
 

 

 University of Groningen

Relapse prevention strategies for recurrent depression
Klein, Nicola Stephanie

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Klein, N. S. (2019). Relapse prevention strategies for recurrent depression. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/eba7ea43-c6e6-4b5b-94cc-ede55b5bd0e3


Nederlandse samenvatting



Depressie is een aandoening met een hoge prevalentie, een recidiverend karakter en een grote 
ziektelast, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Gezien de terugkerende aard 
van depressie is het van groot belang dat er aandacht wordt besteed aan terugvalpreventie. Dit 
proefschrift richtte zich op het ontwikkelen van een instrument dat het risico op depressieve 
terugval op individueel niveau kan schatten, op overtuigingen over de oorzaak van depressie 
en herstel in relatie met antidepressivagebruik en op de effectiviteit en kosteneffectiviteit van 
verschillende terugvalpreventiestrategieën.

Inschatten van het risico op terugval per individu

Alhoewel er veel onderzoek is gedaan naar voorspellers van depressieve terugval, zijn er voor 
clinici weinig handvatten aanwezig waarmee het risico op depressieve terugval voor een individu 
kan worden geschat. Doel van Hoofdstuk 2 was om een praktisch toepasbaar instrument 
te ontwikkelen dat op basis van erkende voorspellers een schatting maakt van het risico op 
depressieve terugval. Naast behandeling bevatte het uiteindelijke model waarop het instrument is 
gebaseerd het aantal voorgaande depressieve episoden, residuele depressieve klachten en de ernst 
van de laatste depressie. De Kaplan Meier curves lieten zien dat het instrument in staat was om 
de deelnemers onder te verdelen in drie betekenisvolle risicocategorieën. Echter, aangezien de 
overkoepelende prestatie van het model toch zwak was, is het nodig om het model te verbeteren 
alvorens het te implementeren in de klinische praktijk. Het toevoegen van meer variabelen zou de 
prestatie van het model kunnen verbeteren, alhoewel dit contrasteert met het oorspronkelijke doel 
om een simpel instrument te ontwikkelen. Wellicht was dit niet haalbaar gegeven de heterogene 
aard van depressie, waardoor meer variabelen nodig zijn om betere voorspellingen te kunnen 
doen. Onze resultaten sluiten aan bij de literatuur dat predictiemodellen veelbelovend zouden 
kunnen zijn in de psychologie, maar dat meer onderzoek nodig is.

Overtuigingen en antidepressivagebruik

In de klinische richtlijnen wordt antidepressiva, een psychologische behandeling of een 
combinatie van beiden aangeraden als terugvalpreventiestrategie voor depressie. Uit 
verschillende meta-analyses blijkt dat het continueren van antidepressiva na initiële respons 
effectief is in het voorkomen van depressieve terugval vergeleken met afbouw en overschakelen 
op placebo. Echter, veel mensen zijn niet medicatietrouw en prefereren een psychologische 
interventie. Voor mensen die graag zouden willen afbouwen met antidepressiva is er weinig 
bekend over hoeveel mensen het lukt om af te bouwen en tot op heden zijn er geen studies die 
specifieke oorzakelijke factoren onderzochten die een rol zouden kunnen spelen in het gebruik 
en succesvol afbouwen van antidepressiva. In Hoofdstuk 3 onderzochten we overtuigingen 
over de oorzaak van depressie en herstel en of deze voorspellend waren voor het gebruik van 
antidepressiva (medicatietrouw, dosering en succesvol afbouwen van antidepressiva), wat niet 
het geval was. Dit contrasteert met de huidige literatuur waar specifieke overtuigingen een rol 
spelen bij antidepressivagebruik. Een mogelijke verklaring voor onze bevindingen is dat wij 
alleen de belangrijkste overtuiging hebben meegenomen die mensen hadden, terwijl studies 
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laten zien dat mensen meerdere causale overtuigingen hebben en dat causale overtuigingen 
complex zijn en uit verschillende facetten kunnen bestaan. Onze resultaten suggereren dat 
overtuigingen over de oorzaken van depressie en herstel geen rol spelen in het gebruik van 
antidepressiva. Meer studies zijn nodig naar factoren die antidepressivagebruik voorspellen, 
inclusief het afbouwen van antidepressiva en wie in staat is om af te bouwen zonder terugval.

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van face-to-face 
terugvalpreventiestrategieën

In de laatst twee decennia hebben zich psychologische behandelingen ontwikkeld gericht op het 
voorkomen van depressieve terugval. Continuatie van hetzelfde type psychologische behandeling 
is effectief gebleken in het behouden van herstel en voorkomen van terugval en het aanbieden 
van een ander type behandeling (Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), Preventieve 
Cognitieve Therapie (PCT), Well-Being Therapy (WBT)) na herstel is effectief gebleken in het 
voorkomen van depressieve terugval in vergelijking tot verschillende controlecondities. Het blijft 
echter onbekend in hoeverre deze psychologische behandelingen een alternatief kunnen bieden 
voor continuatie van antidepressiva en of het toevoegen van een psychologische behandeling aan 
antidepressiva zorgt voor additionele bescherming. In Hoofdstuk 4 werden de hoofdbevindingen 
gepresenteerd van een drie-armige gerandomiseerde trial (‘Disrupt the Rhythm of Depression’ 
(DRD)), waarin specifiek werd onderzocht of antidepressiva superieur is aan PCT terwijl onder 
begeleiding wordt afgebouwd met antidepressiva en of het toevoegen van PCT aan antidepressiva 
superieur is aan antidepressiva alleen. In deze studie werden 289 mensen die hersteld waren van 
minimaal twee depressies en minimaal een half jaar antidepressiva gebruikten toegewezen aan 
1) de combinatie van PCT en antidepressiva, 2) continueren van antidepressiva of 3) PCT terwijl 
onder begeleiding antidepressiva werd afgebouwd. Het toevoegen van PCT aan antidepressiva 
resulteerde in een statistisch significante en klinisch relevante relatieve risico reductie van 
depressieve terugval van 41% over 24 maanden (hoofduitkomstmaat) vergeleken met alleen 
antidepressiva. Antidepressiva waren niet superieur (statistisch significant) ten opzichte van PCT 
terwijl antidepressiva werden afgebouwd. De resultaten suggereren dat het toevoegen van PCT 
aan antidepressiva van toegevoegde waarde is voor mensen die antidepressiva willen continueren. 
PCT terwijl wordt afgebouwd met antidepressiva kan een mogelijk alternatief zijn voor mensen 
die de wens hebben om hun antidepressivum af te bouwen. Deze studie was echter geen non-
inferioriteitsstudie waardoor wij geen uitspraken kunnen doen over of antidepressiva gelijk is aan 
PCT terwijl wordt afgebouwd met antidepressiva. Wij kunnen alleen stellen dat antidepressiva 
niet significant superieur of inferieur was aan PCT terwijl wordt afgebouwd met antidepressiva. 
Het is belangrijk om te begrijpen waarom uitkomsten niet beter waren voor PCT terwijl wordt 
afgebouwd met antidepressiva terwijl het toevoegen van PCT aan antidepressiva zorgt voor 
extra bescherming. Eén van de redenen kan zijn dat het afbouwen van antidepressiva samengaat 
met een tijdelijke destabilisatie veroorzaakt door afbouwklachten en dat als afbouwklachten 
gedifferentieerd zouden worden van terugval, de resultaten positiever zouden uitvallen voor het 
afbouwen van antidepressiva met PCT.

In Hoofdstuk 5 werd de kosteneffectiviteit, kostenutiliteit en budget impact van bovenstaande 
vergelijkingen onderzocht. De resultaten lieten zien dat het toevoegen van PCT aan antidepressiva 
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versus het continueren van antidepressiva kosteneffectief zou zijn en dat het implementeren in 
het Nederlandse zorgsysteem zou resulteren in een vermindering van kosten. Het continueren van 
antidepressiva was superieur in vergelijking met PCT terwijl werd afgebouwd met antidepressiva 
en zorgde voor een vermindering in kosten bij implementatie in het Nederlandse zorgsysteem. 
De resultaten suggereren dat het toevoegen van PCT aan antidepressiva niet alleen effectief is 
maar ook kosteneffectief. Dit komt deels overeen met de schaarse literatuur die aanwezig is over 
de kosteneffectiviteit van combinatiebehandelingen voor depressie en terugvalpreventie. Onze 
studie is de eerste die de kosteneffectiviteit onderzocht van het combineren van psychotherapie en 
antidepressiva versus antidepressiva alleen in individuen die hersteld zijn van meerder depressies 
en antidepressiva gebruiken. Onze resultaten zijn veelbelovend en meer studies zijn nodig om 
deze bevindingen verder te bevestigen. De bevinding dat het continueren van antidepressiva 
kosteneffectief is vergeleken met PCT terwijl wordt afgebouwd met antidepressiva komt slechts 
deels overeen met twee vergelijkbare studies. Onze resultaten suggereren dat het afbouwen van 
antidepressiva met psychotherapie gepaard kan gaan met extra kosten. Meer studies zijn nodig 
om de lange termijn effectiviteit en kosteneffectiviteit van het afbouwen van antidepressiva te 
onderzoeken.

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van internet interventies

Alhoewel verschillende effectieve terugvalpreventiestrategieën voor depressie zijn ontwikkeld, 
zijn de middelen in de klinische praktijk vaak beperkt en krijgen veel mensen niet de hulp die zij 
nodig hebben. Dit is één van de belangrijkste redenen voor de opkomst van internet interventies in 
de afgelopen jaren, welke effectief zijn gebleken voor verschillende stoornissen (waaronder acute 
en residuele depressie), vooral wanneer de interventie wordt begeleid door een hulpverlener. 
Tot op heden heeft slechts één gerandomiseerde trial (N = 84) een internet interventie met 
therapeutondersteuning gericht op terugvalpreventie voor depressie onderzocht en zijn er geen 
studies die de kosteneffectiviteit hebben onderzocht. In Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 werden 
de resultaten gepresenteerd van een onderzoek waarin 264 herstelde mensen met recidiverende 
depressie gerandomiseerd werden naar één van twee condities. De eerste conditie bestond uit 
een behandeling aangeboden via internet: Mobile Cognitive Therapy (M-CT). M-CT is een 
internetversie van PCT die werd toegevoegd aan TAU en waarin minimale therapeutondersteuning 
werd aangeboden. De tweede conditie bestond uit TAU alleen. Deelnemers werden gevolgd over 
24 maanden. De resultaten lieten zien dat het toevoegen van M-CT aan reguliere zorg niet zorgde 
voor een betere bescherming vergeleken met reguliere zorg alleen met betrekking tot zowel 
effectiviteit (Hoofdstuk 6) als kosteneffectiviteit (Hoofdstuk 7) over 24 maanden. Dit suggereert 
dat M-CT niet effectief en kosteneffectief is op de lange termijn. Aangezien de deelnemers zelf 
weinig extra therapeutondersteuning hebben gevraagd gedurende de interventie (gemiddeld 
17.3 minuten per persoon) en onderzoek naar internet interventies met therapeutondersteuning 
betere resultaten laat zien vergeleken met internet interventies zonder therapeutondersteuning, 
hypothetiseren wij dat meer therapeutondersteuning voor betere effecten zou kunnen zorgen op 
de lange termijn. Het is belangrijk dat toekomstige studies de lange termijn (kosten) effectiviteit 
van internet interventies gericht op terugvalpreventie voor depressie onderzoeken en daarnaast 
de rol van therapeutondersteuning.
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Methodologische overwegingen en limitaties

Specifieke keuzes in de economische evaluaties kunnen van invloed zijn geweest op de 
resultaten, zoals het gebruik van een maatschappelijk perspectief. Daarnaast is het speculatief 
wanneer een interventie wordt beschouwd als kosteneffectief op het moment dat de kosten 
hoger zijn en de effecten beter. Zo zijn er richtlijnen aanwezig hoeveel men bereid is te 
investeren per QALY maar dit is niet het geval voor depressievrije dagen. Ook wordt in de 
voorgestelde richtlijnen geen rekening gehouden met hoe groot de kans moet zijn dat een 
interventie kosteneffectief is, waardoor alles boven de 50% acceptabel kan zijn.

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan het verhogen van de interne validiteit van de 
studies, zoals duidelijke selectie-, randomisatie-, en blinderingsprocedures, het toepassen van 
geschikte statistische analyses, het gebruiken van het intention-to-treat principe, het rapporteren 
volgens specifieke richtlijnen (zoals CONSORT) en het rapporteren van de hoofduitkomsten die 
voorafgaand aan het onderzoek zijn geregistreerd in het Nederlands trial register. Alhoewel er 
factoren zijn die de externe validiteit kunnen hebben verminderd, zoals de exclusiecriteria en het 
feit dat zich mensen kunnen hebben aangemeld met specifieke karakteristieken (bijvoorbeeld 
mensen die hersteld waren aan de hand van antidepressiva die zowel wilden afbouwen als 
doorslikken in de DRD studie en mensen met een voorkeur voor internet therapie in de studie 
waarin M-CT werd onderzocht), zijn er ook factoren die een rol hebben gespeeld bij het verhogen 
van de externe validiteit, bijvoorbeeld het includeren van mensen uit verschillende settingen en 
het toelaten van mensen met comorbiditeit. 

Klinische implicaties

De studies uit Hoofdstuk 4 tot en met Hoofdstuk 7 hebben directe klinische implicaties. Het 
toevoegen van PCT (individueel of in een groep) aan antidepressiva is van toegevoegde waarde 
voor mensen die antidepressiva continueren en hersteld zijn van meerdere depressies, zowel als het 
gaat om effectiviteit als kosteneffectiviteit. Voor mensen die hun antidepressivum willen afbouwen 
wordt het afbouwen van antidepressiva met PCT gezien als mogelijk alternatief, alhoewel het 
gepaard kan gaan met extra financiële investeringen. Het is van belang dat het afbouwproces goed 
begeleid wordt door huisartsen of psychiaters. Het is belangrijk om het moment waarop wordt 
afgebouwd met antidepressiva goed uit te kiezen, aangezien de eerste maanden waarin wordt 
afgebouwd gepaard kunnen gaan met een tijdelijke disbalans. Momenteel is er met ondersteuning 
van ZonMw een landelijk project gaande waarin de implementatie van PCT wordt uitgevoerd, wat 
inhoudt dat verschillende hulpverleners worden getraind in PCT en de kennis wordt verspreid (www.
voorkomdepressie.nl). Alhoewel de internetversie van PCT (M-CT) toegevoegd aan reguliere zorg 
in vergelijking met reguliere zorg een gunstiger beloop van depressieve klachten over drie maanden 
liet zien in een eerdere studie, laten de studies in dit proefschrift zien dat M-CT geen langdurige 
bescherming biedt, zowel als het gaat om effectiviteit als kosteneffectiviteit. M-CT zou effectief 
en kosteneffectief kunnen zijn als meer therapeutondersteuning wordt aangeboden, maar deze 
hypothese moet verder onderzocht worden. Onze resultaten benadrukken hoe belangrijk het is om 
internet interventies te onderzoeken alvorens deze te implementeren in de klinische praktijk en het 
belang van een lange termijn perspectief.
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Suggesties voor vervolgonderzoek

De resultaten uit Hoofdstuk 2 laten zien dat meer studies nodig zijn om een predictie-instrument 
te ontwikkelen dat gemakkelijk gebruikt kan worden in de klinische praktijk en tegelijkertijd beter 
voorspelt. De toegenomen mogelijkheden tot dataverzameling via internet en mobiele apparaten 
en het gebruik van machine learning technieken toegepast op grote datasets zou veelbelovend 
kunnen zijn in het ontwikkelen en verbeteren van een dergelijk predictie-instrument. Indien een 
beter instrument ontwikkeld wordt is het vervolgens belangrijk dat de klinische impact van een 
dergelijk instrument wordt onderzocht alvorens het te implementeren in de klinische praktijk. 
Meer studies zijn nodig om onze kennis over terugvalpreventiestrategieën voor depressie te 
vergroten en wat werkt voor wie (personalisatie). De resultaten uit Hoofdstuk 3-5 laten zien dat 
meer studies nodig zijn om te onderzoeken welke factoren succesvol afbouwen van antidepressiva 
voorspellen. Kwalitatieve studies die het perspectief meenemen van zowel het individu als 
de behandelaar die het proces begeleidt zouden informatie kunnen geven over factoren die 
ervoor zorgen dat het al dan niet lukt om antidepressiva af te bouwen. Placebo-gecontroleerde 
studies zouden meer inzicht kunnen geven in eventuele processen die de initiële werking van 
antidepressiva tegengaan en uiteindelijk zorgen voor een verhoogd risico op terugval. Verdere 
suggesties voor vervolgonderzoek zijn het onderzoeken van specifieke trajecten van continueren 
en afbouwen van antidepressiva en de associatie met effectiviteit en kosteneffectiviteit, hoe 
afbouwverschijnselen en terugval van elkaar onderscheiden kunnen worden en of het toevoegen 
van extra therapeutondersteuning aan M-CT gewenst is voor deze doelgroep van herstelde mensen 
met terugkerende depressie en zorgt voor een verbetering in effectiviteit en kosteneffectiviteit op 
de lange termijn.

Concluderende woorden
Concluderend, de studies in dit proefschrift lieten zien dat het toevoegen van PCT aan 
antidepressiva effectief en kosteneffectief is vergeleken met antidepressiva alleen. Continueren 
van antidepressiva is niet superieur vergeleken met PCT terwijl wordt afgebouwd met 
antidepressiva, maar is wel kosteneffectief. Dit suggereert dat het afbouwen van antidepressiva 
bij mensen die langdurig antidepressiva gebruiken in eerste instantie gepaard gaat met een 
investering. Het toevoegen van een internetversie van PCT aan reguliere zorg resulteerde 
niet in extra bescherming als wordt vergeleken met reguliere zorg alleen zowel wat betreft 
effectiviteit als kosteneffectiviteit. Dit proefschrift is een volgende stap in het inzetten van 
terugvalpreventiestrategieën voor terugkerende depressie in de klinische praktijk en het vergroten 
van kennis op het gebied van terugvalpreventiestrategieën, met daarin oog voor zowel de 
voordelen als nadelen van psychologische en farmacologische terugvalpreventiestrategieën.
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