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Cognitieve zelftherapie 
Een bijdrage voor langdurende behandeling 

van depressie en angst 
 
 

Hoofdstuk 1 Introductie 
 
Zelfhulp netwerken vertegenwoordigen de oudste en meest 
verspreide systemen van zorg voor de zieke mens. Zelfhulpgroepen 
ontstaan in de maatschappij als er aan een bepaalde behoefte aan 
zorg niet wordt voldaan door de gevestigde instellingen in de 
gezondheidszorg. Sinds de jaren zeventig worden er boeken 
ontwikkeld door professionals voor algemene ondersteuning van 
patiënten en familie aanvullend op de reguliere behandeling van 
lichamelijke of psychiatrische ziekten. Sinds de jaren tachtig is er 
in Nederland cognitieve zelftherapie (CZT) ontwikkeld waarin niet-
professionele methoden – boek, cursus en paraprofessionals – en 
gebruikelijke professionele behandeling geïntegreerd zijn voor 
langdurende behandeling van psychiatrische patiënten. Dokters 
zullen moeten leren omgaan met het fenomeen van zelfhulp omdat 
de gevestigde instellingen van geestelijke gezondheidszorg niet de 
hulpmiddelen hebben om tegemoet te komen aan de extensieve 
behoefte aan hulp voor chronisch emotionele (angst- en 
depressieve) stoornissen. 

De eerste keus voor de behandeling van emotionele stoornissen 
is volgens landelijke en internationale richtlijnen medicatie en/of 
psychotherapie. Voor een matig ernstige depressie zijn alle bekende 
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antidepressiva, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke 
therapie en andere psychologische behandelingen effectief. Er 
bestaan geen evidence based richtlijnen voor chronische condities. 
Bibliotherapie (boeken) is eveneens effectief voor de behandeling 
van eerste episode emotionele stoornissen, en paraprofessionals 
zouden behandeling kunnen geven die anders door professionals 
wordt uitgevoerd. 
 In dit proefschrift wordt de effectiviteit geëvalueerd van zelfhulp 
en paraprofessionals in het algemeen, en de doelmatigheid van 
cognitieve zelftherapie in het bijzonder, in de behandeling van 
patiënten met recidiverende en chronische emotionele stoornissen.  
 

Hoofdstuk 2 Waarom wordt zelfhulp verwaarloosd in de 

behandeling van emotionele stoornissen? 
Een meta-analyse.  

 
Terwijl de economische en maatschappelijke last van emotionele 
stoornissen erg hoog is, is geestelijke gezondheidszorg slechts 
beschikbaar voor een minderheid van de patiënten. Voorgaande 
meta-analyses toonden aan dat zelfhulp strategieën effectief zijn 
voor verschillende en matig ernstige klachten maar het was 
onduidelijk of de beschikbare gege vens tot dezelfde conclusie 
zouden leiden voor de rol van zelfhulp in behandelprotocols voor 
patiënten met een klinisch belangrijke emotionele stoornis. We 
selecteerden studies uit de voorgaande meta-analyses en deden een 
aanvullende search. Diagnoses of symptomen die op een 
gestandaardiseerde manier waren gemeten en gerandomiseerde 
gecontroleerde studies waren inclusiecriteria. Dertien studies 
werden geïncludeerd. Het waren kleine studies van korte duur en 
bij de meeste studies was niet vermeld of de toewijzing aan de 
behandelcondities verzegeld was gebeurd. Het standaard gemiddeld 
verschil werd gebruikt om de data gezamenlijk te berekenen 
volgens het ‘random effects’ model. Publicatie bias (‘fail safe N’) 
werd onderzocht.  
 Deze meta-analyse laat een robuust effect zien voor 
bibliotherapie als zelfhulp behandeling voor chronische emotionele 
stoornissen vergeleken met geen behandeling. Er zouden in totaal 
50.8 studies nodig zijn om het effect tot niet significant te 
reduceren. Het effect is zelfs groter als er alleen vragenlijsten 
werden genomen die door anderen waren ingevuld. Een langere 
behandelduur is effectiever. Een deel van de studies laat zien dat 
bibliotherapie ook effectiever is dan geen behandeling voor 
patiënten met een chronische emotionele stoornis die verwezen 
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waren. Er kan geen evidence based conclusie getrokken worden 
voor zelfhulp groepen. De grootte van het effect voor bibliotherapie 
is opmerkelijk hetzelfde als de effecten die genoemd zijn in 
voorgaande meta-analyses over zelfhulp. Onze effectmaat evenaart 
de resultaten van die van cognitieve therapie voor depressieve 
patiënten en is groter dan het effect van antidepressiva. Verder 
onderzoek is nodig naar de effecten van bibliotherapie op lange 
termijn en naar de kosteneffectiviteit. 
 

Hoofdstuk 3 Paraprofessionals voor angst- en depressieve 

stoornissen. Een meta-analyse. 
 
Evenals dat voor bibliotherapie geldt, zou het gebruik van 
paraprofessionals, die professionals gedeeltelijk vervangen, 
kosteneffectief kunnen zijn en mogelijk bijdragen aan een oplossing 
voor de extensieve behoefte aan zorg voor hen met een emotionele 
stoornis. Deze studie onderzoekt de effectiviteit van elke mogelijke 
vorm van psychotherapeutische behandeling die door 
paraprofessionals wordt gegeven. Een intensieve search werd 
verricht in electronische databanken, waaronder die van de 
Cochrane CCDANCTR-Studies voor gepubliceerde en 
ongepubliceerde studies, in referentielijsten van artikelen en door 
middel van correspondentie met auteurs. Gerandomiseerde 
gecontrolleerde studies werden geïncludeerd die meetinstrumenten 
voor symptomen gebruikten en de effecten vergeleken tussen 
behandeling die door paraprofessionals (betaald of vrijwillig, 
ongekwalificeerd met betrekking tot de psychologische behandeling) 
en door professionals werd gegeven, en geen behandeling. Het 
standaard gemiddelde verschil, odds ratio, of de ‘generic inverse 
variance’ methode werd gebruikt waar dat nodig was, volgens het 
‘random effects’ model. De vijf geïncludeerde studies van de review 
waren van matige tot hoge studiekwaliteit behalve een studie van 
lage kwaliteit. Er waren geen data beschikbaar om sensitiviteits- of 
subanalyses te verrichten. 

Uit de studies konden geen conclusies getrokken worden over 
het effect van paraprofessionals vergeleken met professionals. 
Echter, na het verwijderen van een studie met lage kwaliteit en een 
andere studie die heterogeneiteit veroorzaakte tussen de studies, 
bleek uit drie studies (alleen vrouwen) een sterk signifcant effect 
voor paraprofessionals (allen vrijwilligers) vergeleken met geen 
behandeling. Twee van de drie studies hadden zorg onderzocht die 
12 maanden duurde. Het huidige bewijs rechtvaardigt de 
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ontwikkeling en evaluatie van programma’s die paraprofessionals 
integreren in behandelprogramma’s voor emotionele stoornissen. 
 

Hoofdstuk 4 Cognitieve zelftherapie. Resultaten van een pilot 
studie van een alternatieve behandeling voor 
psychiatrische patiënten.  

 
Een nieuw cognitieve zelftherapie programma (CZT) wordt 
aangeboden op afdelingen voor ambulante volwassenenzorg van 
een aantal Nederlandse instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg, aan patiënten die al verschillende behandelingen 
hadden ondergaan voor emotionele stoornissen of voor 
persoonlijkheidsproblematiek, en afhankelijk waren geworden van 
professionele zorg. Cognitieve zelftherapie heeft als doel zelfcontrole 
over het behandelproces te vergroten. Verschillend met andere 
vormen van zelfhulp of lotgenotencontact is CZT een 
gestructureerde vorm van therapie welke een integraal onderdeel 
kan zijn van een reguliere psychiatrische behandeling. Het 
zelftherapie programma bevat een oriëntatie cursus en een basis 
cursus gevolgd door zelftherapie bijeenkomsten. We analyseerden 
de voortgang met het CZT programma van de patiënten van de 
polikliniek van het Universi tair Medisch Centrum Groningen. 
Patiënten vulden een zelfrapportage vragenlijst in over hun 
klachten (SCL-90), die ook was ingevuld tijdens de intake op de 
polikliniek. De patiënten (man<vrouw; gemiddeld 37.3 jaar oud) 
hadden een gemiddelde psychiatrische voorgeschiedenis van 
ongeveer 8 jaar, leden hoofdzakelijk aan depressie, angst en 
persoonlijkheidsstoornis (voor de helft als nevendiagnose). Vele 
patiënten hadden een beperkt sociaal netwerk, waren alleenstaand 
en hadden geen betaald werk.  
 Een hoge mate van tevredenheid was gerapporteerd door hen 
die naar de basis cursus en de zelftherapie bijeenkomsten waren 
gegaan. Driekwart van de patiënten kon toepassen in het dagelijks 
leven wat zij hadden geleerd met CZT en rapporteerden verbetering 
dank zij CZT, wat ook te zien was in een significante vermindering 
van de klachten. Ongeveer een kwart van de patiënten viel uit na 
de oriëntatie cursus, wat vergelijkbaar is met het percentage 
patiënten, dat gevonden werd in Nederlandse regionale instellingen 
voor geestelijke gezondheidszorg, die de behandeling afsluiten 
zonder de instemming van de therapeut. Het CZT programma leek 
een waardevolle aanvulling te zijn op het aanbod van bestaande 
behandelingen.  
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Hoofdstuk 5 Cognitieve zelftherapie voor chronische 
depressie en angst. Een multi-centrum 
gerandomiseerde gecontroleerde studie. 

 
Er bestaan geen evidence based richtlijnen voor chronisch 
emotionele stoornissen, terwijl de extensieve behoefte aan zorg voor 
deze stoornissen een ernstig medisch probleem aan het worde n is, 
zoals het weerspiegeld wordt in de wereldwijde economische en 
maatschappelijke last van deze ziekten in de komende decennia. 
Deze studie heeft als doel de doelmatigheid van cognitieve 
zelftherapie (CZT) te onderzoeken voor de behandeling van 
emotione le stoornissen. Er werd een gerandomiseerde 
gecontroleerde studie gedaan met een voormeting en metingen op 
zes, 12 en 18 maanden, in vier ambulante afdelingen van 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland, met 
behulp van een intention-to-treat analyse. Patiënten (151;100 
vrouwen / 51 mannen) werden gerandomiseerd toegewezen aan 
CZT of gebruikelijke behandeling (GB). De uitkomst van de studie 
betrof klachten (SCL-90: primaire uitkomstmaat; BDI; STAI), 
sociaal functioneren (GSDS), kwalitiet van leven (WHO-Qol) en 
zorgconsumptie. De patiënten die in de studie waren geïncludeerd 
waren tussen de 18 en 65 jaar oud (gemiddeld: 41,3 jaar), hadden 
een DSM-IV diagnose van een chronische of recidiverende 
unipolaire depressieve stoornis (90%), een dysthyme stoornis en/of 
een gegeneraliseerde angststoornis, en hadden eerder 
psychiatrische hulp nodig gehad. De helft van hen had een 
nevendiagnose. Het eerste contact met geestelijke gezondheidszorg 
was ongeveer 13 jaar voor de inclusie. Driekwart van de patiënten 
gebruikte psychiatrische medicatie (GB>CZT). Er waren geen 
significante verschillen tussen de condities behalve voor de SCL-90 
score (TAU>CST). Er waren geen relevante verschillen gevonden 
tussen de centra, en ook niet tussen hen die uit de studie vielen en 
hen die volledig aan de studie meededen. 
 Klachten, sociaal functioneren en kwaliteit van leven 
verbeterden evenveel in beide condities, en waren nog verbeterd bij 
het vervolg van de studie. CZT verminderde significant de 
zorgconsumptie in vergelijking met gebruikelijke behandeling met 
betrekking tot het aantal contacten met therapeuten en opnames. 
Er werd geen verschil gevonden met betrekking tot het gebruik van 
medicatie en het aantal contacten met een psychiater. 
Therapietrouw bij het CZT programma was niet gerelateerd aan 
kenmerkende gegevens van de voormeting. Er kwamen geen 
suïcides voor. De relatief lage therapietrouw bij CZT (ongeveer 
50%), wat aan de bovenrand is van wat in het algemeen gezien 
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wordt bij de behandeling van emotionele stoornissen, zou verklaard 
kunnen worden door het strijdigheid tussen het research 
paradigma van blind toewijzen aan behandeling en het paradigma 
van zelfcontrole en empowerment van zelfhulp groepen. 
Desalniettemin stopte men met deze behandeling hoofdzakelijk in 
de voorbereidingsfase van het programma, hetgeen betekent dat 
het CZT programma een sterke selectie procedure heeft binnen een 
betrekkelijke korte tijd van de behandeling. Een andere beperking 
van de studie was het significante verschil tussen de condities met 
betrekking tot de belangrijkste uitkomstmaat (SCL-90) en voor het 
gebruik van psychiatrische medicatie. Er werden geen 
meetinstrumenten afgenomen die door anderen werden ingevuld 
om de klachten te meten. Het studie design en het gering aantal 
deelnemers dat de studie niet voltooiden zijn argumenten die 
pleiten voor de generaliseerbaarheid van de resultaten. Omdat dit 
de eerste studie is naar de doelmatigheid van het cognitieve 
zelftherapie programma is het nodig dat de studie wordt herhaald. 
 

Hoofdstuk 6 Kostenanalyse van cognitieve zelftherapie in de 
behandeling van depressieve en 
angststoornissen. 

 
In de huidige studie worden de resultaten gepresenteerd van de 
kostenanalyse betreffende de studie van cognitieve zelftherapie. De 
analyses werden verricht van de patiënten die de studie volledig 
hadden meegedaan (120). De SCL-90, die de primaire 
uitkomstmaat was in de kostenanalyse, toonde geen verschil 
tussen de condities bij de voormeting. De economische evaluatie 
werd gedaan met een maatschappelijk perspectief, waarbij zowel de 
kosten binnen als buiten de gezondheidssector werden gemeten. De 
informatie over de kosten werd verzameld door middel van een 
vragenlijst en werd verkregen bij verschillende professionals in de 
gezondheidszorg. De kosten en de primaire uitkomstmaat van elke 
conditie werden gebruikt om de incrementele 
kosteneffectiviteitsratio te berekenen in relatie tot een of meer 
alternatieven. De kosten per punt verbetering op de SCL-90 werden 
met de incrementele kosteneffectiviteitsratio uitgedrukt. 
Onzekerheid omtrent de kosteneffectiviteitsanalyse werd 
geanalyseerd door middel van de bootstrap methode. Aanvullend 
werden curves berekend die de aanvaardbaarheid van de 
kosteneffectiviteit aangeven, welke informatie geven over de 
waarschijnlijkheid dat een interventie kosteneffectief zal zijn. 
Sensitiviteitsanalyses werden voorgenomen om informatie te geven 
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over de robuustheid van de resultaten van de economische 
evaluatie. 

Er waren matige verschillen betreffende de kosten en de 
uitkomstmaat van gezondheid tussen cognitieve zelftherapie en de 
gebruikelijke behandeling. De gemiddelde kosten van patiënten in 
de cognitieve zelftherapie conditie (€4389; na volledige 
implementatie €3954) waren lager dan de gemiddelde kosten van 
patiënten die de gebruikelijke behandeling ontvingen (€4837). De 
resultaten op de SCL-90 waren licht in het voordeel van cognitieve 
zelftherapie. Aanvullende analyses gaven aan dat cognitieve 
zelftherapie in 44% van de herhalingen van de bootstrap de 
gebruikelijke behandeling domineert. Met een extra investering van 
€300 zal met een waarschijnlijkheid van 74% cognitieve 
zelftherapie kosteneffectief zijn. De toepassing van de analyse van 
deelnemers die volledig meegedaan hebben aan de studie, kan 
hebben geleid tot onderschatting van de verschillen tussen de 
groepen. 
 

Hoofdstuk 7 Discussie 
 
Het doel van het proefschrift was om het de effectiviteit van zelfhulp 
en paraprofessionals in het algemeen, en de doelmatigheid van een 
nieuw cognitieve zelftherapie programma in het bijzonder, te 
evalueren voor de behandeling van patiënten met chronische en 
recidiverende emotionele stoornissen. Het bevindingen van twee 
meta-analyses en de resultaten van onze multi -centrum 
gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de doelmatigheid van 
cognitieve zelftherapie tonen aan dat zelfhulp georiënteerde 
benaderingen opmerkelijk effectief zijn voor patiënten met 
chronische en recidiverende angst- en depressieve stoornissen. 
Onze resultaten laten zien dat het cognitieve zelftherapie 
programma geschikt is voor toepassing als behandelprogramma 
voor psychiatrische patiënten, met een hoge waarschijnlijkheid dat 
het programma kosteneffectief is. 
 
Het is niet mogelijk de meest kosteneffectieve professionele 
strategie te identificeren om symptomen van depressie te 
verminderen. Zelfhulp behandelingen zouden potentieel de totale 
kosteneffectiviteit van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg 
kunnen verbeteren, echter de aanwijzingen hiervoor zijn beperkt. 
Professionele en niet-professionele benaderingen zijn vaak gemengd 
en patiënten met emotionele stoornissen hebben baat bij allebei. 
Systematische incorporatie van niet-professionele alternatieven als 



188                                                                               Chapter 9 

onderdeel van een omvattend behandelprogramma zou het aantal 
bezoeken aan professionals in de geestelijke gezondheidszorg 
kunnen verminderen en dat zou kosteneffectief kunnen zijn. 
 
In richtlijnen worden zowel professionele behandelingen als het 
gebruik van zelfhulp strategieën voor de behandeling van een eerste 
episode van een depressieve stoornis genoemd, maar alleen 
professionele zorg wordt aanbevolen voor recidiverende en 
chronische stoornissen. Terwijl er geen evidence based richtlijnen 
zijn voor chronische condities, wordt door dit proefschrift duidelijk 
dat niet-professionele alternatieven een plaats verdienen in de  
behandeling van chronische emotionele stoornissen als verwacht 
kan worden dat de patiënt adequaat is gemotiveerd. In het geval 
van een gebrek aan motivatie en inadequate zelfcontrole over 
(destructief) gedrag, zijn zelfhulp strategieën niet de eerste keus. 
Maar, zodra er zelfcontrole is over het gedrag en de patiënt herkent 
de behoefte aan ondersteuning of de behoefte om met symptomen 
of disfunctionele cognities om te kunnen gaan, dan kunnen de 
gepaste niet-professionele alternatieven al dan niet opnieuw 
worden aangeboden.  
 
Belangrijke vragen blijven bestaan betreffende de condities 
waaronder zelfhulp en paraprofessionals effectief kunnen zijn. De 
resultaten van onderzoek tot dusverre zouden de ontwikkeling van 
nieuwe programma’s met niet-professionele strategieën kunnen 
rechtvaardigen. 

 




