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Nederlandse samenvatting

Inleiding
Het doel van dit proefschrift was het beantwoorden van vijf vragen over rouwinter-
venties voor weduwen en weduwnaars in het algemeen en over een bezoekdienst 
voor oudere weduwen en weduwnaars in het bijzonder:
1. Hebben weduwen en weduwnaars hulp nodig (om hun verlies te verwerken)?
2. Welke weduwen en weduwnaars hebben hulp nodig?
3.  Is de bezoekdienst voor oudere weduwen en weduwnaars een effectieve inter-

ventie en voor wie is deze interventie effectief?
4. Is de bezoekdienst voor oudere weduwen en weduwnaars kosteneffectief?
5.  Voor welke weduwen en weduwnaars is de bezoekdienst kosteneffectief?
In deze samenvatting zullen we bij elk van deze onderzoeksvragen kort stilstaan.

Hebben weduwen en weduwnaars hulp nodig?(Hoofdstuk 1)
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen het verlies van de partner 
en psychische problemen, zoals depressieve klachten en angst. Er zijn echter 
maar weinig studies die de prevalentie en incidentie van stemmingsstoornissen 
en angststoornissen na het verlies van de partner in kaart hebben gebracht. Wij 
hebben een systematische review uitgevoerd en belangrijke bibliografische data-
bases doorzocht naar studies over stemmingsstoornissen en angststoornissen na 
het verlies van de partner. Wij hebben alle studies opgenomen die de prevalentie 
of incidentie van stemmingsstoornissen en angststoornissen bij weduwen en we-
duwnaars hebben onderzocht, waarbij de aanwezigheid van de stemmingsstoornis 
of angststoornis is vastgesteld aan de hand van diagnostische criteria met behulp 
van een gestructureerd diagnostisch interview. In totaal hebben wij elf studies 
gevonden, die gezamenlijk de prevalentie en incidentie van stemmingsstoornissen 
en angststoornissen onderzochten bij 3.481 weduwen en weduwnaars en 4.685 
controle respondenten.
Zoals verwacht was de prevalentie van een Depressieve Stoornis (DS) en verschillen-
de angststoornissen aanzienlijk verhoogd bij weduwen en weduwnaars, vooral in het 
eerste jaar na het overlijden van de partner. In het eerste jaar na het overlijden van 
de partner voldeed bijna 22 procent van de weduwen en weduwnaars aan de diag-
nostische criteria voor een DS, bijna 12 procent voldeed aan de diagnostische criteria 
voor een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en er waren duidelijke aanwijzin-
gen voor een verhoogd risico op een Paniek Stoornis (PS) en een Gegeneraliseerde 
Angst Stoornis (GAS). Dit beeld werd verder bevestigd door de verschillende studies 
waarin de prevalentie van stemmingsstoornissen en angststoornissen bij weduwen en 
weduwnaars werd vergeleken met de prevalentie bij controle respondenten. Vijf van 
de zes studies lieten een significant hogere prevalentie zien van DS, PS en GAS. Het 
relatieve risico op het ontwikkelen van de een stemmingsstoornis of angststoornis 
varieerde van 3,49 tot 9,76 in vergelijking met de controle respondenten.
Slechts enkele studies gaven ook informatie over de incidentie van stemmingsstoor-
nissen en angststoornissen. Bovendien lieten de verschillende studies duidelijke ver-
schillen in incidentie zien, uiteenlopend van 0,08 tot 0,50. Om goede uitspraken te 
kunnen doen over de incidentie is dan ook meer onderzoek nodig.
Onze review biedt aanknopingpunten in de relatie tussen het verlies van de partner 
en de prevalentie van psychische stoornissen. Om een beter beeld te krijgen van de 
risico’s die weduwen en weduwnaars lopen is echter meer onderzoek nodig. Hoewel 
pijn en rouw een natuurlijk gevolg zijn van het verlies van de partner hoeft dit niet 
te leiden tot langdurige psychische problemen. Aan de hand van de gevonden stu-
dies moeten we echter concluderen dat weduwen en weduwnaars de volle aandacht 
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verdienen, zodat effectieve ondersteuning kan worden ontwikkeld en aangeboden om 
ernstige psychische problemen te voorkomen of verminderen.

Welke weduwen en weduwnaars hebben hulp nodig? (Hoofdstuk 2)
Het is algemeen bekend dat het verlies van de partner kan leiden tot ernstig leed 
(m.n. intens verdriet, rouw) en een verhoogd risico op stemmingsstoornissen en 
angststoornissen. Welke impact het verlies van de partner heeft verschilt echter van 
persoon tot persoon. Een aanzienlijk deel van de verweduwde populatie ervaart ern-
stige moeilijkheden na het overlijden van de partner, terwijl anderen zich relatief ge-
makkelijk lijken aan te passen. Om de meest kwetsbare weduwen en weduwnaars te 
kunnen helpen is het noodzakelijk dat we begrijpen welke weduwen en weduwnaars 
het meeste risico lopen.
Om beter te kunnen begrijpen welke weduwen en weduwnaars het meeste risico 
lopen, hebben we een groot aantal risicofactoren voor het ontstaan van ernstige 
problemen onderzocht in een grote steekproef weduwen en weduwnaars. Welke ri-
sicofactoren we hebben meegenomen in de studie is bepaald aan de hand van de 
stress-kwetsbaarheid theorie (Brown & Harris, 1978) en relevante literatuur over risi-
cofactoren. We hebben een cross-sectionele studie uitgevoerd in een steekproef van 
216 weduwen en weduwnaars. We hebben de invloed van c.q. de relatie tussen de-
mografische en psychosociale voorspellers bestudeerd op vier algemene (depressie, 
angst, somatisatie, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven) en een specifieke 
uitkomstmaat (gecompliceerde rouw) door middel van lineaire regressieanalyse. Ver-
volgens hebben we onderzocht of de variabelen mastery en sociale steun optraden als 
buffer door de impact van andere risicofactoren te verminderen.
Depressieve klachten werden het best voorspeld door: lagere leeftijd, een recenter 
verlies van de partner, eenzaamheid / weinig sociale steun, slechte lichamelijke ge-
zondheid en lage mastery. Gezamenlijk verklaarden deze voorspellers 41 % van de 
variantie in depressieve klachten. Angst werd het best voorspeld door: vrouwelijk 
geslacht, lagere leeftijd, lage opleiding, slechte lichamelijke gezondheid en lage 
mastery. Deze voorspellers verklaarden samen 38 % van de variantie in angst. So-
matisatie werd het best voorspeld door: vrouwelijk geslacht, lage opleiding, slechte 
lichamelijk gezondheid en lage mastery en deze voorspellers verklaarden geza-
menlijk 39 % van de variantie. Gecompliceerde rouw werd het best voorspeld door 
lagere leeftijd, eenzaamheid / weinig sociale steun en lage mastery. Gezamenlijk 
verklaarden deze voorspellers 30 % van de variantie. Gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven (QALY) werd het best voorspeld door lage opleiding, slechte li-
chamelijke gezondheid en lage mastery. Deze voorspellers verklaarden samen 40 % 
van de variantie.
Door het analyseren van interactie effecten hebben we onderzocht of mastery en so-
ciale steun ook een bufferfunctie vervulden door het verminderen van de impact van 
de andere risicofactoren. Er was sprake van een interactie tussen sociale steun en de 
lengte van de periode na het overlijden op de voorspelling van depressieve klachten 
en van sociale steun en leeftijd op de voorspelling van gecompliceerder rouw. Ook 
was er een interactie tussen mastery en leeftijd en mastery en lichamelijke gezond-
heid op de voorspelling van angst en een interactie tussen mastery en lichamelijke 
gezondheid op de voorspelling van somatisatie en gezondheidgerelateerde kwaliteit 
van leven. In alle gevallen behielden sociale steun en mastery ook hun rechtstreekse 
verband met de uitkomstmaat. Aan de hand van deze resultaten zou men zich kun-
nen voorstellen dat zowel sociale steun als mastery deel uit maken van effectieve 
ondersteuning van kwetsbare weduwen en weduwnaars.
Ondanks de verschillende beperkingen die deze studie heeft, wordt een bijdra-
ge geleverd aan de kennis over de meest kwetsbare weduwen en weduwnaars. 
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Hoewel wij vijf verschillende uitkomstmaten hebben bestudeerd, vonden we identieke 
voorspellers. Deze voorspellers verklaarden bovendien een aanzienlijk gedeelte van 
de variantie in de verschillende uitkomstmaten. Ook komen onze resultaten overeen 
met resultaten uit andere studies.

Is de bezoekdienst voor oudere weduwen en weduwnaars een effectieve 
interventie en voor wie is deze interventie effectief? (Hoofdstuk 3)
De afgelopen decennia zijn er talrijke interventies ontwikkeld om weduwen en we-
duwnaars te helpen bij het verwerken van hun verlies. Sommige van deze interven-
ties lijken een preventief effect te hebben en daadwerkelijk psychische problemen 
te verminderen, terwijl andere interventies totaal geen effect lijken te hebben. In 
het algemeen lijken interventies voor weduwen en weduwnaars met een hoog risi-
coprofiel succesvoller dan outreachende interventies bedoeld voor alle weduwen en 
weduwnaars.
De bezoekdienst voor oudere weduwen en weduwnaars is een veelbelovende inter-
ventie die is ontwikkeld om eenzame weduwen en weduwnaars te ondersteunen. De 
bezoekdienst, waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd, is afgeleid van het 
widow-to-widow programma uit de Verenigde Staten en is aangepast aan de Neder-
landse situatie. Evaluatie van het originele widow-to-widow programma liet positieve 
effecten zijn op de Goldberg General Health Questionnaire (GHQ). In de Amerikaanse 
studie werd echter geen aandacht besteed aan specifieke uitkomstmaten op het ge-
bied van depressie, angst of gecompliceerde rouw. In onze studie hebben we de 
effecten van bezoekdienst onderzocht op depressie, angst, somatisatie, gecompli-
ceerde rouw en gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven bij oudere weduwen en 
weduwnaars in Nederland met tenminste matige eenzaamheidsgevoelens. Vooraf-
gaand aan de studie verwachtten wij dat de bezoekdienst superieur zou zijn aan de 
controle conditie.
Wij hebben een pragmatische gerandomiseerde trial uitgevoerd met 216 weduwen 
en weduwnaars. Deze respondenten zijn at random toegewezen aan de bezoekdienst 
(n = 110) of Care As Usual (CAU) aangevuld met een korte informatieve folder over 
depressieve klachten (n = 106). De randomisatie werd centraal uitgevoerd met be-
hulp van blok randomisatie gestratificeerd voor geslacht en regio met blokken van 
twee respondenten. We hebben gegevens verzameld tijdens baseline, en zes en 
twaalf maanden na baseline. Alle deelnemers (oudere weduwen en weduwnaars die 
hun partner hebben verloren in de afgelopen 14 maanden) werden telefonisch ge-
interviewd, waarbij informatie werd verzameld over eenzaamheid, depressie, angst, 
gecompliceerde rouw, gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven en zorgconsump-
tie. Alle analyses zijn uitgevoerd volgens het intention-to-treat principe en missende 
waarden zijn geïmputeerd door middel van regressieimputatie.
Ondanks de randomisatie was er sprake van twee significante verschillen op de voorme-
ting. De respondenten uit de experimentele groep waren eenzamer en hadden een lage-
re gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven dan respondenten uit de controle groep. 
Op de overige variabelen werden geen significante verschillen gevonden, ook niet bij  
p < 0.10. Er was geen verschil in uitval tussen beide condities en de respondenten die 
aan het volledige onderzoek hebben deelgenomen verschilden niet van de uitvallers.
Zowel na zes maanden als na twaalf maanden zijn er geen significante verschil-
len zichtbaar tussen de experimentele en de controle groep. Beide groepen lieten 
een kleine tot middelgrote verbetering zien in depressie, angst, somatisatie en ge-
compliceerde rouw in vergelijking tot de voormeting. Sociaal eenzame responden-
ten, respondenten met twee of meer lichamelijke ziekten en respondenten met een 
lage opleiding (geen opleiding of alleen lagere school) in de experimentele groep  
verbeterden meer dan vergelijkbare respondenten in de controle groep. Er was spra-
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ke van een interactie tussen de lotingvariabele en sociale eenzaamheid, opleiding, en 
het aantal lichamelijke ziekten op depressieve klachten, angst en gezondheidgere-
lateerde kwaliteit van leven. De bezoekdienst was dus geen effectieve interventie in 
de gehele steekproef, maar had wel een positieve invloed op sociaal eenzame, laag 
opgeleide en lichamelijk zieke weduwen en weduwnaars.

Is de bezoekdienst voor oudere weduwen en weduwnaars kosteneffectief? 
(Hoofdstuk 4)
Ondanks toenemende kennis over de effectiviteit van rouwinterventies en de groepen 
die hier het meest van lijken te profiteren, is er weinig bekend over de kosteneffecti-
viteit van rouwinterventies.
In het kader van de gerandomiseerde trial hebben wij ook een kostenutiliteit ana-
lyse uitgevoerd met voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALYs) als klinische 
uitkomstmaat en de kosten gemeten vanuit een maatschappelijk perspectief. Met 
behulp van de bootstrap methode hebben wij een incrementele kostenutiliteit ratio 
(IKUR) verkregen, welke wij hebben afgezet in een “cost-utility plane” en weergeven 
als “acceptability curve”.
De bezoekdienst liet over het algemeen iets betere resultaten zien tegen iets hogere 
kosten. Deelnemers uit de experimentele groep vertoonden een lichte verbetering in 
gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven. Bij deelnemers uit de controlegroep was 
dit niet het geval. Beide groepen verschilden echter niet significant wanneer gecor-
rigeerd werd voor de verstorende variabelen. In beide groepen namen de kosten na 
1 jaar toe, deze veranderingen waren echter niet statistisch significant. In de expe-
rimentele groep werd de toename in kosten veroorzaakt door de interventiekosten  
(€ 553). Deze extra kosten werden echter deels gecompenseerd door besparingen op 
andere kostenposten. De extra kosten na 1 jaar waren in de experimentele groep ge-
middeld € 210,- hoger dan in de controle groep, maar dit verschil was niet statistisch 
significant. De Incrementele Kosten Utiliteit Ratio (IKUR) was 6.827. Dit betekent 
dat per gewonnen QALY door het aanbod van de bezoekdienst, de additionele kosten 
€ 6.827,- bedragen. De mediaan na 2.500 bootstrap replicaties was € 4.123. Of de 
bezoekdienst als kosteneffectief moet worden beschouwd hangt af van de bereid-
heid om te betalen (“willingness to pay”) voor een extra voor kwaliteit gecorrigeerd 
levensjaar (QALY). Bij een betalingsbereidheid gelijk aan nul is er 31% kans dat 
de bezoekdienst kosteneffectiever is dan gangbare zorg; bij een betalingsbereidheid 
vanaf € 20.000 euro is die kans 70%.
Wanneer rouwinterventies zoals de bezoekdienst aangeboden worden aan alle wedu-
wen en weduwnaars zullen geen grote voordelen worden behaald vanuit een gezond-
heidseconomisch perspectief. Om deze reden bevolen we verdere analyse aan om 
specifieke subgroepen te identificeren met de beste incrementele kosten utiliteit ra-
tio, zodat rouwinterventies in de toekomst op deze groepen gericht kunnen worden.

Voor welke weduwen en weduwnaars is de bezoekdienst kosteneffectief? 
(Hoofdstuk 5)
Zoals inmiddels bekend leveren rouwinterventies geen grote gezondheidswinst op wan-
neer zij gericht worden op alle weduwen en weduwnaars. Sommige interventies blij-
ken echter effectief te zijn wanneer ze worden aangeboden aan weduwen en weduw-
naars met een hoog risicoprofiel, zoals ernstige psychische klachten, gecompliceerde 
rouw, lage opleiding, slechte lichamelijke gezondheid en gebrek aan sociale steun. In 
een populatiestudie over depressiepreventie bij ouderen werd gesuggereerd dat ef-
fectieve interventies voor vergelijkbare hoog risicogroepen hoogstwaarschijnlijk ook 
kosteneffectief zijn. Wij hebben deze hypothese getoetst aan de hand van incrementele 
net-benefit regressieanalyses op de data van de studie over de bezoekdienst.
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In onze analyses hebben wij ons gericht op twee klinische uitkomsten: gezondheid-
gerelateerde kwaliteit van leven (QALY) en een middelgrote tot grote verbetering in 
depressieve klachten. Daarnaast hebben wij de volgende risicofactoren meegeno-
men: vrouwelijk geslacht, ouder dan 65 jaar, lage opleiding (geen opleiding of alleen 
lagere school), sociale eenzaamheid, lage mastery, slechte lichamelijke gezondheid, 
de mogelijke aanwezigheid van een depressie op de voormeting en de mogelijke 
aanwezigheid van gecompliceerde rouw op de voormeting. De kosten werden geme-
ten vanuit een maatschappelijk perspectief, inclusief de kosten van het gebruik van 
verschillende vormen van gezondheidszorg (direct medische kosten), reiskosten en 
parkeerkosten (direct niet-medische kosten) en kosten die voortvloeien uit het feit 
dat bepaalde huishoudelijke taken niet konden worden uitgevoerd. De kosteneffecti-
viteit van de bezoekdienst voor verschillende hoog risicogroepen is geanalyseerd met 
behulp van incrementele net-benefit regressieanalyse. Aangezien de “willingness to 
pay” een onbekende variabele is, hebben we verschillende analyses uitgevoerd met 
verschillende waarden voor de willingness to pay (variërend van €20.000 tot €50.000 
euro per gewonnen QALY en variërend van €10.000 tot €30.000 euro per middelgrote 
tot grote verbetering in depressieve klachten).
De bezoekdienst is kosteneffectief voor lager opgeleide weduwen en weduwnaars bij 
een willingness to pay van €25.000 en gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven 
als klinische uitkomst. Bij een waarde van €20.000 euro voor de willingness to pay 
is de kosteneffectiviteit marginaal significant en de kosteneffectiviteit blijft signifi-
cant wanneer de willingness to pay wordt verhoogd tot €50.000. De bezoekdienst is 
ook kosteneffectief voor een subgroep weduwen en weduwnaars met gecompliceerde 
rouw bij alle getoetste waarden voor de willingness to pay en gezondheidgerelateerde 
kwaliteit van leven als klinische uitkomst. Bovendien is de bezoekdienst kosteneffec-
tief voor lager opgeleide weduwen en weduwnaars en sociaal eenzame weduwen en 
weduwnaars bij alle getoetste waarden voor de willingness to pay en een middelgrote 
tot grote verbetering in depressieve klachten als klinische uitkomst. Voor alle andere 
subgroepen was de bezoekdienst niet kosteneffectief.




