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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Inleiding

Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem in een ouder wordende populatie 

en komt vaak voor bij volwassenen van 55 jaar of ouder. De prevalentie van depressie 

wordt in deze groep geschat op 11 - 25% en in 30 – 80% van deze gevallen is de depressie 

chronisch van aard. Als depressie samen voorkomt met chronische lichamelijke 

aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2 (DM2) of coronaire hartziekten (CHZ), 

is dit geassocieerd met meer ziektelast, lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit 

van leven, negatieve gezondheidsuitkomsten, frequenter zorggebruik en hogere 

zorgkosten. Helaas hebben patiënten met DM2 en/of CHZ meer kans om een 

depressie te krijgen dan mensen zonder deze ziekten.

Gegeven de hoge prevalentie en chroniciteit van depressie bij ouderen, is het 

belangrijk te kunnen voorkómen dat depressie in deze populatie ontstaat. Eerder 

onderzoek toont aan dat dit mogelijk is doormiddel van het aanbieden van ‘stepped- 

care’ bij depressieve klachten. Binnen deze stepped care wordt zorg aangeboden 

die zo min mogelijk invasief-, maar wel effectief is in het bestrijden van de 

klachten. Wanneer depressieve klachten blijven bestaan, wordt een volgende, meer 

intensieve behandelstap aangeboden. Om stepped-care succesvol in te kunnen 

zetten bij (oudere) patiënten met DM2 en/of CHD, is het nodig de volgende vragen 

te beantwoorden en de resulterende informatie te gebruiken om preventieve 

depressiezorg te optimaliseren:

1)  Wat is het beloop van depressieve symptomen binnen een oudere populatie in 

de huisartsenpraktijk waarbinnen de prevalentie van chronische lichamelijke 

aandoeningen hoog is? En daarnaast: kan de prognose van depressie worden 

voorspeld aan de hand van individuele patiëntkenmerken? 

2)  Hoe kunnen depressieve symptomen het best worden gemeten bij patiënten met 

DM2 en/of CHZ? 

3)  Is stepped-care depressiezorg (kosten)effectief wanneer het wordt ingezet ter 

preventie van een klinische depressie bij patiënten met DM2 en/of CHZ in de 

huisartsenpraktijk?

Het doel van dit proefschrift is het vinden van antwoorden op deze vragen.

Deel 1: Het beloop van depressie bij ouderen in de huisartsenpraktijk

In Hoofdstuk 2 worden drie verschillende ontwikkelingspatronen beschreven 

die werden gevonden in een populatie van oudere patiënten met depressieve 

symptomen in de huisartsenpraktijk met depressieve symptomen. De meeste 

patiënten rapporteerden subklinische depressieve klachten over de gehele 
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onderzoeksperiode van 3 jaar. Twee relatief kleinere subgroepen lieten een minder 

gunstig beloop van depressie zien. Één ontwikkelingspatroon kenmerkte zich door 

terugkerende depressie nadat de symptomen in eerste instantie afnamen. Een 

ander ontwikkelingspatroon kenmerkte zich door ernstige klachten in het begin van 

de onderzoeksperiode, waarna de klachten iets verbeterden, maar nooit helemaal 

verdwenen.

In geen van de beschreven patronen verdwenen de depressieve symptomen 

helemaal. Dit is in overeenstemming met resultaten uit andere studies. 

De belangrijkste voorspeller voor een minder gunstig beloop van depressie bleek de 

ernst van de depressieve symptomen bij aanvang van de studie. Ook mensen die 

alleenstaand waren en mensen die niet het gevoel hadden dat ze controle hadden 

in hun leven lieten een minder gunstig beloop van depressieve symptomen zien. 

In eerder onderzoek werd ook een verband gevonden tussen een minder gunstige 

prognose van depressie en problemen op andere vlakken, zoals eenzaamheid en een 

lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. 

Deel 2) Meeteigenschappen en diagnostische accuraatheid van depressie-

vragenlijsten bij patiënten met DM2 en/of CHD

In hoofdstuk 3 wordt de betrouwbaarheid en validiteit van verschillende depressie-

vragenlijsten, gebruikt bij patiënten met diabetes, samengevat in een systematische 

review van de literatuur. Op basis van deze review wordt het gebruik van de CES-D 

aanbevolen. Ook de meeteigenschappen van de WHO-5 en PHQ-9 lijken positief. 

Echter, de WHO-5 is oorspronkelijk ontwikkeld om kwaliteit van leven te meten en 

er waren tegengestelde resultaten binnen de literatuur wat betreft de structurele 

validiteit van de PHQ-9. Deze instrumenten moeten dus met meer voorzichtigheid 

worden gebruikt. 

In Hoofdstuk 4 wordt de diagnostische accuraatheid van een specifieke 

depressievragenlijst (de PHQ-9) bij patiënten met DM2 en/of CHZ beschreven.  

In de beschreven studie functioneerde de PHQ-9 naar tevredenheid bij het vaststellen 

van een subklinische depressie en een klinische depressie wanneer er gebruik  

werd gemaakt van de som-score. Een afkapwaarde van 8, respectievelijk 10 punten 

zorgde voor het beste evenwicht tussen de sensitiviteit en specificiteit van dit 

instrument. Hoewel uit de beschreven studie naar voren komt dat de som-score 

van de PHQ-9 kan worden gebruikt voor het screenen op depressie bij mensen 

met DM2 en/of CHZ, zijn er in de literatuur grote verschillen tussen de aanbevolen 

afkapwaarden. Het is daarom de vraag of en hoe de PHQ-9 daadwerkelijk in de 

praktijk kan worden gebruikt. 
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Deel 3) Effectiviteit en kosteneffectiviteit van stepped care om een klinische 

depressie te voorkomen bij patiënten in de huisartsenpraktijk met DM2 en/of 

CHZ die last hebben van depressieve symptomen. 

In Hoofdstuk 5 wordt de opzet van een cluster-gerandomiseerd gecontroleerd 

onderzoek uiteengezet. Binnen dit onderzoek werd beoogd de effectiviteit en 

kosteneffectiviteit van Step-Dep te onderzoeken. Step-Dep is het eerste stepped-

care programma dat is ontwikkeld om depressie te voorkomen bij patiënten met 

DM2 en/of CHZ in de huisartsenpraktijk die volgens een screeingsvragenlijst (de 

PHQ-9) al depressieve symptomen ervaren. Het bestaat uit vier opeenvolgende 

behandelstappen, waarbij de intensiteit van de behandeling bij elke stap toeneemt. 

Patiënten krijgen afhankelijk van het voortbestaan van hun depressieve klachten 

een volgende behandelstap aangeboden. Binnen het beschreven onderzoek werd 

Step-Dep vergeleken met gebruikelijke zorg.

In hoofdstuk 6 en 7 wordt beschreven dat Step-Dep in vergelijking met gebruikelijke 

zorg effectief noch kosteneffectief was ter voorkoming van depressie. Ook werden 

er geen verschillen gevonden tussen de behandelgroepen wat betreft de secundaire 

uitkomsten (ernst van depressieve symptomen, angstklachten, ervaren herstel en 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven). 

DISCUSSIE

Op basis van de in dit proefschrift beschreven resultaten wordt ontraden de Step-

Dep interventie zoals deze is bestudeerd te implementeren in de huisartsenpraktijk. 

Echter, het is op dit moment nog niet mogelijk om conclusies te trekken wat betreft 

de effectiviteit en kosteneffectiviteit van mogelijke andere vormen van stepped-care 

die erop gericht zijn depressie te voorkomen bij patiënten met DM2 en/of CHZ. 

Twee overwegingen zijn daarbij van belang. Ten eerste is het mogelijk dat het 

screenen op depressie bij patiënten met DM2 en/of CHZ niet heeft geresulteerd in het 

selecteren van patiënten die baat konden hebben bij preventieve depressiezorg. Dit 

zou ook kunnen verklaren waarom deelnemers relatief vaak niet alle behandelstappen 

hebben doorlopen. Deze theorie wordt daarnaast ondersteund door bevindingen uit 

Hoofdstuk 4, waarin wordt beschreven dat een afkapwaarde van 6 op de PHQ-9 bij het 

screenen naar klinisch relevante depressieve symptomen resulteert in veel onterecht 

positieve bevindingen in deze populatie. Als dit de belangrijkste reden is waarom Step-

Dep niet lijkt te werken, is het aan te bevelen een andere manier van patiëntselectie te 

proberen, waarmee wèl degenen met een zorgbehoefte worden benaderd. 
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Ten tweede is het mogelijk dat Step-Dep niet effectief was, omdat de depressieve 

symptomen die patiënten ten tijde van het onderzoek ervoeren vanzelf over gingen. 

Ook is de gebruikelijke zorg voor deze patiëntenpopulatie in Nederland relatief 

uitgebreid, waardoor er mogelijk weinig contrast was tussen de behandelgroepen. 

Wanneer één of beide van deze verklaringen aan de orde zijn, is extra preventieve 

depressiezorg niet nodig voor patiënten met DM2 en/of CHZ in de huisartsenpraktijk. 

Het is dan niet wenselijk om stepped-care als mogelijke preventieve depressiezorg in 

deze populatie verder te onderzoeken.


