan in het bestrijden van symptomen. Dat 
zal niemand verbazen. symptomen zijn soms hardnekkig, persoonlijkheids-
kenmerken zijn het altijd. Daar staat tegenover dat op de lange termijn een 
beperkte persoonlijkheidsverandering klinisch belangrijker kan zijn dan een 
forse symptoomreductie. persoonlijkheidskenmerken bepalen immers in hoge 
mate de kwaliteit van leven, het sociaal functioneren en de kwetsbaarheid voor 
recidief. 

Eindopmerkingen
Dit proefschrift heeft de effectiviteit onderzocht van kortdurende psychothera-
pie (waaronder Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie), 
farmacotherapie en de combinatie van deze twee bij psychiatrische patiënten 
met een depressieve stoornis. De resultaten laten zien dat de werkzaamheid 
van deze drie behandelmethoden beperkt is, elkaar niet veel ontloopt en waar-
schijnlijk van korte duur is. een stapsgewijze benadering lijkt daarom noodza-
kelijk. richtlijnen beschrijven verschillende mogelijkheden in het geval dat een 
eerste behandeling niet aanslaat. voorbeelden zijn overstappen van psychothe-
rapie naar farmacotherapie of vice versa en veranderen van monotherapie naar 
gecombineerde therapie. Doorgaans leveren deze stappen verdere successen op, 
maar die zijn beperkt in aantal. Bovendien is er weinig bewijs waar de clinicus 
op kan varen bij de keuze tussen de verschillende, tweedekeus alternatieven. 
er lijkt wel enige onderbouwing dat gecombineerde therapie werkzamer is bij 
ernstiger, chronische depressie. in dat geval is het echter waarschijnlijk een 
eerste keus behandeling.
 temidden van al deze onzekerheden staat het onbetwistbare en treurige feit 
vast dat de werkzaamheid van elke volgende kortdurende stap hard terugloopt. 
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Depressie is een lastig te bedwingen stoornis, zeker in de tweedelijns zorg, waar 
patiënten veelal aan ernstigere en chronische depressies lijden. is er nog een 
alternatief? Wij menen dat langdurende psychotherapie een serieuze kandidaat 
is.
 een veelvoud aan factoren bepaalt het ontstaan, voortduren, herstel en 
terugval van een depressie. Daaronder bevinden zich persoonlijkheidsfactoren 
en hun tegenhangers, de levensomstandigheden, welke een belangrijke rol spe-
len. De stelling dat depressie een stressgerelateerde stoornis is, betekent niets 
anders dan stellen dat depressie het gevolg is van een verstoorde balans tussen 
de weerbaarheid (sterke en zwakke punten) en de levensomstandigheden (steu-
nende en belastende aspecten) van een persoon. Geldt dit alleen voor depres-
sie? Waarschijnlijk niet. een grotere verscheidenheid aan zogeheten stressge-
relateerde stoornissen, zoals angst- en somatoforme stoornissen, zou wel eens 
het resultaat kunnen zijn van dezelfde scheve balans. langdurende psycho-
therapie is gericht op persoonlijkheidsverandering: mensen sterker maken en 
minder kwetsbaar. levensomstandigheden worden niet direct aangepakt. Men 
vertrouwt erop dat na een succesvolle therapie de persoon in kwestie beter in 
staat is ermee om te gaan of ze te veranderen.
 langdurende psychoanalytische therapie (lpat) blijkt bij verscheidene 
stoornissen, waaronder depressie, resultaten op te leveren die lang standhou-
den, zelfs bij patiënten die eerder, klaarblijkelijk zonder succes, zich hebben 
laten behandelen. het lijkt erop dat de toegevoegde waarde van lpat ligt in 
de mogelijke veranderingen die het kan bewerkstelligen in persoonlijkheids-
kenmerken. lpat is echter geen panacee. het kan de schadelijke invloed van 
een onverwerkt verleden op het heden verminderen, maar niet uitwissen, zelfs 
niet bij de meest geschikte patiënten voor dit type behandeling. in lijn daar-
mee herinneren wij eraan dat lpat op zich niet leidt tot geluk. een succesvolle 
lpat verhoogt iemands kansen zich onder de juiste omstandigheden gelukkig 
te voelen en het verhoogt de kans dat de er sprake is van dergelijke levensom-
standigheden. 
 Kortom, een verstandige, stapsgewijze aanpak bij de behandeling van depres-
sie lijkt aan te vangen met een kortdurende behandeling (psychotherapie, far-
macotherapie of de combinatie), voornamelijk gericht op klachten en sympto-
men, en laat het daarbij indien patiënt en behandelaar dat afdoende vinden. 
Blijken de eerste kortdurende stappen ontoereikend te zijn, dan is langdurende 
psychotherapie gericht op verandering van persoonlijkheidskenmerken aan te 
bevelen. het adagium ‘Kort als het kan, lang als het moet’ is wellicht ook bij 
andere stress gerelateerde stoornissen van toepassing. 




