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Hoofdstuk 1 vormt de algemene introductie van dit proefschrift. Depressie is een ernstige 

aandoening die een groot aantal mensen treft. De economische gevolgen van depressie 

zijn het gevolg van verhoogd zorggebruik en productiviteitsverlies. Patiënten die lijden 

aan een depressie hebben ook last van een daling in hun kwaliteit van leven (KvL). 

Effectieve en kosteneffectieve behandelingen zijn nodig om de gevolgen, veroorzaakt 

door depressie, te verkleinen. Behandeling via internet is een opkomende vorm van 

psychologische behandeling voor depressie, die potentieel de kosten van de behandeling 

kan verlagen omdat er minder consulten tussen therapeut en patiënt nodig zijn. Het doel 

van dit proefschrift is om ten eerste verder te gaan dan alleen depressiesymptomen door 

ook de KvL van patiënten met depressie te onderzoeken. Een tweede doel is om bewijs 

te leveren voor de kosteneffectiviteit van internet behandelingen. 

Hoofdstuk 2 bevat een systematisch literatuuronderzoek van modelstudies die de 

kosteneffectiviteit van behandelingen voor depressie evalueren. Informatie over 

Verschillende methodologische eigenschappen zijn geëxtraheerd met betrekking tot 

de geïncludeerde studies en de beschikbare modeleringstechnieken zijn geëvalueerd. 

In dit onderzoek zijn 41 studies geïncludeerd, waarvan 21 ‘decisions trees’ (DTs), 15 

‘cohort-based Markov models’ (CMM), twee ‘individual-based state-transition models’ 

(ISM) en drie ‘discrete event simulation (DES) models’. Een grote verscheidenheid aan 

gezondheidstoestanden, databronnen, tijdshorizons, cyclus lengtes en perspectieven 

was aanwezig in de geïncludeerde studies. Omdat de individuele historie van elke patiënt 

belangrijk is voor de prognose van depressie, werden DES en ISM simulatie methoden 

meer geschikt bevonden voor een pragmatische modellering van het beloop van 



depressie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een meta-analyse van positieve en negatieve uitkomsten van 

ernstige depressie, bij patiënten die behandeld worden met gebruikelijke zorg (i.e. 

treatment as usual; TAU). Vier aparte meta-analyses zijn uitgevoerd om remissie, respons, 

klinisch relevante verandering (reliable change) en verslechtering (deterioration rate) op 

korte termijn te onderzoeken (≤6 maanden na baseline). Achtendertig studies met 2099 

patiënten die TAU kregen werden geïncludeerd. Na correctie voor publicatie bias, werd er 

in de eerste meta-analyse (n = 33) geschat dat remissie optrad in 33% van de patiënten. 

De tweede meta-analyse (n = 13) liet zien dat 27% van de patiënten respons toonden. 

Uit de derde meta-analyse (n = 7) bleek dat 31% van de patiënten een klinisch relevante 

verandering beleefde. De laatste meta-analyse schatte dat in 12% van de patiënten een 

verslechtering optrad van de depressieve symptomen. Ook bleek dat de gebruikelijke 

zorg zoals gehanteerd in de verschillende studies klinisch en statistisch heterogeen was. 

In Hoofdstuk 4 wordt de relatie tussen verschillende gezondheidstoestanden 

gerelateerd aan depressie en utiliteitsscores onderzocht. ‘Individual participant 

data’ (IPD) uit 10 gerandomiseerde klinische onderzoeken die een behandeling voor 

depressie onderzochten zijn verzameld. De Britse EQ-5D en SF-6D tarieven zijn gebruikt 

om utiliteitsscores te berekenen. De gemiddelde EQ-5D utiliteitscore voor de vijf 

gezondheidstoestanden waren 0.70 (95%CI 0.67 tot 0.73) voor remissie, 0.62 (95%CI 

0.58 tot 0.65) voor depressieve klachten, 0.57 (95%CI 0.54 tot 0.61) voor milde depressie, 

0.52 (95%CI 0.49 tot 0.56) voor matige depressie en 0.39 (95%CI 0.35 tot 0.43) voor 

ernstige depressie. Vergeleken met de EQ-5D, waren de utiliteitsscores gebaseerd op de 



SF-6D vergelijkbaar voor remissie (EQ-5D= 0.70 vs SF-6D= 0.69), maar hoger voor ernstige 

depressie (EQ-5D= 0.39 vs SF-6D= 0.55). Individuen met minder ernstige depressieve 

symptomen hadden gemiddeld een statistisch significant hogere utiliteitsscore dan 

individuen met ernstige depressieve symptomen. 

Hoofdstuk 5 bevat een meta-analyse die de effectiviteit van psychotherapie voor depressie 

op algemene KvL en op mentale gezondheid en fysieke gezondheidscomponenten van KvL 

evalueert. Vierenveertig gerandomiseerde klinische onderzoeken onder volwassenen die 

psychotherapie vergelijken met een controlegroep zijn geïncludeerd. Een kleine tot matig 

effect (Hedges’ g = 0.33, 95% CI 0.24 tot 0.42) voor globale KvL, een matig effect voor 

de mentale gezondheidscomponent (g = 0.42, 95% CI 0.33 tot 0.51) en een klein maar 

significant effect voor de fysieke gezondheidscomponent (g = 0.16, 95% CI 0.05–0.27) 

werden gevonden. De conclusie was dat psychotherapie als behandeling voor depressie 

een positieve impact heeft op de KvL van patiënten met depressie. Verbeteringen in KvL 

worden niet volledig verklaard door verbeteringen in de ernst van depressie symptomen. 

In hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven naar de kosteneffectiviteit van een 

zelfhulpinterventie via internet gebaseerd op ‘problem-solving treatment’ vergeleken 

met gebruikelijke zorg voor patiënten met ernstige depressie die op de wachtlijst staan 

voor ‘face-to-face’ behandeling. Een economische evaluatie werd uitgevoerd parallel 

aan een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met een follow-up periode van 12 

maanden. Gemiddelde maatschappelijke kosten in de interventie groep waren €1,579 

hoger dan in de groep met gebruikelijke zorg, maar dit verschil was niet statistisch 



significant (95% CI -1,395 to 4,382). ‘Cost-effectiveness acceptability curves’ laten zien dat de 

maximale kans dat de interventie kosteneffectief is vergeleken met gebruikelijke zorg 

0.30 is bij een drempelwaarde van 30000 € per gewonnen QALY. Het aanbieden van een 

zelfhulpinterventie via internet aan depressieve patiënten op een wachtlijst voor ‘face 

to face’ behandeling werd vanuit een maatschappelijk perspectief niet kosteneffectief 

bevonden in vergelijking met gebruikelijke zorg. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een ‘individual-participant data’ (IPD) meta-analyse die 

de kosteneffectiviteit van begeleide internetinterventies in vergelijking met een 

controlegroep evalueert. IPD uit vijf gerandomiseerde onderzoeken werden gecombineerd 

resulterend in een dataset met 1426 patiënten. De begeleide internetinterventies 

waren duurder dan de controlebehandleingen, maar dit verschil was niet statistisch 

significant (na 12 maanden was het gemiddelde kostenverschil €406, 95% CI: -611 tot 

1444). Het gemiddelde verschil in klinische effecten was ook niet statistisch significant 

(bijv. na 12 maanden was het gemiddeld verschil in CES-D score 1.75, 95% CI: -0.09 to 

3.60 in CES-D score). ‘Cost-effectiveness acceptability’ curves laten zien dat een hoge 

investering benodigd is om een acceptabele kans op kosteneffectiviteit van de interventie 

in vergelijking met de controlebehandeling te bereiken (bijvv. na 12 maanden follow-up 

was de kans 0.29 en 0.31 bij drempelwaardes van respectievelijk 24.000 en 35000 € per 

gewonnen QALY). Op basis van deze bevindingen worden begeleide internetinterventies 

voor depressie in vergelijking met controle als niet kosteneffectief beschouwd. Een 

belangrijke beperking van deze IPD meta-analyse is echter dat maar een klein deel van de 

gerandomiseerde studies die de klinische effectiviteit van begeleide internetinterventies 



evalueerden, ook de de kosteneffectiviteit onderzochten. Alleen deze studies konden 

geïncludeerd worden in deze IPD meta-analyse. 

De algemene discussie van dit proefschrift, Hoofdstuk 8, vat de belangrijkste bevindingen 

van dit proefschrift samen. Verder worden er naar aanleiding van de verschillende 

hoofdstukken een aantal beperkingen en implicaties voor verder onderzoek en praktijk 

besproken. Over het algemeen hebben psychologische behandelingen voor depressie een 

positieve impact op de KvL van patiënten. Op dit moment is er nog niet voldoende bewijs 

dat begeleide internetinterventies voor depressie kosteneffectief zijn in vergelijking met 

gebruikelijke zorg. Het wordt daarom aanbevolen om meer kosteneffectiviteitstudies 

parallel aan gerandomiseerde studies naar de waarde van internetinterventies voor 

depressie uit te voeren. 


