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Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst 
 
Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Internetbehandeling voor depressie 
en angst is bewezen effectief. Dit opent deuren voor vervolgonderzoek. In deze 
these worden nieuwe ontwikkelingen in internetbehandeling voor depressie en 
angst onderzocht, waaronder ook de gerelateerde onderwerpen screening en 
suïcidepreventie. Eerst wordt gekeken naar het onderwerp screening. Online 
screeningsinstrumenten voor depressie en angst kunnen zowel het type stoornis 
aangeven als de ernst van de symptomen. Screeningsinstrumenten kunnen iemand 
die hulp zoekt doorverwijzen naar geschikte hulp en kunnen ook inzicht geven in 
diens klachten. Het includeren van andere media dan tekst is een innovatie op het 
gebied van online screening. Vervolgens wordt het onderwerp suïcidepreventie via 
het internet behandeld. Een persoon die op het internet zoekt naar hulp voor of 
informatie over suïcide gedachten zoekt meestal geen face-to-face hulp. 
Toegankelijke websites voor suïcidepreventie van hoge kwaliteit zijn nodig vanuit 
een maatschappelijk oogpunt. Tenslotte, betreft vroeginterventie en behandeling, 
kunnen internetinterventies gepaard gaan met een groot aantal personen dat de 
therapie niet afmaakt. Therapietrouw aan internetinterventies kan verder 
onderzocht worden. Daarnaast richten huidige internetinterventies zich 
voornamelijk op geheel ontwikkelde stoornissen. Interventies zouden zich ook 
kunnen richten op sub-klinische of milde klachten bij wijze van vroeginterventie, 
zodat wellicht voorkomen kan worden dat die klachten erger worden.  

In deze these worden de volgende onderwerpen behandeld. Er is een nieuw 
multimedia screeningsinstrument ontwikkeld voor depressie en angststoornissen. 
De validering van één van de subschalen wordt beschreven. Betreft het onderwerp 
screening wordt ook de prevalentie van suïcide ideatie onderzocht in een online 
geworven steekproef van personen met depressie en angststoornissen, gemeten met 
een online screening item. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van suïcide 
gerelateerde informatie op het internet en van de kwaliteit van websites voor 
suïcide preventie. Online behandeling en vroeginterventie wordt ten eerste 
besproken aan de hand van een gerandomiseerd onderzoek naar een online cursus. 
Deze cursus richt zich op subklinische tot milde paniekklachten. Het effect van de 
cursus op de ernst van paniek-, angst- en depressieve klachten wordt onderzocht. 
Ten tweede beschrijven we een meta-analyse naar de therapietrouw aan 
internetinterventies voor depressie. 
 In hoofdstuk 2 wordt een nieuw screeningsinstrument voor 
veelvoorkomende psychische problemen beschreven. Dit instrument, de Visual 
Screener for Common Mental Disorders (VS-CMD), bestaat uit 12 items (over het 
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algemeen 1 voor elke stoornis) en elk screeningsitem is een combinatie van korte 
tekst, geluid en plaatjes of animaties. Het item dat agorafobie meet is gevalideerd 
aan de hand van een telefonisch diagnostisch interview. Dit item is ook vergeleken 
met de agorafobie items van de PDSS-SR, welke volledig uit tekst bestaan. De 
valideringsstudie betrof 85 deelnemers aan een gerandomiseerd onderzoek naar de 
effectiviteit van een internetinterventie voor paniekklachten. De validiteit van het 
VS-CMD item was redelijk (sensitiviteit .81, specificiteit .66, AUC .734), net als 
de validiteit van de tekstuele items (AUC .607 – .697). Screening voor 
angststoornissen met een enkel multimedia item moet verder ontwikkeld worden en 
getest worden in de algemene bevolking en in patiënten-, analfabete en 
migrantengroepen. 
 Hoofdstuk 3 onderzoekt de prevalentie van suïcide ideatie in een 
steekproef van mensen met veelvoorkomende psychische problemen die online 
hulp zochten. In totaal vulden 502 deelnemers negen online vragenlijsten over 
veelvoorkomende psychische problemen in. Bij 120 deelnemers werd ook per 
telefoon een diagnostisch interview afgenomen. Het verband tussen stoornissen en 
suïcide ideatie werd onderzocht door middel van logistische regressie analyse. 
Gebaseerd op online zelfrapportage bleek 53% van de deelnemers een vorm van 
suïcide ideatie te hebben. Een lager percentage deelnemers rapporteerde suïcide 
ideatie tijdens de telefonische interviews. Depressie (multivariate odds ratio 7.1), 
gegeneraliseerde angststoornis (2.1), sociale fobie (2.1) en posttraumatische 
stressstoornis (1.7) hadden een significant verband met suïcide ideatie. Hoe meer 
comorbide stoornissen een deelnemer had, hoe groter de kans was op suïcide 
ideatie. Zowel onderzoekers als professionals in de klinische praktijk zouden er op 
beducht moeten zijn dat één op elke twee hulpzoekers op het internet met 
veelvoorkomende psychische problemen kan lijden aan suïcide ideatie. Het risico 
op suïcide ideatie wordt vergroot wanneer iemand lijdt aan twee of meer 
stoornissen. 
 In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van Nederlandse suïcide-
gerelateerde informatie op het internet en wordt de kwaliteit van websites voor 
suïcidepreventie beschreven. Met zoekmachine Google werden 153 
Nederlandstalige websites over suïcide opgespoord en gecategoriseerd. Vervolgens 
werden de websites voor suïcidepreventie (n = 23) beoordeeld op kwaliteit aan de 
hand van 17 kwaliteitskenmerken. De Nederlandstalige onlinesuïcidepreventie 
bleek niet optimaal. Vooral op het gebied van online hulp en andere interactieve 
mogelijkheden is ruimte voor verbetering. 
 Hoofdstukken 5 en 6 betreffen een pragmatisch gerandomiseerde 
gecontroleerde studie naar de effectiviteit van een internetinterventie voor 
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paniekklachten en agorafobie. Deze interventie, Geen Paniek Online, richt zich 
zowel op subklinische klachten als op ontwikkelde stoornissen met relatief milde 
ernst. Het onderzoeksprotocol voor dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 5. In 
hoofdstuk 6 worden de resultaten van dit onderzoek gerapporteerd aan de hand van 
effectiviteit voor angstklachten en depressieve klachten. Deelnemers (n = 126) 
werden geworven onder de algemene bevolking en gerandomiseerd naar de 
interventiegroep of naar een wachtlijst controlegroep. De inclusiecriteria bestonden 
uit een score van 5-15 op de PDSS-SR en een laag of afwezig risico op suïcide. De 
primaire uitkomstmaat was de ernst van de paniekklachten. De secundaire 
uitkomstmaten was de ernst van meer algemene angstklachten en depressieve 
klachten. Er waren twee meetmomenten, namelijk op baseline en na 12 weken. Uit 
analyses van covariantie (ANCOVA's) volgens het intention-to-treat principe 
bleken geen significante verschillen tussen de beide groepen in afname van 
paniekklachten. Completers-only analyses lieten een middelgroot effect zien ten 
gunste van de interventiegroep (d = 0.73, P = .012). Slechts 27% van de 
interventiegroep voltooide les 4 (van de 6). Van de totale steekproef heeft 58% de 
vragenlijsten van de nameting ingevuld. Geen Paniek Online lijkt niet effectief 
voor personen met paniekklachten. Deelnemers die de cursus afmaakten hadden 
wel baat bij de cursus. 
 De therapietrouw aan begeleide internet zelfhulpcursussen voor depressie, 
die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie (CGT), is onderzocht in 
hoofdstuk 7 door middel van een meta-analyse. De therapietrouw aan begeleide 
CGT via het internet (iCGT) wordt vergeleken met die aan individuele face-to-face 
CGT. We vonden 20 studies die 21 interventiegroepen beschreven (8 begeleide 
iCGT, 13 face-to-face CGT) aan de hand van de volgende inclusiecriteria: de 
interventie richt zich op depressieve volwassenen, die geen comorbide somatische 
aandoening of verslaving hebben, die geworven zijn onder de algemene bevolking, 
en de studie is gepubliceerd in het jaar 2000 of later. We vonden middels deze 
inclusiecriteria geen studies die begeleide iCGT en face-to-face CGT met elkaar 
vergeleken. De resultaten wezen uit dat begeleide iCGT interventies uit 5 tot 9 
sessies bestonden en de face-to-face CGT interventies uit 12 tot 28 sessies. Het 
percentage deelnemers dat de totale interventie afmaakte was significant lager in 
begeleide iCGT interventies ten opzichte van face-to-face CGT interventies 
(begeleide iCGT: 62.3%, face-to-face CGT: 83.6%, P < .001), en zo ook het 
percentage deelnemers dat 80% of meer van de interventie afmaakte (begeleide 
iCGT: 65.1%, face-to-face CGT: 84.0%, P = .002). Deelnemers aan begeleide 
iCGT maakten echter gemiddeld 80.7% van hun interventie af, wat niet significant 
verschilt van deelnemers aan face-to-face CGT (84.6%, P = .51). Non-completers 
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van begeleide iCGT maakten gemiddeld 48.8% van hun interventie af, terwijl non-
completers van face-to-face CGT gemiddeld 6.1% van hun interventie afmaakten. 
Uitval uit het onderzoek verschilde niet tussen studies naar begeleide iCGT en 
face-to-face CGT (P = .37). Als alleen completers beschouwd worden, is de 
therapietrouw aan begeleide iCGT lager dan die aan face-to-face CGT, maar als 
gekeken wordt naar de gemiddelde blootstelling aan de interventie lijken deze 
vormen van therapie gelijk. De therapietrouw aan begeleide iCGT lijkt adequaat. 
 Tenslotte worden de voornaamste resultaten, limitaties en implicaties van 
dit proefschrift samengevat in hoofdstuk 8. De VS-CMD kan een veelbelovend 
screeningsinstrument zijn en moet verder gevalideerd worden voordat er conclusies 
getrokken kunnen worden. Validering van dit instrument onder analfabete en 
migrantengroepen kan bemoeilijkt worden bij gebrek aan gevalideerde 
instrumenten voor deze groepen. Het onderwerp online suïcidepreventie is 
belangrijk voor internetbehandeling voor depressie en angst, omdat één op de twee 
internethulpzoekers met depressie en angst kunnen lijden aan suïcide ideatie. De 
kwaliteit van Nederlandse websites voor suïcidepreventie bleek niet optimaal. 
Inmiddels bestaat echter een nieuwe website voor suïcidepreventie, 113Online. 
Deze website is op het moment de meest volledige website voor suïcidepreventie in 
Nederland. Betreft vroeginterventie via het internet voor paniekklachten is de 
interventie Geen Paniek Online alleen effectief gebleken voor deelnemers die de 
cursus afmaakten. De therapietrouw was laag en er kan onderzocht worden hoe 
deze te verbeteren is. Tevens kan gekeken worden of Geen Paniek Online 
onderdeel kan worden van een transdiagnostische interventie, want veel 
deelnemers aan ons onderzoek bleken te lijden aan comorbide depressie en 
angststoornissen. Onze meta-analyse liet zien dat therapietrouw aan 
internettherapie voor depressie adequaat lijkt te zijn en niet lager hoeft te zijn dan 
therapietrouw aan individuele face-to-face therapie. Toekomstig onderzoek kan de 
therapietrouw aan internetinterventies voor angststoornissen onderzoeken. Het is 
ook aan te raden een directe vergelijking te maken tussen een internetinterventie en 
een face-to-face interventie, dat wil zeggen de twee condities met elkaar te 
vergelijken in een enkel onderzoek. De studies die besproken zijn in dit proefschrift 
dragen bij aan de wetenschappelijke literatuur op het gebied van 
internetbehandeling en vroeginterventie voor depressie en angst, werpen vragen op 
voor vervolgonderzoek en doen aanbevelingen voor verdere ontwikkelingen. 
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