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Nederlandse Samenvatting 
Van preventie een uitdaging maken: Naar een nieuw geïntegreerd model 
van depressiepreventie

Veel voorkomende psychische stoornissen waaronder depressieve stoornissen 

en angststoornissen treffen jaarlijks 1 op de 5 mensen. Deze veelvoorkomende 

aandoeningen kunnen iemands leven en functioneren in grote mate beïnvloeden. 

Hoewel er effectieve behandelingen beschikbaar zijn, is de prevalentie van deze 

aandoeningen de afgelopen jaren nog niet afgenomen. Om beter te begrijpen hoe we 

de impact van deze veelvoorkomende psychische stoornissen kunnen verminderen, 

kunnen we ons ook richten op preventieve interventies. Preventieve interventies 

worden ingezet om te voorkomen dat een persoon een psychische stoornis ontwikkelt 

of dat een persoon terugvalt na herstel van een eerdere episode.

Om het ontstaan van een veelvoorkomende psychische stoornis te voorkomen, 

zou de relatieve effectiviteit van preventieve interventies onder hoog risicogroepen 

onderzocht moeten worden. Vooral de adolescentie en jong volwassenheid zijn 

belangrijke fasen, omdat de meeste psychische stoornissen voor het 24e levensjaar 

ontstaan. Twee mogelijke manieren voor het voorkomen van veelvoorkomende 

psychische aandoeningen werden verder verkend in Hoofdstukken 2 en 3 van dit 

proefschrift. In Hoofdstuk 2 werden interventies die het ontstaan van een depressie 

bij jongvolwassenen trachten te voorkomen onderzocht via een systematisch 

literatuur onderzoek en meta-analyse. We identificeerden 26 manuscripten met in 

totaal 2865 deelnemers. Er werd gevonden dat vooral interventies gebaseerd op 

Cognitieve Gedragstherapie [CGT] en mindfulness effectief waren in het verminderen 

van depressieve symptomatologie. Echter, het was niet mogelijk om te concluderen 

dat universele of meer gerichte interventies depressieve symptomen op de lange 

termijn verminderden, of dat de interventies voorkwamen dat een depressie voor 

het eerst ontstond. Dit sluit aan bij voorgaande meta-analyses die zijn gedaan over 

interventies bij volwassenen, waar ook geen preventief effect op het voorkomen van 

een eerste depressie na zeven maanden werd gevonden. Over het algemeen kunnen 

we concluderen dat het bewijs voor het voorkomen van een eerste depressie bij 

jongvolwassenen op basis van deze onderzoeken beperkt is.

Gezien de bovengenoemde bevindingen wordt het steeds belangrijker om te 

onderzoeken welke andere, mogelijk out-of-the-box, interventies effectief kunnen zijn 

om veelvoorkomende psychische problemen te voorkomen. Naast interventies die in 
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groepsverband of individueel worden aangeboden, zoals bestudeerd in Hoofdstuk 2, 

zijn er indicaties dat het bevorderen van een sterk gevoel van sociale verbondenheid 

in de buurt (d.w.z. het hebben van positieve en sterke sociale verbindingen met 

mensen in de buurt en een gebrek aan latent sociaal conflict) mogelijk beschermend 

kunnen werken. In Hoofdstuk 3 werd deze hypothese getest en werd onderzocht 

of, voor wie, en op welke manier het vergroten van de sociale cohesie in de buurt 

veelvoorkomende psychische aandoeningen bij adolescenten en jongvolwassenen 

kan voorkomen. Door middel van een rapid review hebben we gezocht naar 

experimentele en quasi-experimentele studies en longitudinale en transversale 

studies om het bewijs voor sociale connectie in de buurt als een preventieve 

interventie te onderzoeken. In dit onderzoek werden geen experimentele of quasi-

experimentele studies geïdentificeerd. Wel werden er 11 longitudinale studies 

gevonden. In deze onderzoeken werd aangetoond dat kinderen en adolescenten die 

werden blootgesteld aan een hoge sociale cohesie in de buurt (d.w.z. factoren zoals 

veiligheid, vertrouwen, positieve sociale connecties, anderen helpen en een gebrek 

aan misdaad en geweld), geassocieerd werden met minder depressieve symptomen 

en in mindere mate angstsymptomen. Het bewijs met betrekking tot sociale cohesie 

in de buurt als preventieve interventie voor angst en depressie bij adolescenten en 

jongvolwassenen is dus bemoedigend. Echter, er zijn meer experimentele of quasi-

experimentele studies nodig om te beoordelen of interventies die de sociale cohesie 

in de buurt vergroten ook daadwerkelijk het ontstaan van angst en depressie bij 

adolescenten en jongvolwassenen kunnen voorkomen. Mogelijke interventies voor 

verder onderzoek, zijn onder meer (1) buurtherstelprogramma’s (bijv. het verbeteren 

van buiten- en gemeenschapsruimten), (2) groepen die door de gemeenschap 

worden opgezet en vormgegeven (bijv. vrijwilligerswerk) en (3) het creëren van online 

platformen voor mensen waar jong en oud kunnen communiceren, wat als gevolg 

direct contact in de buurt vergemakkelijkt. 

Een van de aandachtspunten van de literatuur met betrekking tot preventie 

is met welke meetmethodiek de uitkomsten van preventieve interventies worden 

vastgesteld. Het is belangrijk dit te bestuderen, aangezien de uitkomstmaten die 

gebruikt worden, de uiteindelijke conclusies van het onderzoek beïnvloeden Daarom 

werd voortbouwend op Hoofdstukken 2 en 3, in Hoofdstuk 4 een systematisch literatuur 

onderzoek gedaan naar de uitkomstmaten die gebruikt worden om de effectiviteit 

van preventieve interventies te evalueren. Honderdzevenentwintig studies werden 

geïdentificeerd met daarin 65 verschillende vragenlijsten. Klinisch diagnostische 
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interviews werden in één op de vijf studies gebruikt. Het veelvoorkomende 

gebruik van symptoomvragenlijsten kan verschillende beperkingen hebben. Terwijl 

symptoommetingen kunnen wijzen op een symptoomvermindering, kunnen ze niet 

bepalen of een psychische aandoening wel of niet aanwezig is. De conclusies van 

dergelijk onderzoek over het daadwerkelijk voorkomen van een veelvoorkomende 

psychische stoornis blijft daardoor beperkt. 

Zoals beschreven in de inleiding werden terugvalpreventie-interventies als 

tweede benadering in dit proefschrift onderzocht. Nadat patiënten van een depressie 

hersteld zijn met antidepressiva, worden deze vaak langdurig doorgeslikt om terugval 

te voorkomen. In Hoofdstuk 5, werd in een systematisch literatuuronderzoek en 

meta-analyse de effectiviteit van psychologische terugvalpreventie interventies 

gecombineerd met antidepressiva vergeleken met het continueren van antidepressiva 

alleen. Daarnaast werd de effectiviteit van psychologische terugvalpreventie 

interventies onderzocht terwijl een patiënt antidepressiva afbouwt vergeleken met het 

continueren van antidepressiva alleen. Elf onderzoeken met daarin 1599 patiënten 

werden geïdentificeerd. We ontdekten dat het toevoegen van een psychologische 

interventie (bijv. CGT, Preventieve Cognitieve Therapie [PCT] en Interpersoonlijke 

Therapie [IPT]) aan het continueren van antidepressiva het risico op terugval significant 

verminderde in vergelijking met continueren van antidepressiva. We adviseerden dat 

de klinische richtlijn commissies de combinatie van psychologische terugvalpreventie 

interventie met antidepressiva routinematig kunnen aanbevelen. PCT kan een goed 

alternatief zijn omdat het een korte termijn interventie is, vergeleken met de langere 

bestudeerde psychologische terugvalpreventie interventies zoals CGT en IPT. 

Voor patiënten die een sterke wens hebben om te stoppen met antidepressiva 

liet Hoofdstuk 5 zien dat patiënten die een psychologische interventie krijgen (PCT of 

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie [MBCT]), terwijl zij antidepressiva afbouwden, 

geen verhoogd risico op terugval hadden vergeleken met het continueren van 

antidepressiva. Deze bevinding geeft een mogelijk alternatief voor het langdurig 

doorslikken van antidepressiva en kan ook worden opgenomen in klinische richtlijnen 

voor de terugvalpreventie van depressie. 

De tweede belangrijke klinische vraag die betrekking heeft tot terugvalpreventie 

is ‘wat werkt voor wie?’. Patiënten die hersteld zijn middels antidepressiva blijven vaak 

langdurig antidepressiva doorslikken, vooral als zij een hoog risico op terugval hebben. 

Dit wordt ook aanbevolen in klinische richtlijnen. In Hoofdstuk 5 werd gevonden dat het 

toevoegen van een psychologische interventie aan het afbouwen van antidepressiva 
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het risico op terugval niet verhoogt, waardoor het een alternatief kan zijn voor het 

anders langdurig doorslikken van antidepressiva. Echter, het blijft onduidelijk bij welke 

persoon kan worden aanbevolen om antidepressiva af te bouwen terwijl diegene een 

psychologische interventie volgt. In Hoofdstuk 6 werd deze vraag verder onderzocht 

met een individual participant data meta-analysis. Hierbij werd de individuele data 

van patiënten in vier gerandomiseerde studies gecombineerd in één dataset met 

714 patiënten in totaal. Een aantal belangrijke klinische moderatoren waaronder het 

aantal eerdere depressieve episodes, residuele depressieve symptomen en de leeftijd 

waarop men de eerste depressieve episode heeft gehad, werden meegenomen in 

deze analyse. Er is gekeken of deze moderatoren voorspelden welke interventie 

een lager risico tot terugval zou geven over een periode van 15 maanden. Deze 

studie vond dat het afbouwen van antidepressiva, terwijl men een psychologische 

terugvalpreventie (d.w.z. PCT of MBCT) ontvangt, het risico op terugval niet verhoogde. 

Ongeacht klinische en demografische kenmerken van de patiënt die verband houden 

met een slechte prognose. Kortom, het aanbieden van een korte psychologische 

terugvalpreventie interventie (d.w.z. PCT of MBCT) terwijl een patiënt antidepressiva 

afbouwt kan een alternatief zijn voor het langdurig doorslikken van antidepressiva, 

ongeacht de klinische prognose. 

Naast de bevindingen in Hoofstukken 5 en 6 zijn er nog andere terugvalpreventie 

strategieën die tot nu toe met meta-analyses zijn bestudeerd, maar nog niet met een 

individuele patiënten data meta-analyse. Hoofdstuk 7 introduceert een individuele 

patiënt data meta-analyse, welke voorspellers en moderatoren in een breder aantal 

vergelijkingen zal opnemen. Waaronder het continueren van een psychologische 

terugvalpreventie interventie of het toevoegen van een psychologische interventie 

aan antidepressiva versus antidepressiva, placebo, behandeling zoals gewoonlijk. 

Door ook de effecten van deze terugvalpreventiestrategieën te beoordelen, kunnen 

verdere (gepersonaliseerde) klinische aanbevelingen worden gedaan voor deze 

terugvalpreventiestrategieën.

In Hoofdstuk 8 werden de belangrijkste bevindingen en enkele benaderingen 

om het ontstaan van depressieve klachten en terugval te voorkomen uiteengezet. 

Op basis van de huidige beschikbare literatuur concluderen we dat nog niet kunnen 

bevestigen of we het ontstaan van depressie op lange termijn kunnen voorkomen bij 

jongvolwassenen. Gebaseerd op Hoofdstukken 2, 3 en 4, bevelen wij een gereserveerde 

benadering aan ten opzichte van het grootschalig investeren in depressie preventie 

programma’s bij jongvolwassenen, totdat er meer bekend is over de effectiviteit 
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van deze interventies op het voorkomen van depressie bij jongvolwassenen op 

lange termijn. Gezien het contrast met de bevindingen in Hoofdstukken 5 en 6 over 

terugvalpreventie van depressie stellen wij een geïntegreerd tentatief preventiemodel 

voor. De integratie tussen terugvalpreventie en primair preventie onderzoek staat 

hier centraal. In dit tentatieve model (zie Figuur 1) stellen wij voor dat de kennis met 

betrekking tot effectieve elementen uit interventies voor (terugval) preventie kunnen 

worden uitgewisseld en onderzocht. 

Een verdere overweging die uit dit resultaat voortvloeit zou de routinematige 

aanbeveling van combinatietherapie (d.w.z. psychologische interventie en anti-

depressiva) zijn na (gedeeltelijk) herstel, om het risico op terugval van patiënten 

met een depressie verder te verminderen. Patiënten die een sterke wens hebben 

voor een alternatief voor antidepressiva en/of die antidepressiva niet kunnen doors-

likken zouden ook kunnen overwegen om antidepressiva af te bouwen terwijl zij 

een psychologische terugval preventie interventie (d.w.z. PCT of MBCT) ontvangen, 

ongeacht een slechte klinische prognose.

Terugkerend naar het tentatieve geïntegreerde depressie preventie model 

raden we aan om de theoretische aannames over de integratie van het voorkomen 

van een eerste aandoening en terugvalpreventie verder te falsificeren om zo het 

model te testen. Hiernaast raden wij verder trans diagnostisch onderzoek aan om dit 

model te valideren bij andere psychische aandoeningen, inclusief angststoornissen 

en verslaving. Deze these stelt dat de integratie van de kennis met betrekking het 

ontstaan van depressie en terugvalpreventie van groot belang zal zijn voor de 

toekomstige ontwikkeling van effectieve interventies. Dit met het uiteindelijke doel 

om de prevalentie van deze aandoeningen en het effect dat dit heeft op individuen 

en de samenleving te verminderen.




