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Samenvatting 
 
Dit proefschrift gaat over depressieve stoornissen (DS) in de huisartsenpopulatie in 
Nederland. Geschat wordt dat jaarlijks 5.2% van de volwassen Nederlandse 
populatie lijdt aan een depressieve stoornis (jaarprevalentie). In 2010 bezocht 
3.5% van de huisartsenpopulatie de huisarts met een depressieve stoornis en in 
datzelfde jaar werd 0.1% van de huisartsenpopulatie met een DS verwezen naar 
een psychiater voor behandeling.  
 
De herkenning en diagnose van een DS bij patiënten in de huisartsenpraktijk is 
echter soms lastig. Tachtig procent van de patiënten met een DS consulteert hun 
huisarts niet met herkenbare psychische klachten, maar met aspecifieke 
lichamelijke klachten. Internationale studies vermelden dat, mede om die reden, de 
helft van de mensen met een DS niet als zodanig worden herkend door hun 
huisarts. 
 
Screenen op DS zou deze herkenning mogelijk kunnen verbeteren. Echter, 
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van screenen op DS in de 
huisartsenpraktijk toont tot nu toe nauwelijks enig effect. Hiervoor zijn verschillende 
redenen. Ten eerste is de puntprevalentie van DS in de gehele huisartsenpopulatie 
relatief laag, waardoor de positief voorspellende waarde van het 
screeningsinstrument gering is. Een oplossing zou zijn om alleen die patiënten te 
screenen die een verhoogd risico op DS hebben, de zogenaamde hoog risico 
populatie. Door de hogere prevalentie van DS in deze geselecteerde populatie 
neemt de opbrengst van screenen toe. 
 
Ten tweede, voorgaande screening studies hebben geen verbetering op klinisch 
relevante uitkomstmaten gevonden: verbeterde detectie leidt klaarblijkelijk niet 
automatisch tot verbetering van depressieve klachten van de patiënten die 
opgespoord zijn met screenen. Als mogelijk oplossing hiervoor wordt gesteld dat 
screenen zou moeten worden gecombineerd met een effectief en toegankelijk 
behandelprogramma. 
 
Deze aanbevelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van ons onderzoek. We (1) 
verhoogden de vooraf kans op DS door een populatie te selecteren met verhoogde 
kans op DS; en (2) het screenen werd gevolgd door goede diagnostiek en 
behandeling. Gedurende de studie bleek echter dat er te weinig patiënten met DS 
doorstroomden naar de behandeltrial, waardoor besloten is om de studie in twee 
delen op te splitsen. Hierdoor kunnen we niet het effect van screenen op klinische 
uitkomstmaten onderzoeken. Wel kunnen we nagaan of het aantal patiënten dat 
door screenen is gedetecteerd en doorstroomt naar behandeling, groot genoeg is 
om een effect op klinische uitkomstmaten te verwachten.  
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In dit proefschrift richten wij ons op een aantal aspecten van screenen: het 
screeningsinstrument, de diagnostiek, comorbide psychiatrische stoornissen, de 
opbrengst van screenen en patiënten ervaringen met screenen. Om een 
screeningsprogramma te onderzoeken zijn de Wilson en Jungner criteria 
opgesteld. Zoals beschreven in de introductie van dit proefschrift, zijn er voor 
screenen op DS in de huisartsenpraktijk drie criteria die nader onderzoek 
behoeven: (1) de validiteit van het screeningsinstrument; (2) de opbrengst van 
screenen; en (3) de aanvaardbaarheid van screenen op DS voor de patiënt. 
 
Zoals beschreven in de introductie in hoofdstuk 1 bestaat dit proefschrift uit drie 
delen: 

I. De psychiatrische morbiditeit in the geselecteerde hoog-risico populatie; 
II. De validiteit van drie modules van het screeningsinstrument, the Patiënt 

Health Questionnaire (stemming, paniek en somatoforme module); 
III. De opbrengst van screenen op DS en de aanvaardbaarheid van screenen 

op DS voor de patiënt. 
 
 

Deel I 
Hoog risico populatie 

 
Hoofdstuk 2 beschrijft de kenmerken en psychiatrische morbiditeit van de 
geselecteerde hoog risico populatie. De gekozen hoog risico populatie bestaat uit 
drie groepen patiënten uit de huisartsenpopulatie met onderlinge overlap: (1) 
patiënten die veelvuldig de huisarts bezoeken; (2) patiënten met psychosociale 
problemen; en (3) patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. 
Deze drie groepen werden gescreend met vier modules van een zelfinvullijst, de 
Patient Health Questionnaire: de depressieve stoornis module, de paniek stoornis 
module, de overige angststoornis module en de somatoforme stoornis module. 
 
Na het invullen van de PHQ werd met een psychiatrisch interview (de SCID-I), 
gebaseerd op de DSM-IV nagegaan welke patiënten daadwerkelijk leden aan een 
van de vier bovengenoemde stoornissen. De belangrijkste bevinding was dat één-
vierde (26.1%) van de hoog risico patiënten leed aan een van de genoemde 
stoornissen. Een depressieve stoornis was aanwezig bij 12.6% van alle patiënten, 
een paniek stoornis bij 5.7%, een overige angststoornis bij 11.1% en een 
somatoforme stoornis bij 8% van alle patiënten. Deze getallen bevestigen dat deze 
populatie inderdaad een verhoogd risico heeft op een psychiatrische stoornis. De 
hoge prevalentie van stoornissen in deze drie groepen onderstreept het belang 
van gerichte aandacht van huisartsen voor psychiatrische problematiek in deze 
drie groepen. 
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Deel II 
Screening instrument: Patient Health Questionnaire 

 
Hoofdstuk 3 beschrijft een systematische review en meta-analyse naar de 
diagnostische validiteit van de depressie module van de Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9). Onderzoeken, waarin de diagnostische kenmerken van de 
PHQ-9 werden vergeleken met een referentiestandaard, gebaseerd op de DSM-IV 
werden geselecteerd. Alle gegevens van die onderzoeken, die verricht waren in 
een huisartsenpopulatie werden in deze meta-analyse gecombineerd om een 
gemiddelde sensitiviteit en specificiteit van de PHQ-9 te berekenen. De 
gemiddelde sensitiviteit was 0.77 en de specificiteit 0.94. Als de PHQ-9 gebruikt 
wordt in subpopulaties met een prevalentie van depressieve stoornissen boven de 
30% kan dit instrument eventueel gebruikt worden om de diagnose DS te stellen. 
Echter 1 op de 10 patiënten met een DS wordt dan gemist. Gezien het feit dat de 
prevalentie van DS in huisartsenpopulaties meestal onder de 10% ligt, zijn de 
testeigenschappen van de PHQ-9 onvoldoende voor het stellen van een diagnose. 
Een aanvullend diagnostisch interview is dan nodig om te voorkomen dat te veel 
patiënten ten onrechte worden gediagnosticeerd met DS. 
 
In hoofdstuk 4 wordt beschreven in hoeverre de PHQ-9 gebruikt kan worden voor 
het screenen op DS, het stellen van de diagnose DS en het meten van de ernst 
van DS in onze hoog risico populatie in de huisartsenpraktijk. De score op de 
PHQ-9 kan op twee manieren worden berekend. De totaalscore van alle 9 items 
van de PHQ-9 (0-27) wordt gebruikt voor screenen en om de ernst te meten. Om 
de diagnose DS te stellen wordt gebruik gemaakt van het algoritme (dat 
overeenkomt met de DSM-IV criteria; details over dit algoritme staan in 
supplement 1). Wat betreft het screenen vergeleken wij de uitkomsten van de 
PHQ-9 met de gouden standaard, het gestructureerde klinische interview voor 
DSM-IV as I stoornissen (SCID-I). Voor de ernst van de DS werd een vergelijking 
gemaakt met de Hamilton depressie meetschaal (HDRS-17). De sensitiviteit en 
specificiteit voor de PHQ-9 totaalscore waren respectievelijk 0.93 en 0.85 en die 
voor het algoritme 0.68 en 0.95. De Pearson correlatie coëfficiënt met de HDRS-17 
van de PHQ-9 als ernstschaal was r = 0.52. 
 
Wij concludeerden dat de PHQ-9 als screener kan worden gebruikt maar evenals 
in hoofdstuk 3 blijkt dat een aanvullend diagnostisch onderzoek nodig is om 
daadwerkelijk de diagnose DS te stellen. Als ernstschaal is de PHQ-9 niet geschikt 
volgens onze berekeningen. Opvallend is dat de ontwikkelaars van de PHQ 
vermelden dat de PHQ-9 zowel gebruikt kan worden voor screenen, diagnostiek 
als voor ernstmeting. Onze resultaten ondersteunen alleen het gebruik voor 
screenen. 
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In hoofdstuk 5 wordt de validiteit van de paniekstoornis module van de PHQ (PHQ-
PD) beschreven in de hoog risico populatie. Hierbij werden zowel de originele 
scoringmethode als drie aangepaste scoringsmethodes vergeleken met de 
referentie standaard, de SCID-I. Aangezien het belangrijkste doel van screening is 
om zo weinig mogelijk patiënten die een stoornis hebben te missen, onderzochten 
we of aangepaste scoringmethodes leiden tot hogere sensitiviteit van het 
instrument. Daarnaast werd gekeken naar de invloed van comorbide 
psychiatrische stoornissen op de testkarakteristieken van het instrument.  
 
Volgens de referentie standaard leed 4.8% van de populatie aan een paniek 
stoornis. Gebruik van alleen de eerste vraag van de PHQ-PD voor screenen 
(‘Heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van een angstaanval – plotseling 
paniek of angst voelen?’) leidt tot de beste combinatie van sensitiviteit en 
specificiteit (sensitiviteit 0.71, specificiteit 0.81). Indien patiënten ook aan een 
depressie of somatoforme stoornis leden, scoorden zij hoger op de paniekmodule 
waardoor de sensitiviteit hoger werd en de specificiteit lager. 
 
In hoofdstuk 6 wordt beschreven in hoeverre de somatoforme stoornis module van 
de PHQ (PHQ-15) gebruikt kan worden voor het screenen op ongedifferentieerde 
somatoforme stoornis. Ook nu werden de uitkomsten van de PHQ-15 vergeleken 
met de referentie standaard, de SCID-I. Een ongedifferentieerde somatoforme 
stoornis (OSS) werd gediagnosticeerd indien ten minste 1 lichamelijke klacht, 
zonder lichamelijke oorzaak, tenminste 6 maanden aanwezig was en waardoor de 
patiënt duidelijk gehinderd werd in zijn/haar dagelijks leven. 
De prevalentie van OSS volgens de SCID-I in deze populatie was 8.6%. Indien 
patiënten veel last hadden van tenminste 3 lichamelijke klachten in de afgelopen 4 
weken volgens de PHQ-15 bleek de sensitiviteit 0.78 en de specificiteit 0.71. De 
PHQ-15 kan daarom gebruikt worden als screener voor OSS. Diagnosticeren van 
een OSS met behulp van de SCID-I wordt echter beperkt door het ontbreken van 
diagnostische testen voor somatische aandoeningen. Om na te gaan of er een 
lichamelijke oorzaak voor de klacht was werd de huisarts geraadpleegd, een 
methode die ook door anderen gebruikt wordt, maar niettemin beperkingen kent. 
Meer onderzoek is daarom nodig naar de validiteit van de diagnostische 
instrumenten voor OSS. 
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Deel III 
Screeningsprogramma 

 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van het screenen op DS in de 
hoog risico populatie in de huisartsenpraktijk. Voorafgaand aan de screening 
werden door de huisarts alle patiënten uitgesloten die reeds bekend waren met de 
diagnose DS (7.3% of 2005 hoog risico patiënten) of die anderszins niet in staat 
waren deel te nemen aan het screeningsprogramma (8.6%). De overgebleven 
patiënten werden gescreend met de PHQ-9 en gediagnosticeerd met de SCID-I. 
Van de 1687 die de vragenlijst toegestuurd kregen, deden 780 (46.2%) patiënten 
mee waarvan 71 patiënten aan een DS leden. Van deze 71 patiënten waren 36 
(50.7%) reeds in behandeling voor psychische klachten, 14 (19.7%) weigerden 
behandeling en 4 patiënten kwamen niet opdagen voor behandeling. Uiteindelijk 
startten 17 patiënten met een behandeling voor DS (1% van 1687 genodigden). 
Het aantal patiënten dat uitgenodigd moet worden om 1 patiënt met DS te 
behandelen is 99 (17/1687), het aantal patiënten dat daadwerkelijk gescreend 
moet worden is 46 (17/780) en het aantal patiënten dat geselecteerd moet worden 
voor screening om een patiënt met nog niet opgespoorde DS te behandelen is 118 
(17/2005). 
Gezien het feit dat in de huisartsenpraktijk een aanzienlijk deel van de patiënten 
met een DS vanzelf opknapt (veelal binnen 3 maanden) en  6 tot 10  patiënten 
behandeld moeten worden om één patiënt extra te genezen, concluderen wij dat 
de gezondheidswinst van ons screeningsprogramma waarschijnlijk beperkt is 
vergeleken met reguliere huisartsenzorg. Screenen van hoog risico patiënten in de 
huisartsenpraktijk lijkt niet effectief, vooral door het lage aantal patiënten dat start 
met behandeling. 
 
In hoofdstuk 8 is een kwalitatieve studie beschreven over de visie van patiënten op 
het screenen op een DS. Patiënten die deelnamen aan de screeningsstudie en 
daarbij te horen hadden gekregen dat zij aan een DS leden, werden uitgenodigd 
voor een diepte-interview waarin de ideeën van patiënten over screenen en DS 
geëxploreerd werden. Alle door ons genodigde patiënten waren bereid aan dit 
kwalitatief onderzoek deel te nemen (n=17). 
 
Uit de interviews bleek dat alle deelnemers het waardeerden dat zij actief 
benaderd werden door de huisarts en dat zij aandacht kregen voor hun psychische 
klachten. Echter zij voelden weerstand tegen de diagnose DS. Drie redenen 
kwamen naar voren in de gesprekken met patiënten. Ten eerste ervoer een aantal 
patiënten hun depressieve klachten als een normale en tijdelijke reactie op 
bepaalde negatieve omstandigheden. Ten tweede werd de stoornis DS gezien als 
een ernstige psychiatrische stoornis en waren patiënten bang voor stigmatisering. 
Ten derde hadden patiënten twijfel over de noodzaak en effectiviteit van 
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behandeling. Deze bevindingen geven inzicht in de beweegredenen van patiënten 
die deelnamen aan screening om eventueel de diagnose DS en aangeboden 
behandeling te weigeren. We concludeerden hieruit dat aan een belangrijk 
criterium van een screeningsprogramma niet kan worden voldaan; namelijk dat dit 
programma (inclusief de test, de diagnose en de behandeling) klinisch, sociaal en 
ethisch acceptabel moet zijn voor de doelpopulatie.  
 
In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, worden de voorgaande hoofdstukken 
bediscussieerd. De belangrijkste conclusie die uit dit proefschrift naar voren komt 
is dat implementatie van een screeningsprogramma voor DS in een hoog risico 
populatie in de huisartsenpraktijk niet wenselijk lijkt. Ook al was de prevalentie van 
DS hoog in de geselecteerde populatie, en de testeigenschappen van de PHQ 
acceptabel, screenen op DS lijkt niet effectief. Aan twee van de drie te 
onderzoeken Wilson en Jungner criteria waaraan een screeningsprogramma zou 
moeten voldoen (zoals beschreven in de introductie), kan niet worden voldaan; ten 
eerste is de effectiviteit van screenen laag en ten tweede is de aanvaardbaarheid 
voor de doelpopulatie onvoldoende. 
 
Echter, meer dan een kwart van de hoog risico populatie (26.1%) leed aan een 
psychiatrische stoornis (depressieve stoornis, paniekstoornis, overige 
angststoornissen en ongedifferentieerd somatoforme stoornis). Daarnaast bleek uit 
hoofdstuk 8 dat patiënten het waardeerden als de huisarts hen actief benaderde 
om over psychische klachten te praten. Het lijkt daarom zinvol om regelmatig actief 
aandacht te schenken aan het psychische welzijn van deze hoog risico patiënten. 
Huisartsen zijn wellicht al alert bij deze groepen patiënten, maar het regelmatig ter 
sprake brengen van psychisch welzijn is aan te raden. 
 
Meer onderzoek is nodig over hoe men deze actieve benadering van de huisarts 
(of praktijkondersteuner) onderdeel kan laten zijn van reguliere huisartsenzorg. 
Daarbij is het aan te raden om terughoudend te zijn met het labelen van klachten 
als een psychiatrische ziekte, of in ieder geval voorafgaand aan de diagnose bij 
patiënten na te gaan hoe zij over de diagnose en eventuele behandeling denken. 
Aversie tegen het label DS kan een negatief effect hebben op het accepteren van 
hulp, terwijl de betreffende patiënten mogelijk wel baat zouden kunnen hebben bij 
behandeling voor DS. 
 
  




