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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Relapse prevention strategies 
for recurrent depression

Nicola Stephanie Klein

Depressie is een heterogene stoornis, waardoor het lastig is om op accurate wijze 
met een simpel instrument de kans op terugval op individueel niveau te schatten.

Overtuigingen over de oorzaak en herstel van depressie spelen geen rol in het al 
dan niet succesvol afbouwen van antidepressiva. 

Preventieve Cognitieve Therapie moet worden aangeboden aan mensen die 
hersteld zijn van recidiverende depressie die antidepressiva gebruiken en aan 
mensen die willen afbouwen met antidepressiva na herstel.

Als het afbouwen van antidepressiva gepaard gaat met een tijdelijke destabilisatie 
en afbouwklachten worden aangezien voor terugval, dan worden de effecten van 
Preventieve Cognitieve Therapie terwijl wordt afgebouwd met antidepressiva 
onderschat.

De internetversie van Preventieve Cognitieve Therapie toegevoegd aan reguliere 
zorg heeft geen langdurende beschermende werking voor mensen die hersteld zijn 
van recidiverende depressie vergeleken met alleen reguliere zorg.

Alvorens internet interventies te implementeren in de klinische praktijk is het voor 
cliënten, behandelaars en beleidsmakers belangrijk dat er onderzoek is gedaan 
naar de lange termijn effectiviteit en kosteneffectiviteit.

In economische evaluaties van psychologische behandelingen geeft een 
maatschappelijk perspectief waarin zowel de kosten binnen als buiten de 
gezondheidszorg worden meegenomen de beste weergave van de kosten en baten 
van een interventie.

Het mooie aan de lente is de belofte van de zomer.
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