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SAMeNVATTING

in hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding voor die proefschrift gepresen-
teerd. De gebruikte termen worden beschreven en sleutelbegrippen worden 
geïntroduceerd. Na een korte beschrijving van de etiologie van fobieën 
worden hedendaagse diagnoses van fobieën en hun vóórkomen bediscus-
sieerd, en achtergrondinformatie over de behandeling van fobieën wordt 
gepresenteerd. Daarna wordt er uitgebreider ingegaan op de behandeling van 
fobieën in de vorm van de opkomst van Internet–gebaseerde behandelingen. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de motivering en 
algehele opzet van dit proefschrift.

In hoofdstuk 2 wordt het wetenschappelijk protocol van het gerando-
miseerde onderzoek in dit proefschrift beschreven. Hiermee wordt openbaar 
aangekondigd welke procedures, uitkomstmaten en analyses er gebruikt 
gaan worden voor het onderzoek. Het doel van het onderzoek was om de 
effectiviteit en kosteneffectiviteit te onderzoeken van een vijf weken durende 
Internetinterventie voor fobieën. De interventie, Fobieën onder Controle, is 
gebaseerd op begeleide zelfhulp en werd aangeboden aan patiënten die al op 
een wachtlijst stonden om psychotherapie te krijgen in de tweedelijns GGZ 
(thans: specialistische GGZ). De interventie is afgeleid van een bestaand 
zelfhulpboek voor fobieën, die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie 
en exposure–oefeningen. Patiënten die in aanmerking kwamen en toestem-
ming verleenden werden willekeurig ingedeeld in twee groepen: 1) de vijf 
wekend durende Internetinterventie gevolgd door reguliere psychotherapie; 
2) een verblijf op de wachtlijst ‘as usual’ gevolgd door reguliere psychothe-
rapie. Metingen van kosten en effecten (primaire uitkomstmaat: de Fear 
Questionnaire) werden verricht voor randomisatie, na 5 weken, en vervol-
gens na 3, 6, 9 en 12 maanden. Secundaire uitkomstmaten omvatten gege-
neraliseerde angst (BAI), depressie (CeS–D), kwaliteit van leven (eQ–5D) 
en tevredenheid (CSQ–8). Het uiteindelijke doel van het onderzoek was 
om vast te stellen of het mogelijk is om door een korte Internetinterventie 
toe passen tijdens de wachtlijst de uiteindelijk psychotherapie te verkorten 
en het herstel van de patiënt te bespoedigen zonder afbreuk te doen aan de 
klinische effectiviteit.
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In hoofdstuk 3 wordt de impact en behandeling van specifieke fobieën 
(de ziekelijke angst voor specifieke dingen of situaties) beschreven. Specifieke 
fobieën zijn een heterogene, brede groep van stoornissen. Ze komen vaak voor 
en kunnen een zware ziektelast veroorzaken bij patiënten, maar worden vaak 
gezien als een milde stoornis en patiënten worden vaak geconfronteerd met 
ongeloof, onbegrip of worden soms zelfs belachelijk gemaakt. Na een syste-
matische literatuurzoektocht naar psychotherapie voor specifieke fobieën en 
een random–effects meta–analyse includeerden we 22 onderzoeken die enige 
vorm van psychotherapie vergeleken met een wachtlijst controleconditie of 
geen behandeling. De resultaten laten zien dat vrijwel iedere behandeling 
enige vorm van exposuretherapie gebruikt, en dat gemiddeld genomen de 
behandeling een groot effect laten zien (Hedges’ g=1.21; 95% BI: 0.98 — 1.44). 
Zoals in ander onderzoek naar psychotherapie gevonden blijkt dat studies 
die een wachtlijst controlegroep gebruiken een groter effect laten zien, boven-
dien was de methodologische kwaliteit van de studies niet optimaal, daar-
naast waren de steekproefgrootten vrij klein. Meta–regressieanalyses van 
de effectgrootte en het aantal sessies psychotherapie per week lieten zien dat 
therapieën die een meer intensief programma gebruiken (meerdere sessies per 
week) ook grotere effecten laten zien. Hoewel er een redelijk groot risico was 
op vertekening van onderzoeksresultaten door methodologische tekortko-
mingen, blijkt psychotherapie voor specifieke fobieën zeer effectief; en korte, 
intensieve behandelingen lijken de voorkeur te hebben.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de korte–termijn uitkomsten van het 
gerandomiseerde onderzoek naar Fobieën onder Controle, zoals beschreven 
in hoofdstuk 2. In iets meer dan drie jaar hebben we 212 patiënten geïncludeerd 
in het onderzoek (105 in de interventiegroep, 107 in de controlegroep). Op de 
nameting, vijf weken na randomisatie, vonden we een klein maar significant 
effect voor de interventie. De intention–to–treat analyses laten een klein 
een klein maar significant effect zien op de primaire fobieën–uitkomst (de 
FQ, Cohen’s d=0.35; p=.02) en de secundaire depressie–uitkomst (de CeS–D, 
Cohen’s d=0.34; p=.03); en een klein maar niet significant effect of de secun-
daire gegeneraliseerde angst–uitkomt (BAI, d=0.28; p=.05). Hoewel patiën-
ten relatief enthousiast waren om mee te doen aan het onderzoeken maakten 
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niet veel patiënten de interventie af. Slechts 14 van de 105 deelnemers (13,3%) 
maakten alle 5 weken van de interventie af, en 86 van de 212 deelnemers 
(40,5%) vulden de nameting niet in. Al met al had Fobieën onder Controle 
een bescheiden effect op de korte termijn, maar de interventie heeft meer werk 
nodig om uitval te beperken.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de kosteneffectiviteit en de effectiviteit 
op de langere termijn van de interventie. Op een jaar na randomisatie verge-
leken we de kosten en de klinische effecten tussen de interventiegroep en de 
controlegroep — dat wil zeggen, nadat beide groepen ook reguliere psycho-
therapie hadden ondergaan – en vonden kleine en niet–significante verschillen 
tussen de groepen op de primaire fobieën–uitkomst (de FQ, Cohen’s d=–0.15; 
95% BI –11.51 — 4.46). Verder vonden we geen significante verschillen tussen 
de groepen in kosten vanuit een maatschappelijk perspectief (gemiddeld 
verschil = –€481, 95% CI € –1343 — €4401). De deelnemers uit de interven-
tiegroep gebruikten minder sessies psychotherapie (gemiddeld 4.8 sessies 
minder á €180,50 per sessie), maar dit verschil was niet statistisch signifi-
cant. We concluderen dat de interventie in zijn huidige vorm of uitvoering 
niet kosteneffectief is wanneer vergeleken met de reguliere praktijk (d.w.z., 
wachtlijst gevolgd door reguliere psychotherapie). er kunnen echter andere 
voordelen zijn om dit soort interventies in te voeren in de reguliere zorg, als 
een vorm van serviceverlening naar de patiënt of om patiënten te motiveren 
en voor te bereiden voor behandeling. Verder is de vermindering van het 
aantal sessies psychotherapie — ook al is dit verschil niet statistisch signifi-
cant — bemoedigend. 

In hoofdstuk 6 beschouwen we enige mogelijke redenen voor de lage 
therapietrouw aan de Internetinterventie, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 
Door de demografische en klinische variabelen van de interventiegroep te 
gebruiken voerden we een exploratieve analyse uit om te zien of er bepaalde 
prognostische factoren zijn die kunnen voorspellen of een deelnemer vroeg-
tijdig uitvalt. Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 4 was de adherentie erg 
laag, en slechts 13.3% van de 105 deelnemers maakten alle 5 weken van de 
interventie af. In totaal waren er 8 oefeningen in de interventie, en de medi-
aan van het aantal ingeleverde oefeningen was 3, wat inhoudt dat de meeste 
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deelnemers niet tot het punt kwamen waar ze daadwerkelijk in–vivo expo-
sureopdrachten moesten uitvoeren (dit was vanaf opdracht 6). We stelden een 
multi–predictormodel waarin verschillende factoren gecombineerd werden 
om te voorspellen of iemand adherent zou zijn aan de interventie, d.w.z., meer 
dan 50% van de opdrachten zou maken. We vonden dat de belangrijkste risi-
cofactor voor vroegtijdige uitval sterke angstsymptomen op baseline waren 
(OR = 0.94, 95% BI 0.90 — 0.99). een beschermende factor voor vroegtijdig 
uitvallen was een hogere leeftijd age (OR = 1.05, 95% BI 1.00 — 1.09). Verder 
bleken deelnemers die adherent waren aan de interventie ook significant vaker 
de nameting in te vullen (χ² = 17.68, p = .000). Van de niet–adherente deel-
nemers vulde slechts 38,5% de nameting in, terwijl dit bij de adherente deel-
nemers 86,7% was. Dit betekent dat de uitkomsten op de nameting mogelijk 
vertekend zijn in het voordeel van de ‘goede’ patiënten, d.w.z., de patiënten 
die gemotiveerd waren om de interventie te volgen. De resultaten van deze 
secundaire analyse wijzen er op dat motivatie een belangrijke factor kan zijn 
Internetinterventies aangeboden worden in de klinische praktijk.

In hoofdstuk 7 geven we een breder overzicht van de staat van 
Internetinterventies. Gedurende de tijd dat Fobieën onder Controle uitge-
voerd werd nam de implementatie van Internetinterventies een grote 
vlucht in Nederland. Het lijkt er echter op dat veel van de initiatieven om 
Internetinterventies te implementeren en op te schalen berusten op onbewezen 
aannames over deze interventies, met name over de effectiviteit en kostenef-
fectiviteit. Dit is duidelijk in strijd met de geldende ‘evidence–based practice’ 
uitgangspunten in de GGZ. In dit hoofdstuk beschrijven we vier van de 
door ons meest tegengekomen redenen om onbewezen Internetinterventies 
te implementeren: 1) Internetinterventies zijn effectief en klaar om geïmple-
menteerd te worden; 2) de interventies zijn evidence–based omdat ze geba-
seerd zijn om evidence–based onderdelen; 3) dat er geen negatieve bevindingen 
zijn betekent niet dat ze niet bestaan; 4) de wetenschap kan het tempo van 
technologische ontwikkelingen niet bijbenen. We concluderen dat het imple-
menteren van ongevalideerde interventies een vrijwel onomkeerbaar proces 
is door het ‘sunk cost’ effect en een onwil om onsuccesvolle interventies te 
de–implementeren, en breken een lans voor een hechtere samenwerking 



258 internet–based treatment of phobias

tussen de GGZ en de wetenschap. Kort gezegd vormt dit hoofdstuk een 
bloemlezing van discussiepunten en ‘lessons learned’ in 7 jaar in het veld van 
Internetinterventies.

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen, sterke punten en beperkingen 
van dit proefschrift samengevat en bediscussieerd. Het hoofdstuk is opgedeeld 
in twee delen: het eerste deel is een samenvatting en algehele conclusie over de 
bevindingen van Fobieën onder Controle met betrekking tot de klinische en 
wetenschappelijke implicaties. Onder de onderwerpen die behandeld worden 
zijn de acceptabiliteit van de interventie met betrekking tot de therapietrouw, 
motivatie en voorkeuren van patiënten; de klinische– en kosteneffectiviteit van 
de interventie (ook in context van overige onderzoek); het proces van inbedding 
van het onderzoek in de klinische praktijk; beperkingen van het onderzoek; en 
de gevolgen voor de klinische praktijk. In het tweede deel wordt een bredere 
discussie gevoerd over de context van Internetinterventies; en hoe gevolgtrek-
kingen van Fobieën onder Controle kunnen helpen om toekomstig onderzoek 
naar Internetinterventies te verbeteren, informeren en inspireren. Onderwerpen 
die behandeld worden zijn recente ontwikkelingen, in het bijzonder blended 
therapieën; de implementatie van Internetinterventies; het ontwerp van trials 
en onderzoeksmethodologie, in het bijzonder pilot testing; onderzoeksvraag-
stukken over hoe we therapietrouw meten in Internetinterventies; en ontwik-
keling van de inhoud interventies.

De hoofdbevindingen van Fobieën onder Controle zijn dat de interventie 
een bescheiden effect had op de korte termijn, maar dat de klinische voorsprong 
van de interventiedeelnemers na verloop van tijd verdween. Hiernaast konden 
we, naast een niet–significante afname in het aantal sessies psychotherapie, niet 
aantonen dat de interventie kosteneffectief was. er zijn echter meer argumenten 
om Internetinterventies in te zetten naast alleen kosteneffectiviteit. Daarnaast 
wordt beargumenteerd hoe onderzoek naar Internetinterventies kan profiteren 
van juiste pilot testing; en er worden aanwijzingen gegeven die die kans moge-
lijk vergroten dat Internetinterventies succesvol, gebaseerd op wetenschap en 
duurzaam zijn.

De conclusie is dat Internetinterventies grote uitdagingen kennen, maar ook 
een groot potentieel hebben om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. 


