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Abstract In dit artikel worden de werkzaamheid, uit-

voerbaarheid, toepasbaarheid en aanvaardbaarheid

besproken van kortdurende, op symptoomverbetering

gerichte psychotherapie van de depressieve stoornis. Ver-

schillende vormen van psychotherapie worden met elk-

aar, met farmacotherapie en met gecombineerde therapie

(psycho– en farmacotherapie) vergeleken. De psychothe-

rapiemethoden, farmacotherapie en gecombineerde the-

rapie vertonen een ongeveer gelijke werkzaamheid, en die

is niet indrukwekkend groot. Op grond van de thans

beschikbare gegevens lijkt de uitvoerbaarheid, toepas-

baarheid en aanvaardbaarheid van psychotherapie, met

name van steunende psychotherapie, groter te zijn dan

die van farmacotherapie of gecombineerde therapie. Om

deze reden is psychotherapie van de drie methoden de

meest efficiënte.

In 1993 stellen George, Ketter en Post dat onderzoek dat

het functioneren van de hersenen in beeld brengt en

daardoor de neuro–anatomische en neurofarmacologi-

sche veranderingen vaststelt die met depressie samenhan-

gen, ongetwijfeld zal bijdragen tot het wegnemen van het

stigma dat aan deze ziekte kleeft. Depressie wordt

immers in toenemende mate gezien als een hersenziekte,

en blijkt dit ook steeds meer te zijn.

Deze auteurs worden hier aan het woord gelaten, niet

omdat zij een oorspronkelijke, laat staan revolutionaire

mening verkondigen, maar omdat zij kernachtig de

opvatting verwoorden van veel hedendaagse psychiaters.

In toenemende mate zou blijken dat depressie een her-

senziekte is. We leven in ‘the decade of the brain’ en het

door velen met de mond beleden bio–psychosociale

model lijkt ver achter ons te liggen.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psy-

chotherapie heeft er in 1995 voor gekozen een sympo-

sium te wijden aan de psychologische behandeling van

een hersenziekte. Of dit verstandig is weten wij niet, want

op grond van een recente uitspraak van een vooraan-

staand Nederlands psychiater zou 80 tot 90% van de

patiënten die aan deze ziekte lijden binnen drie maanden

genezen, althans wanneer ze lege artismet antidepressiva

worden behandeld. Moeten psychotherapeuten zich dan

bezighouden met de resterende 10 à 20% of kunnen zij

zich beter elders nuttig maken?

De omschrijving van ‘depressie’

Dit artikel gaat over psychotherapie en depressie, maar wat

is depressie? Decennia lang, tot 1980, maakten psychiaters

een onderscheid tussen vier soorten depressies: de endogene

depressie, de exogene depressie, met name de organische en

de symptomatische, de psychogene of neurotische depressie

en de sociogene, ook wel reactief of situatief genoemde

depressie. Wat dit onderscheid precies inhield wisten de

psychiaters niet, maar ze verstonden elkaar.

Deze depressies zijn met het verschijnen van DSM–III

in 1980 allemaal afgeschaft. De psychiaters zijn welis-

waar vier depressies kwijtgeraakt, maar ze hebben er

minstens acht voor in de plaats gekregen. DSM–IV
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(1994) biedt de volgende verzameling termen om aan te

duiden wat in de brede zin van het woord depressie

genoemd zou kunnen worden.

1. stemmingsstoornis door een somatische aandoening;

2. stemmingsstoornis door een middel;

3. depressieve stoornis (major depressive disorder,

MDD);

4. milde depressie (minor depressive disorder);

5. recidiverende, kortdurende depressieve stoornis

(recurrent brief depressive disorder);

6. dysthyme stoornis;

7. depressieve stoornis, niet anderszins omschreven;

8. aanpassingsstoornis met (angstige en) depressieve

stemming.

Er wordt op dit moment een grotere keuze aan depres-

sies aangeboden dan voorheen en de vraag is: zouden dit

evenzovele hersenziekten zijn? Het rijtje moet nog wor-

den uitgebreid want de major depressive disorder (MDD)

omvat drie typen: MDD zonder verdere specificering,

MDDmet melancholische kenmerken enMDDmet psy-

chotische kenmerken. Dit brengt het aantal depressies in

het DSM–IV–rijtje van acht op tien. Ter voorkoming van

onverantwoorde generalisaties is het van belang in

gedachte te houden dat de term depressie betrekking

kan hebben op tien verschillende DSM–IV–beelden.

Hierna beperken wij ons tot het bespreken van de

psychotherapie van MDD zonder specificering en van

MDD met melancholische kenmerken. Over de andere

acht beelden zeggen wij niets en gaan daarbij uit van het

volgende. Wat voor MDD geldt, geldt niet zonder meer

ook voor de depressie in het algemeen; MDD is niet de

frequentst voorkomende vorm van depressie, en MDD

behoort niet tot het traditionele indicatiegebied van de

meeste psychotherapeutische behandelmethoden.

Patiënten die dit ziektebeeld vertonen worden doorgaans

niet geschikt geacht voor psychotherapie. Is psychothe-

rapie voorMDD–patiënten een soort psychiatrische psy-

chotherapie? Of psychiatrische psychotherapie bestaat

weten wij overigens niet, maar als zij bestaat, dan wordt

zij in hoofdzaak door psychologen bedreven en is psy-

chotherapie voor MDD–patiënten er een voorbeeld van.

Een Nederlands probleem

De Nederlandse vertaling van MDD luidt depressieve

stoornis (Koster vanGroos, 1995). Deze vertaling is onge-

lukkig gekozen wantMDD is slechts één van de depressive

disorders . Erger nog, het Nederlands Huisartsen Genoot-

schap heeft MDD vertaald als ernstige depressie enminor

depressive disorder als milde depressie. Mild depression is

echter een subcategorie van MDD, waardoor huisartsen

tot hun mogelijk niet geringe verbazing te maken kunnen

krijgen met een milde vorm van ernstige depressie die zij

niet mogen verwarren met een milde depressie!

Voor een andere verwarring zorgt de term vitale

depressie, een in het buitenland onbekende aanduiding

van MDD met melancholische kenmerken. Ten slotte

blijven velen in Nederland ten onrechte MDD met psy-

chotische kenmerken aanduiden met de term melanch-

olie, die eigenlijk van toepassing is op MDD met

melancholische (vitale) kenmerken.

Oude wijn in nieuwe zakken

De term exogene depressie mag zijn afgeschaft, het con-

cept is gebleven en is nu herdoopt tot ‘stemmingsstoornis

door een somatische aandoening’ en tot ‘stemmingsstoor-

nis door een middel’. Het concept sociogene depressie

draagt nu de naam ‘aanpassingsstoornis met (angstige

en) depressieve stemming’. De term dysthyme stoornis

verwijst naar wat voorheen als psychogene of neurotische

depressie werd aangeduid en de term endogene depressie is

vervangen door twee aanduidingen:MDDmetmelancho-

lische kenmerken en MDD met psychotische kenmerken.

Er is met andere woorden nogal wat oude wijn in

nieuwe zakken gedaan. Alleen de MDD zonder verdere

specificering, de milde depressie, de recidiverende, kort-

durende depressieve stoornis en de depressieve stoornis

niet anderszins omschreven, zijn echt nieuw ten opzichte

van de tijd voor 1980. Toch hebben DSM–III en –IV

meer gedaan dan alleen namen veranderd. De essentiële

verandering bestaat uit het loslaten van etiologische

implicaties. Zeven van de tien termen uit het hiervoor

weergegeven DSM–IV–rijtje verwijzen naar een etiolo-

gisch neutraal omschreven ziektebeeld, een syndroom

zonder verklaring. Zo impliceert dysthyme stoornis niet

langer psychogenese en zo impliceert MDD met melan-

cholische of psychotische kenmerken niet langer endoge-

nie. Voor DSM–IV zijn het syndromen e causa ignota.

Dat zint niet iedereen en zeker George en anderen

(1993) niet. Voor hem en de zijnen gaat het (in alle

gevallen?) om een hersenziekte, waarvan de aard welis-

waar nog niet bekend is en die jammer genoeg nog niet

oorzakelijk behandeld kan worden, maar die toch alvast

hersenziekte heet.

De werkzaamheid van kortdurende, symptoomgerichte

psychotherapie

Behandelplan, behandelprogramma, behandelvisie en

visie op gezondheid en pathologie staan niet los van

elkaar. Integendeel: een individueel behandelplan is de
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concretisering van een voor een bepaalde patiëntencate-

gorie gemaakt behandelprogramma, dat de uiting is van

een bepaalde behandelvisie die op haar beurt voortvloeit

uit een visie op gezondheid en pathologie. Vat menMDD

op als een syndroom e causa ignota (zoals DSM–IV doet)

of als uiting van een nu nog niet etiologisch behandelbare

hersenziekte (George e.a., 1993) dan ligt als behandeldoel

symptoombestrijding voor de hand. Er bestaan andere

visies, bijvoorbeeld dat depressie een met stress gerela-

teerde aandoening zou zijn. Daaruit vloeien andere

behandeldoelen en –plannen voort, maar het moet

gezegd worden dat de hedendaagse behandeling van

MDD in hoofdzaak gericht is op symptoomreductie op

zo kort mogelijke termijn.

Hierna beperken wij ons dan ook tot de behandeling

van MDD –patiënten door middel van kortdurende,

symptoomgerichte psychotherapie. Hoe succesvol is psy-

chotherapie in het bestrijden van de symptomen van

MDD? Dat is de vraag naar de efficacy, de werkzaam-

heid van de methode. Natuurlijk zijn er ook andere

belangrijke vragen, bijvoorbeeld: hoe werkt psychothe-

rapie eigenlijk? Het is echter oninteressant te kijken hoe

iets werkt als het niet werkt. Daarom zal de vraag naar de

werkzaamheid eerst beantwoord moeten worden.

Het beloop van de MDD–symptomatologie wordt op

dit moment meestal beschreven met behulp van concep-

ten die door Kupfer en Keller (1993) zijn omschreven.

Het gaat in de eerste plaats om de zogeheten vijf R’s:

response, remission, recovery, relapse en recurrence. Suc-

ces kent vele gedaanten. Wanneer het met de patiënt

aanzienlijk beter gaat vertoont hij response of verbete-

ring. Doorgaans wordt response geoperationaliseerd als

een daling met minstens 50% van de uitgangswaarde op

een ernstschaal, zoals de Hamilton Depression Rating

Scale (HDRS; Hamilton, 1960, 1967) of de Beck Depres-

sion Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock &

Erbaugh, 1961). Wanneer het ronduit goed gaat met de

patiënt, vertoont hij remission of herstel, vaak geoperati-

onaliseerd als een score van 7 of minder op de HDRS.

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is om onderscheid

te maken tussen symptomatische verbetering en sympto-

matisch herstel. Pas wanneer het herstel zes maanden

aanhoudt vertoont de patiënt recovery of genezing.

Relapse of terugval kan optreden zolang de patiënt niet

genezen is. Daarna kan altijd nog recurrence of recidief

optreden.

Hierna beperken wij ons vrijwel uitsluitend tot slechts

één aspect van de werkzaamheid: het vermogen van psy-

chotherapie om een aanzienlijke symptomatische verbe-

tering (response) teweeg te brengen. Er zijn natuurlijk

andere, wellicht interessantere vragen, bijvoorbeeld die

naar het vermogen om genezing te bewerkstelligen, maar

daar is weinig over bekend. De hiervoor getoonde curve

maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen drie

fasen in de symptoombestrijding: acute, continuation en

maintenance treatment. De acute behandeling duurt tot

wanneer herstel is bereikt, de voortgezette behandeling

strekt zich uit vanaf herstel tot genezing, en de onder-

houdsbehandeling, ook wel profylactische behandeling

genoemd, begint na genezing. Wij hebben het hierna

uitsluitend over de acute fase. De reden is dat over de

andere twee fasen weinig bekend is, althans wat betreft

psychotherapie.

Inmiddels is ons onderwerp danig ineengeschrompeld:

we hebben het over de response tijdens de op symptoom-

bestrijding gerichte acute behandeling van MDD–

patiënten door kortdurende psychotherapie. Andere

aspecten zijn belangrijker, maar ook minder onderzocht.

We zijn ons ervan bewust dat we daardoor lijken op de

persoon die zijn sleutel zoekt onder een lantaarnpaal, niet

omdat hij hem daar heeft verloren, maar omdat daar

licht schijnt.

Figuur 1 Beloop van de
MDD–symptomatologie.
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De omschrijving van response

De mate waarin een behandelmethode verbetering

teweegbrengt kan worden aangegeven door het gemid-

delde verbeteringspercentage van de behandelde groep:

het verschil tussen de gemiddelde beginscore en de

gemiddelde eindscore, uitgedrukt als percentage van de

gemiddelde beginscore. Het kan echter ook worden aan-

gegeven door het percentage patiënten dat respons (res-

ponse) vertoont: het percentage verbeterden of response

rate (RR). Een responder is iemand die bij wie minstens

50% klachtenreductie optreedt. Response rates kunnen

op verschillende manieren worden berekend.

Hierna beperken wij ons tot de naar onze mening

meest zinnige: de intention–to–treat analysis (ITT). Daar-

bij wordt de response rate berekend uitgaande van alle

patiënten die met de behandeling zijn begonnen: de ITT–

RR is de verhouding (in procenten) tussen het aantal

respondersen het aantal patiënten dat aan de behandeling

begon. De vraag die wij proberen te beantwoorden is:

Wat is de MDD–ITT–RRvan kortdurende, symptoom-

gerichte psychotherapie?

The Dodo bird verdict

Op een mooie dag werd in Wonderland, waar Alice zich

door omstandigheden bevond, een wedstrijd georgani-

seerd. Iedereen spande zich uiteraard in om de beste te

zijn. Op het einde van de dag besliste de Dodo, die in z’n

eentje de jury vormde, dat iedereen gewonnen had en een

prijs kreeg: Everyone HasWon and All Must Have Prizes.

Rozenzweig (1936) en Luborsky en Singer (1975) hebben

the Dodo bird verdict van toepassing verklaard op de

verschillende vormen van psychotherapie. Wat je ook

doet, het werkt allemaal en dus heeft iedereen gewonnen.

Zou de uitspraak van de Dodo naar de nu heersende

inzichten nog steeds gelden voor de psychotherapie van

MDD–patiënten? Dobson (1989) meent van niet. Naar

zijn mening heeft cognitieve therapie reeds in 1989 de

eindoverwinning behaald. Op grond van een meta–ana-

lyse komt hij tot de conclusie dat cognitieve therapie

gewoon beter is dan de rest, inclusief farmacotherapie.

Wij willen de aandacht vestigen op een recentere, door

een neutrale instantie uitgevoerde meta–analyse.

Een meta–analyse uit 1993

De meest recente en meest omvattende meta–analyse die

wij op het gebied van de psychotherapie van MDD–

patiënten hebben kunnen vinden is in 1993 gepubliceerd

door het USDepartment of Health andHuman Services.

Het is Depression in primary care, volume 2, Treatment of

major depression. Het vat alle tot in 1993 bekende, geran-

domiseerde onderzoeken op dit gebied samen.

Blijkbaar zijn vijf soorten MDD–psychotherapie ooit

op grond van een gerandomiseerd design onderzocht, zij

het in zeer verschillende mate (1–22 maal). Partnerrela-

tie–therapie, die slechts één keer is onderzocht, laten we

verder buiten beschouwing. Uit het overzicht wordt

meteen duidelijk waarom wij het niet kunnen hebben

over de voortgezette behandeling en de onderhoudsbe-

handeling en ons wel moeten beperken tot de acute

behandeling.

Uit deze meta–analyse blijkt dat gemiddeld 47% van

de MDD–patiënten die aan een cognitieve therapie

beginnen response vertoont. Gemiddeld 55% van de

MDD–patiënten die aan een gedragstherapie beginnen

vertoont response. Wanneer het gaat om kortdurende

psychodynamische psychotherapie daalt niet alleen het

aantal onderzoeken maar ook het response –percentage.

Slechts 35% van de MDD–patiënten die aan deze thera-

pie beginnen wordt hier aanzienlijk beter van. Terzijde

wordt eraan herinnerd dat deze therapievorm vaak het in

de overdracht doorwerken beoogt van pre–oedipale pro-

blematiek in 12 tot 24 zittingen.

Interpersoonlijke therapie doet het niet slechter, maar

ook niet beter dan gedragstherapie of cognitieve thera-

pie. Deze therapievorm is echter veel minder vaak

onderzocht met een gerandomiseerd design. Stemming-

verbeterend voor psychotherapeuten zijn deze resultaten

niet, maar hoe staat het met het vermogen van antide-

pressiva om bij MDD–patiënten een response teweeg te

brengen? Was er niet sprake van 80–90% genezing, laat

staan response, in drie maanden? We geven zes voorbeel-

den. Zij betreffen drie klassieke en drie moderne midde-

len. De gegevens hebben betrekking op niet–geriatrische,

ambulante patiënten.

Tabel 1. Aantal gerandomiseerde MDD-psychotherapie-onder-
zoeken (gegevens van het USDepartment of Health and Human
Services, 1993).

aantal onderzoeken per soort behandeling
behandelmethode acute

behandeling
voortgezette
behandeling

onderhouds-
behandeling

cognitieve
therapie

22 1 0

gedragstherapie 13 0 0

korte,
dynamische
therapie

8 0 0

interpersoonlijke
therapie

2 1 1

partnerrelatie-
therapie

1 0 0
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Medicijnen zijn op het gebied van MDD veel vaker

onderzocht dan psychotherapie. Waarom dat zo is laat

zich raden. Bij niet–geriatrische, ambulante patiënten

(102 onderzoeken) blijken de tricyclische antidepressiva

een gemiddelde ITT–RR van 51,5% te behalen. Zij over-

treffen een placebo met 21,3% (46 onderzoeken). De

Specifieke Serotonine Re–uptake Inhibitors (39 onderzoe-

ken) blijken een gemiddelde ITT–RR van 47,4% te beha-

len. Zij overtreffen een placebo met 20,1% (23

onderzoeken). Kortom, antidepressiva blijken het beter,

maar niet veel beter te doen dan een placebo.

Deze gegevens over antidepressiva kunnen niet zonder

meer worden vergeleken met de hiervoor vermelde psy-

chotherapie–gegevens. Immers, de onderzoeksopzet van

farmacotherapie wijkt in de regel aanzienlijk af van die

van psychotherapie. Zo is psychotherapie doorgaans

onderzocht bij MDD die minstens mild is, terwijl anti-

depressiva in hoofdzaak onderzocht zijn bij MDD die

minstens moderate is (zie hierna voor het onderscheid).

Uit de onderzoeken die psychotherapie en antidepres-

siva rechtstreeks met elkaar vergelijken – grotendeels

mild en moderateMDD – blijkt dat psychotherapie een

response rate vertoont die gemiddeld 14% hoger ligt. De

voorlopige conclusie kan zijn dat farmacotherapie en

psychotherapie het grosso modo even goed of even slecht

doen in de behandeling vanMDD. Het is duidelijk dat de

symptomatische behandeling van MDD met pillen of

met praten voor verbetering vatbaar is, maar hoe? Wel-

licht door de twee te combineren?

Veel onderzoek op dit gebied blijkt er in 1993 niet te

zijn. Voor zover vergelijkingen met de hiervoor vermelde

gegevens toelaatbaar zijn, lijkt de combinatie van anti-

depressiva met gedragstherapie het slechter te doen dan

gedragstherapie alleen. De combinatie van antidepres-

siva met cognitieve therapie lijkt het niet beter te doen

dan cognitieve therapie alleen, of dan antidepressiva

alleen. Andere combinaties zijn niet of nauwelijks

onderzocht.

Het ziet er naar uit dat de uitspraak van deDodo, voor

zover empirisch getoetst, nog steeds geldt, en niet alleen

voor de psychotherapie. Wat je ook doet, het werkt alle-

maal. Iedereen heeft dus gewonnen. Maar, en dat heeft

de Dodo niet gezegd, wat je ook doet, veel baten doet het

niet. De eerste prijs wordt dus niet uitgereikt, de tweede

evenmin, en iedereen krijgt een gedeelde derde prijs, mis-

schien zelfs alleen een troostprijs. Is dit pijnlijk? Ja, voor

het triomfalisme van sommige psychotherapeuten en van

sommige farmacotherapeuten.

We trekken de volgende conclusies. De resultaten van

onderzoek stemmen tot bescheidenheid. Alle onder-

zochte behandelmethoden zijn effectief; geen van alle is

zeer effectief; geen methode is duidelijk effectiever dan

alle andere; en de kortdurende psychodynamische psy-

chotherapie komt er het slechtst van af. Toegegevenmoet

worden dat lang niet alles wat in de psychotherapeutische

praktijk wordt gedaan, adequaat en voldoende onder-

zocht is.

We zijn nog niet toe aan consensus op dit gebied. Dit is

een tijd voor dissensus. Niet orthodoxie maar heterodo-

xie moet worden toegejuicht.

Laatste conclusie is dat de resultaten van onderzoeken

het belang van de gemeenschappelijke, aspecifiek

genoemde factoren aangeven die in de verschillende psy-

chotherapieën, maar ook in de farmacotherapie een rol

spelen.

De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een

meta–analyse en vertonen hiervan de voor– en nadelen.

Een nadeel is zeker dat uiteenlopende soorten appels en

peren terechtkomen in het mandje van een meta–analyse.

Hierna willen wij dan ook drie betrekkelijk recente

Tabel 3. Intent-to-treat response rates vanMDD-farmacotherapie
(gegevens van het USDepartment of Health and Human Services,
1993)

antidepressivum response rate (%) aantal onderzoeken

klassieke middelen

amitriptyline 60,1 32

imipramine 47,7 53

maprotiline 63,2 12

moderne middelen

fluoxetine 46,6 27

fluvoxamine 42,5 6

paroxetine 59,2 5

Tabel 2. Intent-to-treat response rates van MDD- psychotherapie
(gegevens van het USDepartment of Health and Human Services,
1993).

behandelmethode response rate (%)

cognitieve therapie 46,6

gedragstherapie 55,3

brief dynamic therapy 34,8

interpersoonlijke therapie 52,3

Tabel 4. Intent-to-treat response van gecombineerde MDD-therapie
(gegevens van het USDepartment of Health and Human Services,
1993).

behandelmethode response rate
(%)

aantal
onderzoeken

gedragstherapie +
antidepressiva

34,6 2

cognitieve therapie +
antidepressiva

53,7 5

korte therapie + antidepressiva ?? 0

interpersoonlijke therapie +
antidepressiva

?? I
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onderzoeken afzonderlijk bespreken. Zij houden een

rechtstreekse vergelijking in (head–to–head comparison)

tussen de behandelmethoden die ons hier interesseren.

Drie betrekkelijk recente onderzoeken

Elkin, Shea, Watkins, Imber, Sotsky, Collins, Glass, Pil-

konis, Leber, Docherty, Fiester, en Parloff (1989) doen

verslag van een rechtstreekse vergelijking tussen cogni-

tieve gedragstherapie (n = 59), interpersoonlijke thera-

pie (n = 61), een behandeling met het antidepressivum

imipramine (n = 57) en één met een placebo (n = 62).

Het betreft een behandeling van 16 weken van MDD–

patiënten met een 17–item Hamilton Depression Rating

Scale (HDRS) beginscore van minstens 14. De ITT–

remission rates (remission bij een HDRS–score 6 of min-

der, het gaat hier nu eens niet om response rates) zijn als

volgt: 36% voor cognitieve gedragstherapie, 43% voor

interpersoonlijke therapie, 42% voor imipramine en

21% voor placebo.

Hollon, DeRubeis, Evans, Wiemer, Garvey, Grove en

Tuason (1992) doen verslag van een rechtstreekse verge-

lijking tussen cognitieve therapie (n = 25), het antide-

pressivum imipramine (n = 57) en de combinatie van

beide (n=25). Het betreft een behandeling van 12 weken

van MDD–patiënten (volgens de RDC–criteria) met een

17–item HDRS–beginscore van minstens 14. De auteurs

vinden geen verschil in symptoomreductie tussen cogni-

tieve therapie en farmacotherapie. De combinatie van

cognitieve met farmacotherapie doet het niet duidelijk

beter dan elk van de twee behandelmethoden

afzonderlijk.

Shapiro, Barkham, Rees, Hardy, Reynolds, Startup,

Nocross en Rossi (1994) doen verslag van een recht-

streekse vergelijking tussen cognitieve therapie (naar

eigen zeggen met gedragstherapeutische aspecten) (n=

30+30) en psychodynamische therapie (naar eigen zeg-

gen met trekken van interpersoonlijke therapie) (n = 30

+30). De twee behandelmethoden kennen elk twee toe-

passingen: 8 weken of 16 weken (dus 4 condities met

telkens n = 30). Het betreft een behandeling van

MDD–patiënten (volgens DSM–III ) met een Present

State Examination–ID–beginscore van minstens 5

(PSE; Wily, Cooper & Sartorius, 1974). De auteurs vin-

den geen noemenswaardige verschillen tussen de twee

behandelmethoden en evenmin tussen de kortere (8

weken) en de langere vorm (16 weken) van elke methode.

De Dodo lijkt weer gelijk te krijgen. Deze drie onder-

zoeken staan ons echter toe om in te gaan op andere

aspecten dan alleen de werkzaamheid. Deze zijn mede

van belang voor de doeltreffendheid van een

behandelmethode. Eerst willen we echter kort ingaan

op de zogeheten farmacotherapie en placebo–

behandeling.

In het onderzoek van Elkin en anderen (1989) krijgen

de patiënten in de placebo– en farmacotherapie–conditie

tevens clinical management. De auteurs stellen dat dit erg

lijkt opminimal supportive therapy. Veelzeggend is hierbij

dat de wekelijkse contacten met de farmacotherapeut

aanvankelijk 45 tot 60 minuten duren en later 20 tot 30

minuten!

In het onderzoek vanHollon en anderen (1992) zien de

patiënten de farmacotherapeut wekelijks, dus 12 maal.

Deze auteurs stellen dat de contacten aanvankelijk 50

minuten duren en later 30 minuten! Wat hier placebo–

behandeling of farmacotherapie heet, is dus in werkelijk-

heid een combinatie van informele psychotherapie met

een placebo of antidepressiva. In de onderzoeken van

Elkin en anderen (1989) en van Hollon en anderen

(1992) doet farmacotherapie, in werkelijkheid de combi-

natie van farmacotherapie en informele psychotherapie,

het niet beter of slechter dan psychotherapie. Op grond

van deze onderzoeken valt niet te achterhalen wat farma-

cotherapie plus minimaal contact bewerkstelligt. Een

gebruikelijke combinatie overigens, wanneer huisartsen

en psychiaters een depressie medicamenteus behandelen.

De doeltreffendheid van een behandelmethode

De werkzaamheid van een behandelmethode in het

bestrijden van symptomen is slechts één aspect van de

doeltreffendheid (efficiency) ervan. Wij bedoelen hier de

klinische en niet de economische efficiëntie van een

behandeling. De klinische doeltreffendheid hangt niet

alleen samen met de werkzaamheid (efficacy) maar ook

met de uitvoerbaarheid (feasibility), aanvaardbaarheid

(acceptability) en toepasbaarheid (applicability ). Zij

kan worden gezien als het product, en niet de som, van

de vier hiervoor genoemde aspecten.

Dit mag blijken uit de volgende twee voorbeelden. Een

uiterst werkzame methode tegen migraine is onthoof-

ding. De methode kan in alle gevallen worden toegepast

en is uitvoerbaar. De methode is echter niet aanvaard-

baar en daarom is de doeltreffendheid van deze behande-

ling nihil. Een behandeling van migraine met

Haarlemmerolie daarentegen is zeer aanvaardbaar, toe-

pasbaar en uitvoerbaar. Zij is echter niet werkzaam en

daarom is de doeltreffendheid ook van deze behandeling

nihil.

Hoe staat het met de doeltreffendheid van de MDD–

behandeling door middel van farmacotherapie en van

psychotherapie? De vier genoemde aspecten kunnen tot

op heden minder exact worden gemeten dan we zouden
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wensen, maar verantwoorde schattingen zijn naar onze

mening wel mogelijk.

Het eerste aspect van de doeltreffendheid van een

behandeling is de werkzaamheid ervan. Deze kanworden

geschat op grond van bijvoorbeeld de response rate.

Hiervoor hebben we geconcludeerd dat de psychothera-

pie, farmacotherapie en gecombineerde therapie van

MDD een ongeveer gelijke werkzaamheid vertonen.

Een tweede aspect van de doeltreffendheid van een

behandeling is de uitvoerbaarheid ervan. Deze kan wor-

den geschat op grond van het percentage patiënten dat

wel aan de behandeling begint, maar er voortijdig mee

ophoudt: het uitvalspercentage of de drop–out rate. In het

onderzoek van Elkin en anderen (1989) bedraagt het

uitvalspercentage in 16 weken 23 voor interpersoonlijke

therapie, 32 voor cognitieve gedragstherapie, 33 voor

imipramine en 40 voor placebo. In het onderzoek van

Hollon en anderen (1992) bedraagt het uitvalspercentage

24 voor cognitieve therapie, 36 voor gecombi– neerde

therapie en 40 voor imipramine. Deze gegevens wijzen

erop dat de uitvoerbaarheid van psychotherapie bij

MDD aanzienlijk groter is dan die van farmacotherapie.

Het derde aspect van de doeltreffendheid van een

behandeling is de aanvaardbaarheid ervan. Deze kan

worden geschat op grond van het percentage patiënten

dat weigert te beginnen aan de voorgestelde behandeling:

het percentage weigeraars of de refusers rate. Dit gegeven

is in vrijwel geen publicatie terug te vinden, want mede-

werking aan het onderzoek wordt in de regel voor de

randomisatie gevraagd. Wij kunnen echter melden dat

in een nu lopend onderzoek in een psychiatrische polikli-

niek van het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam 32%

van de MDD–patiënten een voorgestelde farmacothera-

pie weigert, terwijl 13% een voorgestelde gecombineerde

psycho– en farmacotherapie weigert. De weigeringen van

de gecombineerde therapie betreffen vrijwel altijd de far-

macotherapeutische kant ervan. Het is duidelijk, althans

in dit onderzoek, dat de farmacotherapie van depressie

meer dan psychotherapie kampt met een aanzienlijk pro-

bleem in aanvaardbaarheid.

Het vierde aspect van de doeltreffendheid van een

behandeling is de toepasbaarheid ervan. Deze kan wor-

den geschat op grond van het percentage patiënten dat in

principe voor de behandeling in aanmerking komt, maar

op grond van uiteenlopende inclusie– en exclusiecriteria

wordt uitgesloten: het percentage uitgeslotenen of de

refused rate. De ernst van de MDD speelt hier een

belangrijke rol. Voor zover wij weten gaat niemand

ervan uit dat antidepressiva curatief werkzaam zijn bij

een less than mildMDD (HDRS–score lager dan 14). Hoe

staat het bij de mildMDD (HDRS–score 14–19), de

moderateMDD (HDRS– score 20–25) en severeMDD

(HDRS–score hoger dan 25)? Het onderzoek van Elkin

en anderen (1989) is in dit opzicht interessant.

In dit onderzoek blijken de remission rates afhankelijk

te zijn van de ernst van de depressie. In de mildMDD

(HDRS 14–19) doen de drie actieve methoden het niet

noemenswaardig beter dan steunende therapie plus pla-

cebo: het verschil tussen 44–45% en 31% is niet statis-

tisch significant. In de minstens moderateMDD (HDRS

20 of meer) onderscheiden steunende therapie plus imi-

pramine en interpersoonlijke therapie zich van placebo.

Is dit wat betreft imipramine een onverwachte bevin-

ding? Neen, zoals onder meer blijkt uit de publicatie van

Kasper, Moller, Montgomery en Zondag (1995). Deze

auteurs vermelden dat het verbeteringspercentage (een

andere maat voor werkzaamheid dan de response rate),

teweeggebracht door imipramine in de mildMDD

(HDRS 14–20) 29% bedraagt en dat van placebo 33%.

In de moderateMDD (HDRS21–25) zijn de percentages

42 (imipramine) en 33 (placebo) en in de severeMDD

(HDRS minstens 26) 34 (imipramine) en 24 (placebo).

Kortom, de ernst van de depressie stelt een ondergrens

aan de antidepressiva–indicatie: MDD– patiënten met

een HDRS–score 0–13 komen niet in aanmerking voor

antidepressiva en het is dubieus of patiënten met een

HDRS–score 14–19 daarvoor wel in aanmerking

komen. Andere overwegingen dan alleen de ernstgraad

van de depressie spelen bij de indicatiestelling eveneens

een rol, maar het voert te ver hierop in te gaan. Nu rijst

uiteraard de vraag: welk percentage van de MDD–

patiënten vertoont een dergelijke ernstgraad?

De grafiek in figuur 2 geeft de HDRS–score weer van

ongeveer 250MDD–patiënten die in het kader van het nu

lopend PZA–onderzoek nieuw zijn ingeschreven bij een

psychiatrische polikliniek. Ongeveer 7% vertoont een

score lager dan 8 en is dus in remission. Verder blijkt

dat ongeveer een derde een score vertoont lager dan 14

Tabel 5. Ernst van MDD en Intent-to-treat remission rates (gegevens van Elkin en anderen 1989).

behandelmethode ITT-remission rates (%)

mildMDD minstens moderateMDD
HDRS14-19 HDRS20 of meer

cognitieve gedragstherapie 45 23

interpersoonlijke therapie 44 42

imipramine + ondersteuning 44 41

placebo + ondersteuning 31 5
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en ongeveer twee derde een score lager dan 21. Indien

alleen gelet werd op de ernstgraad zou de refused rate

twee derde van de MDD–patiënten moeten bedragen.

Dit zou betekenen dat de toepasbaarheid van antidepres-

siva slechts een derde van de MDD–patiënten van een

psychiatrische polikliniek zou betreffen.

Waarvoor komt het overige gedeelte van de MDD–

patiënten dan wel in aanmerking? Wij menen dat zij in

aanmerking komen voor psychotherapie en dan vooral

voor de behandelmethode die de gemeenschappelijke, a–

specifieke elementen vertoont van de placebo–behande-

ling, de farmacotherapie, de gedragstherapie en de cogni-

tieve, interpersoonlijke en psychodynamische

therapieën. Deze therapie, die de a–specificiteit tot haar

specificiteit rekent, heeft een naam: steunende psycho-

therapie. Een voorbeeld hiervan is de psychoanalytische

steungevende psychotherapie.

Psychoanalytische steungevende psychotherapie

De psychoanalytische techniek steunt op de twee pijlers

van inzicht en ervaring. De interpreterende aspecten van

de techniek bevorderen inzicht, de steungevende aspec-

ten bevorderen ervaring. Het therapeutische effect van

interpretaties komt in hoofdzaak neer, aldus Kris (1990),

op het verminderen van onbewuste, bestraffende zelfkri-

tiek (punitive unconscious self–criticism). Men kan ook

zeggen, in termen van de Ego–psychologie: het therapeu-

tische effect van duidingen ligt in het milder stemmen van

het super–ego. Dit verklaart het steunende effect van

geslaagde duidingen.

Een techniek die de nadruk legt op de interpreterende

aspecten, vaak aangeduid als psychodynamische psycho-

therapie, lijkt echter minder geschikt voor de

behandeling van een depressie. Bij patiënten met een

depressie is de onbewuste, bestraffende zelfkritiek vaak

evident aanwezig. Door een inzichtgevende benadering

wordt deze versterkt, zij het tegen de bedoeling van de

therapeut in.

Vermindering van onbewuste, bestraffende zelfkritiek

kan echter ook worden teweeggebracht door andere mid-

delen, globaal aangeduid met de term steun. Dit is steun

anders dan door duidingen. Wat is die andere weg? Een

adequate steunende attitude en techniek kenmerken zich,

aldus Kris (1990), door functional neutrality. Functio-

neel–neutraal is een niet neutrale, maar juist validerende

benadering, die rekening houdt met en tegenwicht biedt

aan het punitive self–criticism van de patiënt. Zij is ver-

want aan Kohuts (1972) affirmative stance.

Het is duidelijk dat in deze opvatting steun tot het-

zelfde kan leiden als interpretatie, namelijk tot verande-

ring van de interne relaties, of structurele verandering

van de persoonlijkheidsstructuur. In deze zin is ook psy-

choanalytische steungevende psychotherapie verande-

ringsgericht. Freud (1937) schreef: ‘De analyse moet de

voor de functies van het Ik meest gunstige psychologi-

sche voorwaarde scheppen; daarmee is volgens mij haar

taak volbracht.’ (kb p. 262). Daar staat, vertaald in rela-

tionele termen: de analytische therapie moet trachten de

interne relaties te optimaliseren. Deze optimalisering

wordt in psychoanalytische steungevende psychothera-

pie voornamelijk door middel van ervaring nagestreefd.

Het indicatiegebied van de psychotherapie voor depressie

Voor psychotherapie geldt geen door de ernst van de

depressie gedicteerde ondergrens. Niemand is te weinig

depressief om voor psychotherapie in aanmerking te

Figuur 2 Cumulatief
percentage van de HDRS–
score van 247 patiënten met
een ‘major depression’ in de zin
van DSM–III –r.
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komen. Dit wil nog niet zeggen dat het indicatiegebied

grenzenloos is. We achten het waarschijnlijk dat de ernst

van de depressie aan de psychotherapie een bovengrens

stelt, want we menen dat de werkzaamheid van psycho-

therapie mag worden betwijfeld in geval van severe

depression (HDRS–score 25 of meer).

Om welk percentage van de patiënten gaat het? Uit de

grafiek van figuur 2 valt af te lezen dat het om niet veel

meer dan 10% van de nieuw ingeschreven poliklinische

MDD–patiënten gaat. Op een psychiatrische polikliniek

stelt de ernst van de depressie dus een brede ondergrens

aan de farmacotherapie en wellicht een smalle boven-

grens aan de psychotherapie. Hoe deze verhoudingen

zijn bij een RIAGG en in een huisartsenpraktijk is ons

niet bekend.

Op grond van het voorafgaande stellen wij dat de

toepasbaarheid van psychotherapie in geval van MDD

aanzienlijk groter is dan die van farmacotherapie. Psy-

chotherapie sluit echter vaak op andere gronden patiën-

ten uit. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het

onderzoek van Shapiro en anderen (1994). Deze onder-

zoekers hebben voorselectie–formulieren gestuurd naar

depressieve vrije–beroepsbeoefenaren, managers en

andere white collar workers. Indien dit criterium in het

lopend PZA–onderzoek was toegepast, was op grond

daarvan alleen al ongeveer 50% van de MDD–patiënten

uitgesloten.

Vervolgens worden door Shapiro en anderen alle

patiënten uitgesloten die geen werk hadden. Indien dit

criterium in het lopend PZA –onderzoek was toegepast,

was wederom op grond daarvan alleen al 50% van de

MDD–patiënten uitgesloten. Er is uiteraard een sterke

overlap tussen beide criteria.

Shapiro en anderen hebben dus de werkzaamheid van

psychotherapie onderzocht bijwhite collar workers. Dit is

een vergaande beperking in de toepasbaarheid van deze

therapievormen. Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat

de meer specifieke vormen van psychotherapie een gerin-

gere toepasbaarheid vertonen dan de minder specifieke.

En wat is er minder specifiek dan de psychotherapie die

haar specificiteit ontleent aan het a–specifieke? De hier-

voor geponeerde, grote toepasbaarheid van psychothe-

rapie geldt vooral voor de steungevende therapie, al is de

werkzaamheid tot op heden nauwelijks empirisch

onderzocht.

Conclusie

De bovenstaande uiteenzetting kent verschillende beper-

kingen. We hebben het alleen gehad over de acute behan-

deling van MDD, gericht op het bestrijden van de

symptomen met kortdurende psychotherapie. De

verschillende methoden hebben we vergeleken met elk-

aar, met farmacotherapie en met gecombineerde thera-

pie. We hebben ons beperkt tot wat vergelijkend

onderzoek hierover leert. Wat de werkzaamheid van de

verschillende behandelmethoden betreft geldt de uit-

spraak van de Dodo nog steeds, onverkort: de werk-

zaamheid van alle methoden is ongeveer gelijk. Hieraan

willen we toevoegen: en niet groot. Op dit gebied zijn

verbeteringen meer dan gewenst.

Er is echter meer dan alleen werkzaamheid. Psycho-

therapie is niet werkzamer dan farmacotherapie maar

lijkt wel breder toepasbaar, aanvaardbaarder en gemak-

kelijker uitvoerbaar te zijn. Onderlinge verschillen in dit

opzicht tussen de verschillende psychotherapeutische

methoden zijn niet onwaarschijnlijk. Tot op heden beves-

tigt empirisch onderzoek de uitspraak van de Dodo,

maar wie weet, misschien krijgt hij nog eens ongelijk.

Onze mening is dat de steunende psychotherapie van

depressie de beste kanshebber is om ooit een ongedeelde

eerste prijs te winnen voor doeltreffendheid. Intussen zal

dan misschien gebleken zijn dat depressie een hersen-

ziekte is, maar dan wel een ziekte waarvan velen beter

worden of zelfs genezen door psychotherapie. Daar zou

de Dodo van op zijn neus kijken.
Psychotherapy for depressive disorders

The efficacy, feasibility, applicability and acceptability of short
term psychotherapy for depressive disorders, aimed at symptom
improvement, are discussed in this article. Several types of psycho-
therapy are compared with each other, with pharmacotherapy and
with combined therapy (psychotherapy plus pharmacotherapy).
Pharmacotherapy, combined therapy and the psychotherapy
methods show similar efficacies, which are not exactly impressive.
Based on data available it now seems that the feasibility, applica-
bility and acceptability of psychotherapy, and supportive psycho-
therapy in particular, are greater than those of pharmacotherapy or
combined therapy. This makes psychotherapy the most efficient
method of the three.
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