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DUTCH SUMMARY

Deze samenvatting biedt een overzicht van de inhoud van dit proefschrift per hoofdstuk.

Hoofdstuk 1 introduceert een prangend wereldwijd gezondheidsprobleem: comorbide de-

pressie bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en/of coronaire hartziekte (CHZ). 

De rationale achter de in dit proefschrift onderzochte onderzoeksvragen wordt in detail 

uiteengezet.

Depressie, DM2 en CHZ zijn elk belangrijke veroorzakers van de wereldwijde ziektelast, maar 

komen ook vaak tegelijkertijd voor. Gezien het publieke gezondheidsbelang van doorgaans 

slecht behandelbare comorbide depressie bij patiënten met DM2 en CHZ, is onderzoek 

nodig om te bepalen of geïntegreerde mentale en somatische gezondheidsstrategieën ter 

voorkoming van de ontwikkeling van een depressieve stoornis of majeure depressie (MD) 

deze ziektelast kunnen verminderen. Het doel van dit proefschrift is om meer kennis te 

verzamelen over hoe MD te voorkomen bij patiënten met DM2 en/of CHZ en subklinische 

depressie in de huisartsenpraktijk.

In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp van de Step-Dep studie beschreven; een pragmatische 

cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie met economische evaluatie. Het doel van 

de Step-Dep studie was om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een door praktijkonder-

steuners geleid stepped-care programma te evalueren in vergelijking met de gebruikelijke 

eerstelijnszorg om MD te voorkomen bij patiënten met DM2 en/of CHZ en subklinische 

depressie. Subklinische depressie werd hierbij gedefinieerd als de aanwezigheid van klinisch 

relevante depressieve symptomen, zoals aangegeven door een Patient Health Questionnaire 

9 (PHQ-9) score ≥ 6, maar geen MD volgens het Mini International Neuropsychiatric Interview 

(MINI). De stepped-care interventie bestond uit vier steeds intensievere opeenvolgende 

stappen; 1) watchful waiting, 2) begeleide zelfhulp, 3) problem solving treatment (PST) en 

4) verwijzing naar de huisarts. De primaire klinische uitkomstmaat was de cumulatieve 

incidentie van MD, gemeten met de MINI. Secundaire uitkomsten waren de ernst van de-

pressieve en angstsymptomen zowel als kwaliteit van leven. De kosten werden gemeten 

vanuit een maatschappelijk perspectief en omvatten gezondheidszorggebruik, medicatie 

en verloren productiviteitskosten. De metingen werden uitgevoerd bij baseline, 3, 6, 9 en 12 

maanden follow-up.
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Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de evaluatie van de effectiviteit van Step-Dep. In het 

totaal namen 27 huisartsenpraktijken deel en werden 236 patiënten toegewezen aan de 

interventiegroep (n = 96) of de groep die gebruikelijke zorg kreeg (n = 140). Van deze 236 

patiënten voltooiden 210 (89%) de MINI meting na 12 maanden. De cumulatieve incidentie 

van MD was lager dan verwacht in beide groepen: 9 van de 89 deelnemers (10,1%) in de 

interventiegroep en 12 van de 121 deelnemers (9,9%) in de gebruikelijke zorg groep. Mixed 

model analyses werden gebruikt en uitgevoerd volgens het intention-to-treat-principe. We 

vonden geen statistisch significant totaaleffect van de interventie (OR = 1,21 en 95% CI (0,12; 

12,41)) en er waren geen klinisch relevante, statistisch significante verschillen in het verloop 

of de ernst van secundaire uitkomsten (ernst van depressie en angstsymptomen en ervaren 

herstel) tussen de twee groepen.

In hoofdstuk 4 presenteren we een kwalitatieve procesevaluatie van Step-Dep, waarbij we 

de ervaringen met de interventie vanuit het perspectief van zowel patiënten als praktijkon-

dersteuners onderzoeken. De belangrijkste facilitators en barriers van de interventie werden 

beschreven. Het RE-AIM-model werd gebruikt om de perspectieven te analyseren op vijf 

dimensies van de interventie: reach, efficacy, adoption, implementation en maintenance. 

Gegevens werden verzameld via semi-gestructureerde interviews met 24 deelnemers van 

de Step-Dep interventie (15 doelgericht geselecteerde patiënten en alle 9 deelnemende 

praktijkondersteuners). Een thematische analyse van de gegevens werd uitgevoerd. De 

procesevaluatie toonde ondanks de negatieve effectiviteitsstudie aan dat Step-Dep door 

zowel patiënten als praktijkondersteuners als gunstig voor het welzijn van patiënten werd 

ervaren. Het toegenomen bewustzijn van psychische problemen bij het management van 

chronische ziekten en de verbeterde toegankelijkheid en de vermindering van het erva-

ren stigma van het ontvangen van geestelijke gezondheidszorg werden beschouwd als 

de belangrijkste facilitators van de proactieve Step Dep-aanpak. Daarnaast fungeerde het 

regelmatig invullen van de PHQ-9 als een bruikbaar uitgangspunt voor het gesprek over 

geestelijke gezondheid en verschafte het patiënten meer inzicht in hun mentale gezondheid. 

Zowel patiënten als praktijkondersteuners beschouwden het monitoren van de geestelijke 

gezondheid in chronisch zieke patiënten als belangrijk. Een belangrijke barrier leek dat vrijwel 

alle patiënten het belang van het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek noemden als 

(een van) hun belangrijkste motivatie(s) om mee te doen aan de studie, terwijl minder dan de 

helft het verlangen om hun gemoedstoestand te verbeteren als primaire motivatie noemde. 

Daarnaast gaven verschillende praktijkondersteuners er de voorkeur aan om de therapie op 
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het individu toe te spitsen in plaats van vooraf vastgelegde interventies in een geprotocolleer-

de volgorde aan te bieden. Patiënten en praktijkondersteuners stonden vaak niet achter het 

gebruik van de PHQ-9 om depressieve symptomen te monitoren of er behandelbeslissingen 

op te baseren. Ten slotte gaven somatische praktijkondersteuners aan dat zij onvoldoende 

competentie hadden om geestelijke gezondheidsproblemen te herkennen en te behandelen.

Hoofdstuk 5 omvat een kwalitatief onderzoek dat de percepties van patiënten en prak-

tijkondersteuners op depressie beschrijft bij patiënten met DM2 en/of CHZ die gescreend 

zijn op subklinische depressie. Semi-gestructureerde interviews werden uitgevoerd met 

15 patiënten en 9 praktijkondersteuners die deelnamen aan de Step-Dep interventie. Er 

werd een topic guide, gebaseerd op het Common Sense Self-Regulation Model of Health 

and Illness gebruikt, met een focus op ziekteperceptie (‘identity’), zorgbehoefte (‘control/

cure’),   oorzaken van depressie en de relatie met DM2 en/of CHZ (‘cause’). De datasets 

van patiënten en praktijkondersteuners werden geïnspecteerd op overeenkomsten met 

behulp van een constant comparative method, hetgeen leidde tot een definitief thematisch 

kader. Zowel de percepties van patiënten als praktijkondersteuners op de ernst van de 

depressieve symptomen bij de inclusie van het Step-Dep programma, varieerden van ‘niet 

depressief’ tot ‘ernstig depressief’ en waren niet noodzakelijk congruent met de destijds 

gemeten PHQ-9 scores. Patiënten beschouwden zichzelf over het algemeen als op zijn 

minst licht depressief, maar het herkennen of benoemen van hun mentale toestand als 

een (subklinische) depressie was voor sommigen aanvankelijk moeilijk. Slecht slapen werd 

dikwijls als het meest belastende symptoom ervaren. De meeste patiënten ervoeren een 

hulpvraag of zorgbehoefte voor hun depressieve klachten en hadden een voorkeur voor 

psycho-educatieve adviezen en gesprekstherapie. Praktijkondersteuners beschouwden 

patiënten vaak als ‘niet depressief’ en schatten in dat patiënten, behalve aan extra aandacht, 

een minimale behoefte aan specifieke zorg hadden. Bij patiënten kwam de ervaren ernst van 

de symptomen overeen met de ervaren zorgbehoefte, maar dit kwam niet noodzakelijker-

wijs overeen met hun hulpzoekgedrag vanwege ervaren belemmeringen. Voorbeelden van 

dergelijke belemmeringen waren het door hen ervaren stigma op depressie en een gebrek 

aan kennis over de mogelijkheden in het krijgen van geestelijke gezondheidszorg. Hoewel de 

meerderheid van de gerapporteerde oorzaken van depressie gerelateerd waren aan negatie-

ve levensgebeurtenissen en -omstandigheden, ervoeren patiënten en praktijkondersteuners 

over het algemeen ook indirecte causale verbanden met DM2 en/of CHZ.
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Hoofdstuk 6 beschrijft het onderzoek dat de effectiviteit van de Step-Dep interventie 

evalueerde in vergelijking met de gebruikelijke zorg in het verminderen van de incidentie 

van MD gedurende 24 maanden follow-up bij eerstelijns patiënten met DM2 en/of CHZ en 

subklinische depressie. Tevens werd onderzocht welke factoren incidente MD voorspellen 

in deze patiëntengroep gedurende 24 maanden follow-up. Hiervoor werden de gegevens 

van de 236 Step-Dep patiënten gebruikt. Voor de effectiviteitsanalyses werden General-

ized Estimating Equations (GEE) gebruikt voor de binaire uitkomstvariabelen en lineaire 

mixed models voor longitudinale data voor de continue uitkomstvariabelen. De resultaten 

toonden aan dat de cumulatieve incidentie van MD (gemeten met de MINI na 6, 12 en 24 

maanden follow-up) in beide groepen ongeveer 17% was. Er was geen klinisch relevant, 

statistisch significant behandelingseffect van de interventie gedurende 24 maanden (OR 

1,37 en 95% CI (0,52; 3,55)), noch op éen van de tijdstippen, noch in het verloop of in de ernst 

van secundaire uitkomsten. De statistisch niet-significante interventie-effecten bij zowel 12 

maanden als 24 maanden follow-up rechtvaardigen het gebruik van de Step-Dep populatie 

als een cohort. Vervolgens hebben we een multivariabel logistisch regressiemodel gemaakt 

met behulp van de demografische en psychologische basisvariabelen die de kans schatten 

om minimaal éen MD te hebben (gedefinieerd als een PHQ-9 ≥ 10) tijdens de tweejarige 

follow-up. De gegevens van 192 patiënten (81%) waren beschikbaar na twee jaar follow-up. 

De cumulatieve incidentie van MD (gemeten met de PHQ-9 op 3, 6, 9, 12 en 24 maanden) 

was 97/192 (51%). De baseline waarden van angst en depressie, de aanwezigheid van meer 

dan drie chronische ziekten en het doorgemaakt hebben van stressvolle levensgebeurte-

nissen voorspelden de incidentie van MD. Het uiteindelijke model met deze vier factoren 

presteerde goed (Hosmer-Lemeshow-test p = 0,12 en mediaan van gepoolde Nagelkerke’s 

R2 verklaarde variantie 0,34 interkwartiel range (IQR) 0,33-0,36) met goede discriminerende 

eigenschappen (mediaan van de gepoolde AUC 0,80 IQR 0,79-0,80) en bleef goed na interne 

validatie met behulp van bootstrapping technieken.

In hoofdstuk 7 reflecteren we op de uitkomsten van de bovengenoemde hoofdstukken en 

hun implicaties voor vervolgonderzoek en de dagelijkse praktijk. De interpretatie van de 

belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen wordt in een klinisch perspectief 

besproken met behulp van drie overkoepelende vragen.
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1. Hoe moet een subklinische depressie, gemeten met een PHQ-9 ≥ 6, bij patiënten met 

DM2 en/of CHZ in de huisartsenpraktijk worden geïnterpreteerd?

Een subklinische depressie bij deze patiënten vormde een lager risico op MD gedurende 

een follow-up van twee jaar dan verwacht. Omdat symptomen van depressie en DM2 en/of 

CHZ gedeeltelijk kunnen overlappen, bestaat het risico op het overdiagnosticeren van een 

subklinische depressie in deze populatie. Daarnaast discrimineert de PHQ-9 mogelijk onvol-

doende tussen een subklinische depressie en milde vormen van ‘aangrenzende’ constructen 

zoals angst- of slaapstoornissen. Desalniettemin, aangezien patiënten over het algemeen 

de subklinische depressie als belastend beschouwden, verdient het wel degelijk aandacht 

in de zorg voor chronisch zieken.

2. Waarom was de Step-Dep interventie niet effectiever dan de gebruikelijke zorg in het 

voorkomen van MD?

De relatief lage therapietrouw aan de aangeboden stepped-care zorg en het lager dan ver-

wachte prior risico op MD in onze populatie kan voornamelijk het gebrek aan effectiviteit van 

de Step-Dep interventie verklaren in vergelijking met gebruikelijke huisartsenzorg. Bovendien 

kan het zijn dat de gebruikelijke zorg vanwege de onderzoekssituatie ‘verbeterd’ was ten 

opzichte de dagelijkse praktijk. Het aanbieden van preventieve interventies aan patiënten 

met een hoger prior MD risico dat gebaseerd is op hun persoonlijke voorkeuren in plaats 

van op stepped-care principes is mogelijk effectiever, hoewel dit ook tot een toename van 

kosten zou kunnen leiden.

3. Hoe zou depressiepreventie in de huisartsenpraktijk voor patiënten met DM2 en/of 

CHZ haalbaar kunnen zijn?

Zowel geïnterviewde praktijkondersteuners als patiënten waren van mening dat geestelijke 

gezondheid momenteel een ernstig onderbelicht onderwerp is in de dagelijkse zorg voor 

chronisch zieken. Door standaard meer aandacht te besteden aan depressieve symptomen 

bij alle DM2- en/of CHZ-patiënten, zou de alertheid op deze problematiek bij chronisch zieken 

vergroot kunnen worden, de toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg kunnen 

verbeteren en het ervaren stigma op het ontvangen van dergelijke zorg kunnen verminderen. 

Toekomstige effectieve interventies ter voorkoming van depressie zouden vervolgens gericht 

moeten zijn op diegenen met het hoogste MD-risico. Mogelijk zijn dat patiënten die met aan-

houdende en klinisch significant verhoogde niveaus van zowel angst als depressie kampen, 

meer dan drie chronische ziekten hebben en stressvolle levensgebeurtenissen hebben 
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doorgemaakt. Tenslotte moet worden nagegaan of huisartsen en praktijkondersteuners zich 

voldoende bekwaam voelen om de aan hen toegewezen geestelijke gezondheidszorgstaken 

te vervullen en of hier voldoende draagvlak voor is.

Afsluitend wordt het volgende overzicht gepresenteerd dat een samenvatting geeft van 

aanbevelingen op basis van dit proefschrift voor de huisartsenpraktijk:

• De Step-Dep-interventie was niet effectiever dan gebruikelijke huisartsenzorg in het voorkomen van MD 
gedurende 12 en 24 maanden follow-up en derhalve wordt implementatie hiervan niet aanbevolen. Er is 
vervolgonderzoek nodig om te bepalen welke preventieve psychologische interventies aan wie moeten 
worden aangeboden om effectieve depressiepreventie te bereiken bij patiënten met DM2 en/of CHZ in de 
eerste lijn.

• De PHQ-9 is mogelijk niet het optimale instrument voor de screening en monitoring van depressieve symp-
tomen bij patiënten met DM2 en/of CHZ vanwege het risico de ernst van de depressie te overschatten. 
Het gebruik van de PHQ-9 biedt echter wel een gemakkelijk startpunt voor het gesprek over psychische 
problemen en verbetert het zelfinzicht van patiënten in hun gemoedstoestand. Er zijn betere instrumenten 
nodig om de ernst van depressie bij patiënten met DM2 en/of CHZ nauwkeuriger te bepalen, die tevens 
onder de professionals in de praktijk voldoende draagvlak genieten.

• Depressie lijkt momenteel een ernstig onderbelicht gespreksonderwerp te zijn in de behandeling van chro-
nische ziekten. Het gesprek over en het monitoren van depressieve symptomen moet routinematig worden 
opgenomen in deze behandeling, aangezien patiënten symptomen van depressie als belastend ervaren. 
Een dergelijke aanpak kan het bewustzijn over psychische problematiek bij chronisch zieken vergroten, de 
toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het ervaren van stigma op het ontvangen 
van deze zorg verminderen.

• Gezien de steeds prominentere rol van praktijkondersteuners somatiek in de zorg voor chronisch zieken, kan 
meer opleiding en training tijdens hun beroepsopleiding om psychologische problemen in chronisch zieken 
te herkennen en te behandelen nodig zijn om hun (zelf waargenomen) competenties en vaardigheden hierin 
te verbeteren. Toekomstige interventies ter voorkoming van depressie kunnen wellicht het beste worden 
uitgevoerd door praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg.

• Preventie van depressie bij patiënten met DM2 en/of CHZ moet worden voorbehouden aan patiënten met 
het hoogste risico op MD. Een PHQ-9 van 6 of hoger alleen lijkt een onvoldoende risico te reflecteren om 
effectieve gerichte preventie te waarborgen. Patiënten met dit hoogste risico zijn bijvoorbeeld degenen 
met aanhoudende en klinisch significant verhoogde niveaus van depressieve en angstklachten, bij wie 
tevens meer dan drie chronische ziekten zijn vastgesteld en die onlangs een stressvolle levensgebeurtenis 
hebben doorgemaakt.

• De therapietrouw aan depressiepreventie-interventies kan wellicht verbeteren als deze afhankelijk zijn van 
de zorgbehoefte en voorkeuren van de patiënt in plaats van stepped-care principes. Strategieën om het 
slapen te verbeteren en lichamelijke activiteit te vergroten genoten de voorkeur van geïnterviewde Step-Dep 
patiënten en komen wellicht ten goede aan zowel de mentale als de somatische gezondheidstoestand van 
patiënten.
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