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Samenvatting 



Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, 
depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel 
het individu als op populatieniveau. Effectieve behandeling van depressie is 
daarom noodzakelijk. Toch zoeken veel depressieve mensen geen hulp voor 
hun klachten. Deze onderbehandeling kan het gevolg zijn van diverse 
barrières, zoals het tekort aan geschoolde therapeuten, lange wachtlijsten, het 
idee dat 'praten' niet helpt of de angst om gestigmatiseerd te worden. 
Behandeling via het Internet is één van de manieren om barrières te 
overwinnen en zodoende onderbehandeling tegen te gaan. De meeste 
behandelingen via het Internet zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie 
(cognitive behavioral therapy; CBT) omdat deze therapie effectief gebleken 
is voor de behandeling van depressie. Het is onbekend of andere therapieën 
via het Internet ook werken bij depressie en of verschillende therapieën 
evengoed werken. Het voornaamste doel van dit proefschrift is de evaluatie 
van CBT en probleemoplossingtherapie (problem solving therapy; PST) via 
het Internet bij mensen met depressieve symptomen. Secundaire doelen zijn 
het uitvoeren van een economische evaluatie, onderzoek naar de werkzame 
mechanismen van beide Internettherapieën en onderzoek naar mogelijke 
voorspellers van de therapie-uitkomst. Daarnaast is er nog een aparte studie 
uitgevoerd naar voorspellers van therapie-uitkomst bij Internettherapie voor 
stoppen met roken. 
 Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van de gerandomiseerde trial waarin 
CBT en PST via het Internet vergeleken zijn met een 
wachtlijstcontrolegroep. Deelnemers zijn geworven via advertenties in 
landelijke dagbladen en via websites. Het belangrijkste inclusiecriterium was 
een score van 16 of hoger op de ‘Center of Epidemiological Studies – 
Depression scale’ (CES-D). Deelnemers werden over de drie groepen 
verdeeld via blokrandomisatie. De op CBT gebaseerde interventie, bekend 
onder de naam 'Kleurjeleven', is gebaseerd op de Nederlandse versie van 
Lewinsohn’s cursus “Coping with Depression”. De cursus bestaat uit acht 
wekelijkse lessen met nog een opfrisles na 12 weken. De op PST gebaseerde 
interventie is een Nederlandse aanpassing van Self-Examination Therapy. 
De cursus staat bekend onder de naam 'Allesondercontrole'. De nadruk bij 
PST ligt op het aanleren van probleemoplossingvaardigheden. De cursus 
duurt vijf weken en bestaat uit één les per week. Deelnemers ontvingen 
gedurende de interventies wekelijkse ondersteuning per e-mail. Metingen 
vonden plaats bij aanvang van de cursus (baseline) en vervolgens na 5, 8 en 
12 weken en na 9 maanden. Alle vragenlijsten zijn via het Internet 
afgenomen. De voornaamste uitkomstmaat was depressieve symptomen, 
zoals gemeten met de CES-D. Andere uitkomstmaten waren angstklachten, 
kwaliteit van leven, piekeren, gevoel van controle (mastery) disfunctionele 
attitudes, probleemoplossingvaardigheden, gebruik van zorgvoorzieningen 



en werkproductiviteit. Alle analyses zijn uitgevoerd volgens het intention-to- 
treat principe.  
 Hoofdstuk 3 rapporteert de klinische effectiviteit van de twee 
interventies op de korte termijn. In totaal zijn 263 deelnemers 
gerandomiseerd over de drie groepen. Het percentage deelnemers dat geen 
vragenlijsten meer invulde was na vijf weken 30%, na acht weken 34% en 
na 12 weken 43%. Bij CBT heeft 71.6% van de deelnemers tenminste vier 
lessen gemaakt en 38.6% heeft de cursus in zijn geheel afgerond. Bij PST 
heeft 55.7% van de deelnemers drie of meer lessen gevolgd en 37.5% 
voltooide de gehele cursus. De tussen-groep effectgroottes voor depressieve 
symptomen waren 0.54 voor CBT na 8 weken en 0.47 voor PST na 5 weken. 
Na 12 weken waren deze effecten toegenomen (CBT: 0.69, PST: 0.65). Er 
zijn respectievelijk gemiddelde en lage effectgroottes gevonden op 
angstklachten en kwaliteit van leven. Om in aanmerking te komen voor de 
criteria van klinisch significante verandering, moesten deelnemers na 12 
weken zowel hersteld zijn (< 16 op de CES-D) als verbeterd volgens de zgn. 
‘betrouwbare veranderingsindex’'. Het percentage deelnemers dat klinisch 
significante verandering rapporteerde was 38.6% voor CBT, 34.1% voor 
PST en 0% voor de controlegroep. De resultaten uit deze studie laten zien 
dat zowel CBT als PST via het Internet effectief zijn in het reduceren van 
depressieve klachten in vergelijking met een wachtlijst controlegroep..  
 Hoofdstuk 4 beschrijft een economische evaluatie waarin de 
kostenutiliteit en de kosteneffectiviteit van de twee Internettherapieën zijn 
onderzocht. De resultaten zijn geëvalueerd na 12 weken. De 
kostenutiliteitanalyse liet zien dat CBT en PST respectievelijk 52% en 61% 
kans hebben om een meer acceptabele behandeling te zijn dan wachten 
(controlegroep) wanneer men €30 000 bereid is te betalen voor één jaar in 
goede gezondheid (quality adjusted life year; QALY). Deze kansen nemen 
gestaag toe bij een hogere bereidheid om te betalen voor één QALY. De 
resultaten uit de kosteneffectiviteitanalyse laten een wat rooskleuriger beeld 
zien. Wanneer de maatschappij bereid is om €10 000 te betalen voor klinisch 
significante verandering in depressieve klachten dan zijn de kansen dat CBT 
en PST acceptabelere behandelingen zijn dan wachten respectievelijk 91% 
and 89%. Er komt geen duidelijke voorkeur voor één van beide interventies 
naar voren wanneer beiden met elkaar vergeleken worden. Er kan 
geconcludeerd worden dat beide Internettherapieën een hoge kans hebben 
om kosteneffectief te zijn wanneer de maatschappij bereid is om een 
bescheiden bedrag te betalen voor klinisch significante verandering in 
depressieve klachten.  
 Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van een studie waarin de 
behandelingsspecificiteit en de werkzame mechanismen van de twee 
Internettherapieën zijn onderzocht. Potentiële mediatoren waren 



disfunctionele attitudes, probleemoplossingvaardigheden, piekeren en de 
mate van controle. Na 8 weken waren beide therapieën waren meer effectief 
in het verminderen van disfunctionele attitudes, piekeren, een negatieve 
probleemoriëntatie en het verhogen van de mate van controle dan de 
controlegroep. De PST groep verbeterde meer op een positieve 
probleemoriëntatie en op vermijdingsgedrag dan de controlegroep. Tussen 
de therapieën werd geen verschil gevonden op elk van deze variabelen. 
Resultaten lieten zien dat disfunctionele attitudes, piekeren, een negatieve 
probleemoriëntatie en de mate van controle een mediërende rol spelen bij 
zowel CBT als PST. Onze bevindingen suggereren dat de werkzame 
mechanismen van twee Internettherapieën voor depressieve klachten met een 
verschillende theoretische achtergrond hetzelfde zijn.  
 Hoofdstuk 6 geeft de bevindingen weer van een studie waarin 
voorspellers en moderatoren van de therapie-uitkomst zijn onderzocht bij de 
deelnemers aan de gerandomiseerde trial. Potentiële 
voorspellers/moderatoren bestonden uit demografische kenmerken, ernst van 
de klachten, disfunctionele attitudes en probleemoplossingvaardigheden. De 
uitkomstmaten waren verbetering (volgens de ‘betrouwbare 
veranderingsindex’) en klinisch significante verandering in depressieve 
klachten na 8 weken. De waarschijnlijkheid dat verbetering in depressieve 
klachten optreedt was groter bij deelnemers met hogere depressie scores op 
baseline en bij deelnemers die geen medicatie gebruikten. De 
waarschijnlijkheid dat klinisch significante verandering optreedt was groter 
bij oudere deelnemers en bij hoger opgeleiden. Deze resultaten hebben 
betrekking op alle groepen. Een meer negatieve probleemoriëntatie 
voorspelde verbetering in beide Internettherapieën maar niet in de 
controlegroep. Tussen CBT en PST zijn geen variabelen gevonden die het 
effect modereren. Deze studie toonde aan dat voorspellers afhankelijk zijn 
van de gekozen uitkomstmaat. De voorspellende variabelen zouden gebruikt 
kunnen worden om groepen te identificeren die een andere behandeling dan 
wel een aangepaste Internetbehandeling nodig hebben.  

Hoofdstuk 7 beschrijft een aparte studie waarin voorspellers van 
stoppen met roken zijn onderzocht bij deelnemers die een Internetcursus 
hadden gevolgd om te stoppen met roken. Hiervoor zijn de data van twee 
internationale studies gebruikt waarin vier verschillende Engels- en 
Spaanstalige Internetinterventies zijn onderzocht. Aan het onderzoek deden 
11.250 deelnemers mee uit 152 verschillende landen. Uitkomstmaten waren 
een poging tot rookonthouding, rookonthouding in de laatste 7 dagen, 
rookonthouding in de laatste 30 dagen en rookonthouding voor langere tijd. 
De waarschijnlijkheid op rookonthouding (op twee of drie uitkomstmaten) 
was hoger voor deelnemers met de volgende kenmerken: Engelstalig, 
afkomstig uit hoge inkomenslanden, lage nicotine afhankelijkheid, 



toegewezen zijn aan conditie 4, in loondienst zijn, een hogere score op een 
sociaal-economische ladder, meer vertrouwen in het stoppen met roken, 
gehuwd zijn, de afwezigheid van rokers in de thuissituatie en niet-werkend 
(vergeleken met werken in een omgeving waarin mensen roken). Er was een 
indicatie dat de afwezigheid van een depressie (of depressie in het verleden) 
de waarschijnlijkheid verhoogde op rookonthouding.   

Hoofdstuk 8 biedt een algemene discussie van dit proefschrift. Op 
basis van onze resultaten en eerder onderzoek kunnen we concluderen dat 
Internettherapie effectief is in het behandelen van depressieve symptomen. 
Naast cognitieve gedragstherapie kan Internettherapie ook gebaseerd zijn op 
probleemoplossingtherapie. In dit hoofdstuk worden de implicaties van de 
resultaten besproken, de beperkingen van het onderzoek gegeven en er 
worden suggesties voor toekomstig onderzoek gepresenteerd.  
 


