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Samenvatting 
 

(Summary in Dutch) 



Dit proefschrift gaat over depressie en de behandeling daarvan. Bestudeerd is of een behandeling bestaande 

uit de combinatie van medicatie en psychotherapie meer effectief is dan een behandeling bestaande uit alleen 

medicatie of alleen psychotherapie. Daarnaast is gekeken welke factoren voorspellend zijn voor het effect 

van de behandeling.  

Het proefschrift begint met een inleiding waarin het concept depressie wordt uitgelegd. Er wordt een korte 

schets gegeven van de geschiedenis van het begrip. Daarna worden doel en opzet van het proefschrift 

besproken. Dit proefschrift wil een antwoord geven op twee vragen:  

1. Is bij de behandeling van depressie een combinatie van psychotherapie en medicatie meer effectief 

dan een van deze twee afzonderlijk? 

2. Welke factoren voorspellen het effect van de behandeling op de korte termijn?  

 

DEEL I: EFFECTIVITEIT VAN COMBINATIEBEHANDELING 

 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de conceptuele en methodologische problemen die zich voordoen bij 

onderzoek naar de effectiviteit van combinatiebehandeling. Er worden 9 aanbevelingen gegeven waaraan 

toekomstig onderzoek moet voldoen om de kwaliteit van dit type onderzoek te verbeteren:  

1. De gebruikte psychotherapievorm bij onderzoek naar de combinatiebehandeling, dient in eerdere 

gecontroleerde onderzoeken effectief te zijn gebleken bij de behandeling van depressie. 

2. Als uitkomstmaat dient een erkend en gevalideerd instrument gebruikt te worden. Daarnaast dient 

echter onderzocht te worden of andere belangrijke effecten als sociaal-maatschappelijk herstel 

optreden. 

3. De combinatietherapie dient consequent óf door een arts-psychiater en psychotherapeut afzonderlijk 

óf door een arts-psychotherapeut die beide behandelingen in één hand houdt, gedaan te worden. 

4. Het aantal participanten in het onderzoek dient voldoende groot te zijn om conclusies over de voor- 

en nadelen van combinatiebehandeling toe te laten.  

5. Het onderzoek dient niet teveel condities met elkaar te vergelijken omdat dit het aantal benodigde 

participanten voor onderzoek te groot zou maken. 

6. Het onderzoek dient plaats te vinden in centra waar zowel expertise op het gebied van de 

psychotherapie als van de farmacotherapie aanwezig is. 

7. De te onderzoeken populatie dient zoveel mogelijk de klinische praktijk te benaderen. 

8. Er dient na de acute behandeling een voldoende lange follow-up periode te zijn. 

9. Het gebruikte anti-depressivum dient bij voorkeur uit de nieuwe generatie te zijn om de drop-out 

door bijwerkingen te minimaliseren.  

 

Hoofdstuk 3 is een kritische bespreking van tot nu toe gepubliceerde onderzoeken naar de effectiviteit van 

combinatiebehandeling. Alleen onderzoeken naar de acute behandeling van depressie werden in het 

overzicht opgenomen. Onderzoeken met patiënten met een chronische depressie, dysthymie of een andere 

primaire stoornis werden niet in het overzicht betrokken. Ondanks de grote praktische betekenis van het 



onderwerp is het relatief weinig onderzocht. Wij vonden in totaal 24 artikelen die 21 onderzoeken 

beschreven, die combinatiebehandeling vergeleek met ofwel psychotherapie alleen, farmacotherapie alleen 

of beiden.  

Onderzoeken die te klein in opzet waren om conclusies uit te trekken (als er minder dan 15 participanten per 

behandelconditie waren werd het onderzoek niet in de bespreking opgenomen) werden niet in de analyse 

meegenomen. Het betrof 7 onderzoeken. Vervolgens werden nog 5 onderzoeken terzijde gelegd omdat in 

deze onderzoeken de (antidepressieve) medicatie te laag of onduidelijk was gedoseerd. Omdat er ook een 

viertal publicaties bij waren die over hetzelfde onderzoek rapporteerden, bleven er uiteindelijk (slechts) 9 

onderzoeken over waarop we onze conclusies konden baseren. 

Combinatiebehandeling in vergelijking met psychotherapie alleen liet een gemengd beeld zien: in twee 

onderzoeken was de combinatie meer effectief en in vijf onderzoeken was er geen verschil. De bevindingen 

in de vergelijking tussen combinatie en medicatie-alleen waren nog tegenstrijdiger: in drie onderzoeken was 

er geen verschil, in vier onderzoeken was de combinatie meer effectief. Probleem bij twee van deze laatste 

vier was de zeer grote uitval onder de patiënten die alleen medicatie kregen. De vraag is dan of het voordeel 

van de combinatie vooral ontstaat door vermindering van uitval en niet zozeer omdat de 

combinatiebehandeling in zichzelf meer effectief is.  

De enige conclusie die met recht getrokken kan worden uit dit overzicht is dat meer onderzoek noodzakelijk 

is.  

 

Hoofdstuk 4 is een beschrijving van interpersoonlijke psychotherapie (IPT), de psychotherapie die in dit 

proefschrift is toegepast. Uit eerder eigen en buitenlands onderzoek is aannemelijk geworden dat IPT 

werkzaam is bij de behandeling van depressie. Het is echter nog onvoldoende bekend wat de redenen zijn 

voor deze werkzaamheid. In het hoofdstuk wordt besproken dat alle vormen van psychotherapie 

gemeenschappelijke kenmerken hebben. Deze kenmerken worden in belangrijke mate verantwoordelijk 

gehouden voor het effect van psychotherapie. IPT maakt maximaal gebruik van deze factoren. Daarnaast is 

het vóorkomen van belangrijke gebeurtenissen, zogenaamde life events, vaak met het ontstaan van een 

depressieve episode in verband gebracht. De manier waarop iemand om zal gaan met een life event bepaald 

in belangrijke mate of er wel of niet klachten zullen ontstaan. IPT bevordert enerzijds de manier waarop een 

patiënt een life event verwerkt en bevordert anderzijds ook het vergroten van sociale steun die nodig is om 

weer verder te komen.  

IPT kent drie fases van behandeling. In de eerste fase wordt de diagnose gesteld en uitgelegd en wordt een 

inventarisatie gemaakt van de belangrijke personen in iemands leven. De fase wordt afgesloten met het 

bepalen van het focus. Het focus is het centrale thema van de behandeling en wordt als datgene gezien wat 

de depressie heeft uitgelokt. IPT kent vier mogelijke foci: rouw na het verlies van een belangrijke ander, een 

interpersoonlijk conflict tussen de patiënt en een belangrijk ander, een interpersoonlijke rolverandering of 

een tekort aan interpersoonlijke contacten.  

In de tweede of behandelfase wordt het gekozen focus behandeld. In de afsluitingsfase komen zaken als 

terugvalpreventie, vasthouden van gemaakte vorderingen en eventueel verdriet over het afscheid van de 

therapeut aan de orde.  



 

Hoofdstuk 5 doet verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van een gecombineerde behandeling bij 

depressie. Hiertoe werden in totaal 193 patiënten met een depressieve stoornis gerandomiseerd over vier 

behandelcondities: IPT, medicatie (nefazodon), een combinatie van IPT en nefazodon en een combinatie van 

IPT en placebo. De ernst van de depressie werd gemeten bij het begin van de behandeling, na 6 weken en bij 

afsluiting (na 12 tot 16 weken) van het onderzoek. Voorafgaande aan het onderzoek werden er 355 patiënten 

gescreend, waarvan er 193 ook uiteindelijk meededen. Van deze 193 voltooiden 138 (71,5%) het onderzoek. 

Gebruik makend van een zogenaamde multi-level analyse werd gevonden dat de combinatie van IPT en 

medicatie effectiever was dan medicatie alleen. Er was geen verschil in effectiviteit tussen de combinatie en 

IPT alleen. In dit onderzoek, is anders dan in de meeste voorafgaande onderzoeken naar 

combinatiebehandeling, een psychotherapie-placebo conditie meegenomen. Dat houdt in dat patiënten die 

deze behandeling kregen, zowel psychotherapie ontvingen als een placebo-middel (een pil zonder werkzame 

stof). Wij vonden geen verschil tussen de patiënten die deze combinatie kregen in vergelijking met patiënten 

die de combinatie van psychotherapie en nefazodon kregen.  



DEEL II: VOORSPELLEN VAN DE UITKOMST VAN BEHANDELING 

 

Hoofdstuk 6 is het eerste hoofdstuk over het voorspellen van effect bij de behandeling van depressie. Dit 

eerste hoofdstuk gaat over de vraag of een model om de normale persoonlijkheid in kaart te brengen 

betrouwbaar gemeten kan worden tijdens een depressie. In de literatuur over dit onderwerp wordt vaak 

betwijfeld of dit mogelijk is. Algemeen wordt aangenomen dat een depressie leidt tot andere antwoorden op 

een vragenlijst dan patiënten gegeven zouden hebben als ze niet depressief waren. Het is echter niet bekend 

of deze distortie leidt tot wezenlijk andere antwoorden op de vragenlijst of dat het hebben van een depressie 

hooguit een versterking geeft van sommige antwoorden zonder dat dit de structuur van de vragenlijst aantast. 

Onderzoek van recente datum lijkt er op te wijzen dat het laatste meer het geval zou kunnen zijn dan het 

eerste.  

Een van de meest bekende manieren om de normale persoonlijkheid te beschrijven, is het Vijf Factoren 

Model. De vijf factoren: Neuroticisme, Extraversie, Openheid voor nieuwe ervaringen, Altruïsme en 

Nauwgezetheid, kunnen worden gemeten met behulp van een vragenlijst: de NEO-FFI. In dit onderzoek is de 

vragenlijst bij de start van de behandeling en na afloop van de behandeling afgenomen. Op vijf verschillende 

manieren werd gekeken of het instrument (de NEO-FFI) stabiliteit en continuïteit vertoonde. Tevens werden 

veranderingen op twee instrumenten gebruikt voor het meten van de ernst van de depressie, de Hamilton 

Depressie Rating Scale (HAMD) en de Beck Depression Inventory (BDI), vergeleken met veranderingen op 

de NEO-FFI  over de tijd.  

Zoals we verwachten waren er inderdaad verschillen tussen beginmeting van de NEO-FFI en de eindmeting. 

Deze verschillen hadden echter geen invloed op de structuur van het instrument. We vonden bijvoorbeeld dat 

er een afname in scores was op de Neuroticisme schaal tussen begin en einde van de behandeling. Dit 

verschil was echter veel minder groot dan het verschil tussen begin en eindmeting van de HAMD.  

Daarnaast hebben we gekeken of er verschillen waren tussen enerzijds de overlap van de HAMD en de 

neuroticisme-schaal en anderzijds de BDI en de neuroticisme-schaal. Dit bleek inderdaad het geval: de 

overlap tussen de verschilscore op de BDI  en neuroticisme was veel groter dan de overlap tussen de 

(verschilscores van) HAMD en neuroticisme.  

Uit deze bevindingen kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken:  

1. Tijdens een episode van depressie is er een accentuering van persoonlijkheidsfactoren, maar de 

structuur van het gebruikte instrument blijft intact. Meting van de vijf persoonlijkheidsfactoren 

tijdens een depressie is goed mogelijk.  

2. Er is een verschil in overlap tussen (verschil) scores op de BDI versus de HAMD met de 

neuroticisme-schaal van de NEO-FFI. De oorzaken van dit verschil zouden nader onderzocht moeten 

worden.  

  

Hoofdstuk 7 geeft een antwoord op de vraag of welke factoren van invloed zijn op de uitkomst van de 

behandeling. Omdat het een groot onderzoek betrof kon de invloed van meerdere factoren meegenomen 

worden. Onderzocht werd of persoonlijkheidsfactoren, ziektegerelateerde factoren en demografische factoren 



konden voorspellen of patiënten enerzijds wel of niet waren verbeterd na behandeling, dan wel van invloed 

waren op de mate van verbetering. In eerder onderzoek werd een enkele keer gevonden dat de factor 

Neuroticisme negatief voorspellend werkt op de uitkomsten van behandeling. In ons onderzoek konden wij 

dit niet bevestigen. Geen van de vijf persoonlijkheidsfactoren had een voorspellende waarde op de uitkomst 

van de behandeling. Evenmin waren demografische factoren (geslacht, leeftijd, en dergelijke) van invloed op 

de uitslag. Ziektegerelateerde factoren als duur en ernst van de episode bepalen echter wel in belangrijke 

mate het effect van de behandeling. Voor de klinische praktijk lijken deze factoren dan ook van groot belang.  

Ook werden daarnaast differentiële predictoren bestudeerd. Dit zijn factoren die voorspellen welke patiënten 

van welke behandeling zullen profiteren. Geen van de onderzochte variabelen hadden echter een significante 

relatie met het type behandeling.  

 

Hoofdstuk 8 is een post hoc analyse van niet-Westerse patiënten binnen het onderzoek. Ongeveer 20% van 

de patiënten waren ofwel zelf afkomstig uit een niet-Westers land of waren geboren uit één of meer ouders 

die afkomstig waren uit een niet-westers land. In veruit de meeste gevallen behoorde men tot één van de 

grote migrantengroepen zoals die ook in Den Haag voorkomen: Surinaams, Turks of Marokkaans. Uit eerder 

onderzoek is bekend dat depressie relatief vaak voorkomt onder deze groepen. Niet bekend is echter of de 

huidige behandelingen voor depressie ook effectief zijn bij deze groepen. Uit onze analyse komt een 

gemengd beeld naar voren: bij aanvang van de behandeling had de niet-Westerse groep een significant 

hogere score op standaard depressiematen in vergelijking met de overige patiënten. Dit verschil was ook na 

afloop van de behandeling nog aanwezig. Echter, de mate van verbetering was voor beide groepen identiek 

(zie figuur 2 in hoofdstuk 8). Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat beide groepen evenveel profiteerden 

van de behandeling. Het is onduidelijk of de hoge score bij aanvang en na afloop een reflectie is van de ernst 

van de depressie of dat culturele factoren invloed hebben op de scores.  

 

Hoofdstuk 9 is een samenvatting van het proefschrift en geeft de voornaamste conclusies weer. Het 

hoofdstuk eindigt met een zevental conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek:  

1. Psychotherapie dient de eerste keus behandeling te zijn bij patiënten met een matig-ernstige 

depressie en een duur van de depressie van minder dan 12 maanden.  

2. Als patiënten een ernstige depressie hebben en een duur van de depressie langer dan 12 maanden is 

de prognose slecht. In dit onderzoek is gevonden dat vrijwel geen van de patiënten met een 

beginscore op de Hamilton Depressie schaal van > 20 en een duur van de depressie > 12 maanden, 

hersteld was na afloop van de behandeling. Het is onverstandig om deze patiënten met een standaard 

behandeling bestaande uit psychotherapie, medicatie of de combinatie van deze twee, te behandelen. 

Meer effectieve behandelingen voor deze groep patiënten dienen ontwikkelt te worden. Daarbij dient 

de aandacht vooral uit te gaan naar intensieve behandelingen die binnen een relatief korte tijd 

gegeven worden. Hierbij valt te denken aan een recent onderzochte vorm als Cognitive Behavioral-

Analysis System of Psychotherapie (CBASP) of intensieve groepstherapie programma’s zoals onder 

andere bij de afdeling Depressie van PsyQ worden gegeven.  



3. Omdat duur en ernst van de depressie in belangrijke mate de prognose op de korte termijn bepalen 

kunnen deze twee predictoren gebruikt worden om een depressie te stageren. In de geneeskunde 

wordt stagering veel gebruikt. Meest bekend is het gebruik hiervan in de oncologie. Bij de stagering 

van depressie kunnen factoren als duur, ernst en co-morbiditeit gebruikt worden om behandeling te 

sturen. Specifieke behandelingen voor verschillende groepen patiënten kunnen dan ontworpen en 

bestudeerd worden. Een groot voordeel van stagering is dat het discussie tussen professionals kan 

helpen en behandeling meer gericht kan maken op de verschillende gestageerde vormen van 

depressie. Uiteraard zou dit idee verder onderzocht moeten worden.  

4. Tijdens de acute behandeling van depressie vertoonden de verschilscores van de BDI en de 

Neuroticisme-schaal een veel grotere overlap dan de verschilscores van de Hamilton Depressie 

schaal en Neuroticisme. De oorzaak van dit verschil is niet duidelijk en zou verder onderzocht 

moeten worden. De reden kan liggen in het verschil in afnemen van de beide ernstschalen. De BDI is 

een zelfinvullijst en de Hamilton wordt door onafhankelijke onderzoekers afgenomen. Maar ook zou 

het veroorzaakt kunnen zijn door een overeenkomst op item-niveau tussen de BDI en Neuroticisme. 

In vervolg onderzoek zou bij voorkeur een instrument gebruikt moeten worden die zowel een 

zelfinvul variant als een onafhankelijke afname kent. Zulk een instrument is bijvoorbeeld de 

Inventory of Depressive Symptoms.  

5. Geen van de onderzochte persoonlijkheidsfactoren bleken voorspellers voor effect van de 

behandeling te zijn. Als praktische consequentie houdt dit in dat een behandelaar geen rekening 

hoeft te houden bij de indicatiestelling met eventuele persoonlijkheidsfactoren. Omdat wij ook 

vonden dat persoonlijkheidsfactoren betrouwbaar gemeten kunnen worden tijdens een depressie, 

kunnen deze factoren wel verder bestudeerd worden. De rol van vooral Neuroticisme bij de lange 

termijn prognose van depressie kan daarom betrouwbaar bestudeerd worden zonder dat men de 

premorbide score van deze factor kent.  

6. IPT lijkt een redelijk effectieve behandeling voor niet-westerse patiënten. Er is wel verder onderzoek 

nodig en verdere aanpassing van IPT voor deze groep patiënten noodzakelijk.  

Als men meer verschillende groepen van patiënten wil onderzoeken dan is de inzet van meer 

onderzoekscentra dringend noodzakelijk. Tegelijkertijd hebben de teleurstellende resultaten van Amerikaans 

onderzoek laten zien dat kennis bij behandelaren niet altijd adequaat is. Hedendaags wetenschappelijk 

onderzoek stelt hoge eisen aan onderzoekers en behandelaars. Tegelijkertijd zijn er veel patiënten nodig om 

alle onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden. Dat betekent dat onderzoek niet meer projectmatig 

opgezet moet worden maar dat gestreefd moet worden naar continu onderzoek zoals in de oncologie 

tegenwoordig gebruikelijk is. Intensieve samenwerking tussen academische centra en gespecialiseerde 

behandelcentra is daarom dringend nodig.   


