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VOORWOORD

De vakgroep Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer opende op 10 september 
1993 het academisch jaar met het vierde Symposium Klinische Psychologie Nijmegen. 
Dit Symposium wordt jaarlijks aangeboden aan studenten en stagebegeleiders van 
de afstudeerrichting Klinische Psychologie, alsmede aan de assistent-klinisch-psy-
chologen en praktijkopleiders van de Postdoctorale Beroepsopleiding tot Klinisch 
Psycholoog.

De afgelopen jaren gaf een toenemend aantal personen, die niet tot de uitgenodig-
den behoorden, de wens te kennen graag aan het Symposium te willen deelnemen. 
Dit heeft voor ons aanleiding gevormd het Symposium dit jaar ook open te stellen 
voor overige deelnemers. Het Bureau Contractonderwijs van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen werd ingeschakeld om de publiciteit en de administratie te verzorgen. 
Het aantal overige deelnemers was voldoende groot om ons voor te nemen deze rui-
mere openstelling van het Symposium de komende jaren voort te zetten.

De titel van het Symposium was dit jaar Depressie: psychopathologie en preventie. 
De bijdragen in deze bundel vormen, met uitzondering van de laatste bijdrage, de 
schriftelijke weergave van de presentaties op dit vierde Symposium.

10 september 1993 
 
C. P. F. van der Staak 
C. A. L. Hoogduin
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TEN GELEIDE

Depressie is een veel voorkomende psychopathologische stoornis die zich in meerde-
re gedaanten kan manifesteren en in haar meest ernstige vormen levensbedreigend is. 
Centraal kenmerk van de depressieve stoornis is de depressieve stemming. Depressief 
betekent letterlijk: terneergedrukt.

Hoewel depressieve stoornissen vaak biologische wortels hebben en in die gevallen 
mede behandeld dienen te worden met biologische, met name psychofarmacologische 
methoden, oefenen ook psychische en sociale determinanten invloed uit. Psychologi-
sche interventie-methoden kunnen derhalve evenzeer aangewezen zijn om te komen 
tot herstel van depressieve stoornissen.

In het vierde Symposium Klinische Psychologie Nijmegen staan de psychopatho-
logie en de preventie van depressie in het centrum van de aandacht. Van der Staak 
opent de bundel met een beschouwing over het leven en het werk van de Engelse 
schrijfster Virginia Woolf, die leed aan een bipolaire stoornis. Vervolgens bespreken 
Schaap, Van Widenfelt en Hosman de relatie tussen depressies en relatieproblematiek, 
welke onder meer wordt weergegeven in een cognitief-interpersoonlijk model. Hos-
man, Veltman en Ruiter geven een overzicht van de epidemiologie en de preventie van 
depressie. Daarna presenteren Ruiter, Veltman en Hosman data uit eigen onderzoek 
over de prevalentie van depressiviteit bij jongeren.

Janssen en Cuisinier geven op basis van literatuur en eigen onderzoek een over-
zicht van de prevalentie van stemmingsstoornissen tijdens en na de zwangerschap. In 
de bijdrage van Schoemaker wordt het veronderstelde verband tussen bulimia nervosa 
en depressie aan een nader onderzoek onderworpen.

Hoogduin, Moleman en Verbraak bespreken het complexe probleem van de pre-
dictie bij de behandeling van depressieve patiënten met antidepressiva. In de laatste 
bijdrage bespreken Verbraak, Hoogduin en Moleman de keuze van een ernstmaat in 
de therapie-evaluatie van affectieve stoornissen.
De bundel wordt afgesloten met een nawoord door Van der Staak.



viii
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DE GOLVEN VAN VIRGINIA WOOLF

C. P. F. van der Staak

In 1931 publiceerde de Engelse schrijfster Virginia Woolf de roman The Waves. Meer 
dan in enig ander werk heeft zij hierin het thema van het water en de golven uitge-
werkt. Het was een thema dat haar leven beheerste.

Haar vroegste jeugdherinnering, die zij beschouwt als de belangrijkste van al haar 
herinneringen, heeft betrekking op golven. Ze beschrijft deze in een van haar postuum 
gepubliceerde memoires:

Als het leven een voetstuk heeft waar het op rust, als het een kom is die 
men vult en vult en vult - dan rust mijn kom zonder twijfel op het voet-
stuk van deze herinnering. Ik lig in bed in de kinderkamer in St. Ives, 
half wakend half slapend. Ik hoor de brekende golven op het strand, een, 
twee, een, twee; het geruis van het water over het zand, en dan weer het 
breken, een, twee, een, twee; vanachter een gele jalouzie. Ik hoor het 
knopje van het jalouziekoord dat over de vloer sleept wanneer de wind 
de jalouzie naar buiten beweegt. Mijn herinnering gaat over dit liggen en 
het horen van het water over het zand en het zien van dit licht, en ik heb 
het gevoel dat het bijna niet te geloven is dat ik werkelijk hier ben; de 
zuiverste opwinding die ik me kan voorstellen.

(Woolf, 1976, p. 87)

In 1941 maakte zij op 59-jarige leeftijd een eind aan haar leven. Ze koos voor een 
“death by water” door verzwaard met stenen het water van de River Ouse in te lopen.

Aan de hand van het beeld van de golven die als kenmerk hebben “de eeuwige 
vernieuwing, het niet aflatende rijzen en dalen en dalen en weer rijzen” (Woolf, 1931, 
p.228) zal in deze bijdrage een beeld geschetst worden van het leven en het werk 
van Virginia Woolf, waarbij aandacht gegeven zal worden aan de stemmingsstoornis 
waaraan zij leed.

Er zijn inmiddels vele studies verschenen over Virginia Woolf. Voor deze bijdra-
ge zal vooral geput worden uit het dagboek (Woolf, 1953) en de memoires (Woolf, 
1976), alsmede uit de biografieën van Quentin Bell (1972), John Lehmann (1975) en 
Lyndall Gordon (1984).

Biografische gegevens
Virginia Woolf werd geboren als Virginia Stephen op 25 januari 1882. Ze was het 
derde kind van Leslie Stephen en Julia Duckworth. Ze had een oudere zus, Vanessa, 
een oudere broer, Thoby, en een jongere broer, Adrian.
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Zowel Leslie Stephen als Julia Duckworth waren eerder gehuwd geweest en had-
den hun partner verloren. Beiden brachten kinderen mee uit hun eerste huwelijk: Lau-
ra Stephen die zwakbegaafd was en een groot deel van haar leven in inrichtingen 
doorbracht, en George, Stella en Gerald Duckworth. De eerste jaren leefde het gezin 
met alle kinderen, inclusief de oudere halfbroers en -zussen, op Hyde Park Gate 22 
in London.

Het gezin behoorde tot de “upper middle class” waar veel waarde werd gehecht 
aan intellect en literatuur. Virginia groeide op met de literatuur uit de uitgebreide bi-
bliotheek van haar vader die een beroemd letterkundige was; hij verzorgde de eerste 
editie van The Dictionary of National Biography. Aan een goede opleiding werd veel 
waarde gehecht, althans voor jongens. Voor meisjes werd een voortgezette opleiding 
in de toenmalige Victoriaanse tijd eerder schadelijk geacht. Ook Virginia werd in te-
genstelling tot haar broers de mogelijkheid om verder te studeren ontzegd, iets waar 
zij nooit vrede mee heeft kunnen krijgen, getuige haar sarcastische uitspraken daar-
over in A Room of One’s Own (1929).

In het jaar van Virginia’s geboorte had haar vader een vakantiehuis gekocht aan de 
noordkust van Cornwall, in de baai van St. Ives. Tot aan moeders dood in 1895 bracht 
het gezin daar jaarlijks de zomervakantie door. Voor Virginia vormde de ruige kust 
een belangrijke bron voor haar latere werk.

Toen Virginia 9 jaar oud was, verscheen op initiatief van haar en Thoby een hand-
geschreven huiskrantje, dat vooral door Virginia werd volgeschreven. Het waren haar 
eerste oefeningen in het schrijven van fictie.

De dood van moeder Julia in 1895 betekende een ernstige crisis in het gezin Step-
hen. De kinderen waren gehecht aan moeder. Naast hun eigen verwerking van het 
verlies, kregen ze het ook te stellen met vader, vooral de dochters. Sir Leslie was een 
depressieve man met een zwakke gezondheid, die bovendien zwaar belast werd door 
de overspannen toewijding aan zijn levenswerk The Dictionary. De huishouding, de 
opvoeding van de kinderen, en de regeling van het sociale verkeer had hij volledig 
aan zijn vrouw overgelaten. Hij kon het verlies niet aan en geraakte in een van zijn de-
pressieve episodes. Hij kreeg intens medelijden met zichzelf, werd twistziek en begon 
onredelijk veel zorg te eisen van zijn dochters, vooral van zijn stiefdochter Stella, die 
in nagenoeg alle opzichten de rol van moeder over moest nemen.

Virginia werd verscheurd door verdriet en kon de spanning in huis niet verdragen. 
Ze kreeg haar eerste depressieve episode, waarvan ze zich later niet veel meer kon 
herinneren, behalve dat ze een te snelle hartslag had en een oncontroleerbare opwin-
ding, gevolgd door sterke schuldgevoelens.

Nadat Virginia deze inzinking min of meer te boven was gekomen, wachtte haar 
een nieuwe ramp. Stella verloofde zich, trad in het huwelijk, kwam ernstig ziek te-
rug van de huwelijksreis en overleed ruim twee jaar na de dood van haar moeder. 
De 27-jarige Stella was na de dood van moeder voor de toen 13-jarige Virginia een 
liefdevolle tweede moeder geworden en nu raakte ze ook haar kwijt. Deze gebeurte-
nis heeft twee effecten gehad op haar verdere leven: Ze ontwikkelde een dwingend 
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verlangen naar liefde en vooral goedkeuring van vrouwen en vanaf toen gingen haar 
depressieve episodes een weerkerend patroon vormen. Later heeft ze haar gevoelens 
als volgt beschreven:

Ik herinner me dat ik tegen mezelf zei dat dit onmogelijke ding als het 
ware was gebeurd ... tegen de wet, vreselijk, als een trouweloosheid, een 
verraad - dit feit van de dood. Deze klap, de tweede klap van de dood trof 
mij, terwijl ik trillend, in elkaar gevouwen, met mijn vleugels nog aan 
elkaar geplakt op de gebroken cocon zat.

(Woolf, in Gordon, 1984, p. 50).

Stella’s dood verstoorde opnieuw het wankele evenwicht in het gezin Stephen. Nu 
was zus Vanessa aan de beurt om als moedersubstituut te dienen voor vader Leslie, die 
buitengewoon onredelijk jammerde over de kleinste futiliteiten. Viginia had er veel 
moeite mee waardering te houden voor haar zelfzuchtige vader.

Toen vader Leslie in 1904 stierf, had ze op 22-jarige leeftijd opnieuw een depres-
sieve episode, die begon met hoofdpijn en agressieve uitingen, gevolgd door nacht-
merries, hallucinaties en opnieuw hevige schuldgevoelens. Ze at niet en verzette zich 
tegen behandeling. Ze werd enige tijd opgenomen en probeerde zich te suïcideren 
door uit het raam te springen, een situatie die ze later aangrijpend beschreef in haar 
roman Mrs. Dalloway (1925).

De kinderen Stephen hadden al eerder besloten na het overlijden van vader het 
ouderlijk huis te verlaten. Ze betrokken een groot huis in de wijk Bloomsbury in Lon-
don, waar ze met vieren gingen wonen.

De oudste broer Thoby, die in Cambridge had gestudeerd, ontving zijn studiege-
noten op donderdagavond in hun nieuwe huis, waar ze opwindende discussies voer-
den. De beide intelligente zussen, Vanessa en Virginia, namen volop deel aan deze 
discussies die het begin van de Bloomsbury Group betekenden, een intellectuele en 
artistieke avantgarde groep die een rol speelde in de ondermijning van de Victoriaanse 
normen en waarden.

In 1906 gingen de kinderen Stephen voor een vakantie naar Griekenland, waar de 
geliefde broer Thoby een tyfus opliep, aan de gevolgen waarvan hij bij terugkeer in 
London overleed. Opnieuw kreeg Virginia een depressieve episode die echter minder 
hevig was dan de voorafgaande keren.

Vanessa huwde kort daarna de kunstenaar Clive Bell, een van de leden van de 
vriendenkring; ze schilderde zelf ook en werd later een bekend schilderes. Virginia en 
Adrian verhuisden naar een ander huis in de wijk en zetten daar de donderdagse soi-
rees voort. Het vroeger verlegen meisje Virginia was intussen een gevatte “debater” 
geworden. Ze sprak openhartig over allerlei onderwerpen waaronder seks en had een 
scherpe tong, zoals ze ook met haar pen scherp commentaar leverde in de kritieken en 
dagboeknotities die ze schreef. Haar verbeeldingskracht was groot en kon gemakke-
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lijk met haar op de loop gaan. Haar neef en biograaf Quentin Bell (1972) zei daarover 
dat haar verbeeldingskracht “wel een versnelling maar geen rem” had.

Virginia was in die jaren net als haar zus Vanessa beroemd om haar schoonheid. Ze 
werd beschreven als volgt: “Ze was uitzonderlijk mooi, met een sobere intellectuele 
schoonheid..., met grote melancholische ogen onder gebeeldhouwde wenkbrauwen 
en de neus, lippen en lange, smalle wangen van een gothische madonna. Haar stem, 
licht, gemoduleerd en ietwat schor, was een van haar meest aantrekkelijke punten. Ze 
was lang en zeer slank en had prachtige handen.” Een ander beschreef haar spreken: 
“Je hoorde plotseling opwinding in haar stem komen wanneer ze datgene waarover ze 
aan het vertellen was ook werkelijk voor zich zag en dan werd haar stem als die van 
een schooljongen opeens wat hoger” (Lehmann, 1975, p.31).

Rond deze tijd begon Virginia werk te maken van haar carrière als schrijfster. Ze 
schreef literaire recensies voor The Guardian en The Times Literary Supplement. 
Haar grote belezenheid kwam daarbij goed van pas. Ze begon ook aan haar eerste 
roman The Voyage Out waar ze 6 jaar aan zou werken voor die in 1913 voltooid werd.

Een aantal huwelijksaanzoeken wees ze af. Na een korte verloving met de homo-
seksueel Lytton Strachey, die tot haar teleurstelling door hem verbroken werd, was ze 
na een periode van aarzeling bereid in het huwelijk te treden met Leonard Woolf. Hij 
was ook een van de vrienden van Thoby, die na 6 jaar koloniale dienst in Ceylon met 
verlof terug was in Engeland en bereid was ter wille van een huwelijk met Virginia 
zijn koloniale carrière op te geven. Het huwelijk was seksueel gezien weinig harts-
tochtelijk vanwege de openlijk beleden frigiditeit van Virginia, maar dat belette niet 
het ontstaan van een zeer sterke band tussen deze twee mensen.

In 1913 voltooide ze haar eerste roman The Voyage Out, waarna een periode van 
twee jar aanbrak met een aantal van de meest ernstige depressieve episoden in haar 
leven, die gepaard gingen met een suïcide-poging en ziekenhuisopnamen. De vol-
tooiing van enkele latere romans zou eveneens gevolgd worden door een of meerdere 
depressieve episodes. Overigens had ze in deze periode ook relatieproblemen met 
Leonard, die zich aanvankelijk moeilijk kon neerleggen bij een leven van seksuele 
onthouding. De roman werd uiteindelijk pas in 1915 gepubliceerd.

De depressieve episoden werden afgewisseld met manische episoden, waarin ze 
zeer opgewonden en buitengewoon agressief was. Ze sprak soms dagen bijna onon-
derbroken een aaneengesloten stroom losse woorden, waarna ze in een soort coma 
raakte waaruit ze uitgeput ontwaakte.

In 1917 besloten Leonard en Virginia, mede om Virginia’s zinnen te verzetten, een 
drukkerij te beginnen, waarin ze aanvankelijk veel van het handwerk zelf deden. The 
Hogarth Press werd een succesvolle uitgeverij, waarin de Woolfs naast belangrijk 
werk van anderen ook hun eigen werk zonder teveel redactionele inmenging konden 
uitgeven.

In 1919 schreef Virginia Woolf het essay Modern Fiction, dat beschouwd kan wor-
den als haar manifest van het nieuwe schrijven. Het is een pleidooi voor de weergave 
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van de “stream of consciousness”. Na enkele vooraanstaande auteurs te hebben aan-
gevallen vanwege hun materialisme, hun verwaarlozing van de geest, schrijft zij:

Kijk eens “naar binnen” en dan blijkt dat het leven helemaal niet “zo” 
is. Bekijk eens een keer een gewone geest op een gewone dag. Op de 
geest komen duizenden indrukken af - sommige triviaal, fantastisch of 
snel voorbijgaand, andere zo scherp als staal. Zij komen van alle kanten, 
als een voortdurende vloed ontelbare atomen; en wanneer zij neerkomen, 
wanneer zij zich vormen tot het leven van maandag of dinsdag, zorgen 
zij voor andere, nieuwe accenten; het moment van betekenis ligt niet hier, 
maar werd daar bepaald... Is het niet de taak van de romanschrijver om 
deze wisselende, deze onbekende en niet omschreven geest weer te geven, 
ongeacht welke afwijking of eigenaardigheid daar ook uit voortvloeit...

(Woolf, in Lehmann, 1975, p. 56-58)

De Woolfs hadden vanaf het begin van hun huwelijk behalve een woning in London 
ook een buitenhuis in Sussex, Zuid Engeland, bewoond. In 1919 betrokken zij Monk’s 
House in de buurt van Lewes, waar Virginia tot haar dood zou wonen. Ze was er veel 
om te schrijven. De volgende romans Jacob’s Room (1922) en Mrs. Dalloway (1925) 
kwamen onder meer daar tot stand.

Hoewel Virginia Woolf in al haar romans autobiografische thema’s en gebeurtenis-
sen verwerkte, was dit het sterkst het geval in haar volgende roman To the Lighthouse. 
In deze experimentele roman verwerkt ze jeugdherinneringen aan de kust van Corn-
wall, maar vooral heeft ze haar moeder en vader geportretteerd in de personen van 
Mrs. en Mr. Ramsay. Tot dan toe werd ze vrijwel dagelijks geplaagd door indringende 
herinneringen aan haar moeder. Na publikatie van de roman in 1927 verdwenen deze. 
Tijdens het schrijven had ze weer een depressieve episode die waarschijnlijk mede 
door lichamelijke uitputting uitgelokt was.

Na de publikatie van To the Lighthouse schreef Virginia een luchtig boek, zoals 
ze vaker deed na een experimentele roman waarin ze veel had geïnvesteerd. Ze ver-
antwoordde dit voor zichzelf als een poging om te ontsnappen aan de afgrond van 
haar depressie. Dit boek was Orlando dat gepubliceerd werd in 1928. In Orlando pre-
senteert ze een speelse verbeelding van haar lesbische relatie met de aristocratische, 
maar hoogst onconventionele Vita Sackville-West. Het jaar daarna publiceert ze het 
feministisch essay A Room of One’s Own. Langzamerhand had Virginia Woolf zich 
een reputatie opgebouwd als experimenteel romanschrijfster en haar boeken werden 
goed verkocht.

Haar volgende experimentele roman werd The Waves waaraan ze al in 1927 was 
begonnen, maar die ze pas in 1931 - ze was intussen 49 jaar oud - na opnieuw ge-
plaagd te zijn door depressieve episodes voltooide. Na de voltooiing van de tweede 
versie schreef ze in haar dagboek:
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Ik moet hier, de hemel zij geprezen, de voltooiing van The Waves vastleg-
gen. Een kwartier geleden heb ik de laatste woorden “O Death” opge-
schreven, nadat ik de laatste tien bladzijden zo snel, intens en in trance 
geschreven had dat ik af en toe het idee had dat ik achter mijn eigen 
stem, of bijna die van een andere spreker aanstrompelde (net als toen ik 
gek was). Ik werd er bijna bang van, me de stemmen die toen voor me 
uitvlogen herinnerend.

(Woolf, in Lehmann, 1975, p. 96)

Voor en na de publikatie van The Waves werd Virginia, hoewel minder dan vooraf-
gaande keren, opnieuw gekweld door zware hoofdpijnen en depressieve buien. Haar 
leven was, evenals dat van Leonard, in een strak schema geordend. Hoewel er hard 
gewerkt werd, zag Leonard nauwlettend erop toe dat Virginia zich niet teveel inspan-
de en dat haar stemming binnen zekere grenzen bleef. Als ze dreigde te ontsporen, 
greep hij in en schreef haar een periode van absolute rust voor. Virginia liet zich deze 
bemoeienis aanleunen en leek er wel bij te varen.

Na opnieuw een luchtig boek, Flush (1933), een biografie over een hond, begon ze 
aan The Years, een familie-kroniek waaraan ze zich nogal vertilde. De aanvankelijk 
gekozen vorm bleek niet te werken en moest aangepast worden. De toon was wanho-
pig somber, mede ingegeven door de ontwikkelingen in het toenmalige Europa. Een 
van de hoofdpersonen vraagt zich af:

Hoe kan iemand “gelukkig” zijn ... in een wereld vol misere? Ieder 
aanplakbiljet op iedere hoek van een straat kondigde de dood aan; of 
erger nog - tirannie, onmenselijkheid, martelingen, de ondergang van 
de beschaving, het einde van de vrijheid. Wij ... kunnen hier slechts onze 
toevlucht zoeken onder een blad dat vernietigd zal worden..

(Woolf, in Lehmann, 1975, p.116)

Virginia maakte opnieuw een depressieve episode door die in intensiteit vergelijk-
baar was met die van 1913. The Years werd gepubliceerd in 1937. Het jaar daarna 
verscheen het essay Three Guineas dat een zeker vervolg vormt op A Room of One’s 
Own, maar veel schriller van toon is en getuigt van van een intense bitterheid en ge-
kweldheid.

Hierna volgde weer een luchtiger boek, een biografie van haar overleden vriend, de 
schilder Roger Fry, die in 1939 verscheen.

Haar laatste roman Between the Acts heeft meer nog dan de vorige, The Years, als 
thema de strijd tussen goed en kwaad en de dreigende overwinning van de barbaars-
heid. Ze werkte eraan, terwijl London gebombardeerd werd door Duitse vliegtuigen. 
Haar stemming was in die periode volgens haar vrienden schijnbaar euforisch. Een 
nieuwe depressieve episode kreeg haar echter in de greep. Dit keer kon of wilde ze 
de angstaanjagende stemmen niet op een afstand houden. Ze bracht nu met succes 
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ten uitvoer wat ze al eerder serieus had gepoogd. Ze schreef afscheidsbrieven aan Le-
onard en Vanessa, vulde haar zakken met stenen en verdronk zich in de River Ouse in 
de buurt van haar buitenhuis in Sussex. Het duurde 3 weken voor haar lichaam werd 
gevonden.

De relatie tussen leven en werk
Virginia Woolf was de overtuiging toegedaan dat, als het leven een basis heeft, dit een 
herinnering is. Haar leven als schrijver was gebaseerd op twee duurzame herinnerin-
gen: de noordkust van Cornwall en haar ouders (Gordon, 1984, p. 3).

Virginia Woolf leefde in het verleden. “Het verleden is prachtig”, zei ze, “omdat 
men zich een emotie nooit op het moment zelf realiseert. Ze breidt zich later uit en 
derhalve hebben we geen complete emoties van het heden, alleen van het verleden” 
(Woolf, in Gordon, 1984, p. 4).

Behalve de tijdens haar leven gepubliceerde romans, essays en recensies liet Woolf 
bijna 4000 brieven en 30 delen van een dagboek na. Weing schrijverslevens zijn zo 
goed gedocumenteerd als de hare. Toch blijft de schrijfster zelf moeilijk grijpbaar. 
Haar openbare leven in Bloomsbury, haar wilde fantasieën, haar frigiditeit en haar 
ziekte zijn uitvoerig beschreven. Minder zichtbaar zijn de gebeurtenissen die het ma-
teriaal leverden voor haar romans: de jeugdherinneringen, de merkwaardige opvoe-
ding, de inhoud van haar wanen, haar ongewone huwelijk. Er is sprake van “... een ... 
onvermijdelijke dispariteit tussen het publieke en het private zelf - tussen buiten en 
binnen...”, zoals ze zelf opmerkte (Woolf, in Gordon, 1984, p. 5).

In haar publieke leven leverde Woolf een strijd tegen het ideaal van de Victoriaanse 
vrouwelijkheid: “The Angel of the House”. Ze beschreef deze engel als volgt:

Ze was zeer sympathiek. Ze was uiterst charmant. Ze was buitengewoon 
onzelfzuchtig... Bijna elk respectabel Victoriaans huis had haar engel. 
En toen ik begon te schrijven... viel de schaduw van haar vleugels op de 
bladzijde... Ze was een droom, een spookbeeld... Ik richtte me tegen die 
Engel en greep haar bij de strot. Ik deed mijn best haar te doden... Als ik 
haar niet gedood had, zou zij mij gedood hebben - als schrijver.

(Woolf, in Gordon, 1984, p. 8).

Gekoppeld aan de strijd tegen dit ideaalbeeld was de strijd tegen de onderdrukking 
van het Victoriaanse meisje, niet alleen fysiek, maar ook psychisch. Het Victoriaanse 
gezin werd geassocieerd met deugdzaamheid, maar dat was de buitenkant. Achter de 
gesloten deuren kon het voorkomen dat kinderen werden verwaarloosd, mishandeld 
en seksueel misbruikt. Vooral meisjes konden daarvan het slachtoffer worden. Woolf 
heeft meerdere keren verslag gedaan van seksueel misbruik door haar halfbroers. Er 
was enige twijfel over het waarheidsgehalte van deze verslagen, maar recent heeft 
DeSalvo (1989) in een gedegen studie aannemelijk gemaakt dat Woolf niet overdre-
ven heeft en dat zelfs vader Leslie niet vrijuit gaat. “Ik ril nog steeds van schaamte bij 
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de herinnering” (Woolf, in Gordon, 1984, p. 9), bekende ze in 1941, het jaar waarin 
ze stierf.

Wat betreft haar private zelf dat niet zozeer in haar brieven, dagboeken en essays, 
maar in haar romans tot uitdrukking wordt gebracht, onderscheidt Gordon (1984, p. 
7) drie fasen, die hij koppelt aan drie van haar romans:
1. De kindertijd van de eerste 12 jaar waarin de ouders centraal staan; deze wordt 

verbeeld in To the Lighthouse (1927) waarin Mrs. en Mr. Ramsay aan de kinderen 
een geheel verschillend uitzicht bieden op een boottocht naar de vuurtoren.

2. De fase van rouw die 20 jaar duurde waarin Woolf leed aan haar verliezen en 
waarin ze zichzelf schoolde als schrijver; de weerslag van deze leerschool is te 
vinden in de reis naar verlichting van een jonge vrouw in The Voyage Out (1915).

3. De fase van actie en succes waarin ze haar leven zelfstandig vormgeeft in de sa-
menleving en in haar huwelijk en waarin ze haar uitgerijpte levensvisie vorm-
geeft in haar meest raadselachtige, maar tegelijkertijd meest rijke boek The Waves 
(1931).

The Waves
In het jaar 1926 rapporteerde de toen 44-jarige Woolf een belangrijke gebeurtenis. 
“Geen biograaf had dit belangrijke feit in mijn leven kunnen bevroeden in de nazomer 
van 1926”, zo schreef ze zelf (Woolf, in Gordon, 1984, p. 203). Ze werd ‘s nachts 
wakker en zag ineens een gigantische golf op zich afkomen, die oprees, uiteenspatte 
en over haar heen spoelde. Ze schreef dit niet toe aan haar ziekte, maar zag het als een 
soort visioen, iets buiten haarzelf, iets universeels. In een flits zag ze een rugvin door 
het woeste water scheren van een machtig onderwaterwezen. Uit deze ontmoeting is 
enkele jaren later de roman The Waves voortgekomen. Toen ze de roman voltooide, 
schreef Woolf in haar dagboek: “Ik heb de rugvin die in de troosteloze watervlakte aan 
mij verscheen in mijn netten gevangen” (Woolf, in Ferrer, 1990, p. 89).

Deze roman is het verhaal van zes levens die een parallel verloop hebben en die 
elkaar ontmoeten op enkele omschreven punten. The Waves traceert het leven van 
de kindertijd tot de middelbare leeftijd, tegen de achtergrond van de zee, de zon, het 
universum.

Het is het boek waarover Woolf de minste achtergrondinformatie heeft gegeven, 
zelfs niet in haar dagboek. Nooit waren de twee niveaus van haar bewustzijn meer 
gescheiden dan tijdens het schrijven aan The Waves. De heldere scherpe oppervlakte 
van haar geest was zichtbaar in Bloomsbury en bracht Orlando en A Room of One’s 
Own voort. De speurtocht naar de rugvin hield ze verborgen.

In The Waves probeert Woolf een completer beeld van de geest te geven dan ooit 
tevoren. Alle overbodige franje wordt achterwege gelaten. De structuur is sterk di-
agrammatisch: zes personen, drie mannen en drie vrouwen zijn aan het woord in 
negen episodes. De episodes worden voorafgegaan en van elkaar gescheiden door 
intermezzo’s waarin de zee, de zon en de natuur beschreven worden. In het eerste 
intermezzo gaat de zon op, in de laatste gaat ze onder. Daartussenin verstrijkt de dag 
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met een steeds wisselend beeld van de golven, symbolen van de eeuwige kringloop 
van het universum.

De spraak in de negen episodes is merkwaardig. Het zijn afwisselende alleenspra-
ken van de zes personen Susan, Jinny, Rhoda, Neville, Louis en Bernard. Ze lijken te 
spreken tegen een denkbeeldige ander en rapporteren wat er in hen omgaat. Om de 
gemeenschappelijkheid van de zes levens te benadrukken zijn ze ontdaan van biogra-
fische details. De lezer wordt nauwelijks geïnformeerd over ouders, afkomst, school, 
beroep, huwelijkspartners en dergelijke. Ze veranderen niet in de loop van hun leven. 
In de eerste episode zijn de zes nog kind en bevinden ze zich in dezelfde tuin. Daarna 
doorlopen ze het onderwijs, worden volwassen en bereiken in de laatste episode de 
middelbare leeftijd, behalve Rhoda van wie de lezer terloops moet vernemen dat ze 
suicïde heeft gepleegd. Hun spraak blijft echter steeds gelijk. Dezelfde thema’s keren 
steeds terug en zelfs gaan ze op een gegeven moment weer praten als in hun kindertijd.

Er is nog een zevende personage Percival, die echter niet sprekend wordt opge-
voerd. Hij wordt door de andere zes geadoreerd en als hij in India verongelukt door 
een val van een paard betekent dit een groot verlies.

De zes personen zijn aspecten van de meervoudige persoonlijkheid die Woolf was, 
waarbij Bernard de overkoepelende instantie is. Een aantal uitspraken in de roman 
wijzen daarop: “Wij zijn allen zinnen in Bernards verhaal”, zegt Neville. En Bernard 
zegt: “Ik heb gesproken over Bernard, Neville, Jinny, Susan, Rhoda en Louis. Ben ik 
hen allen? Ben ik een en onderscheiden? Ik weet het niet ... Er is geen scheiding tus-
sen mij en hen” (Woolf, in Ferrer, 1990, p. 91). Na publikatie van The Waves schreef 
Woolf in haar dagboek:

De zes karakters moesten een geheel vormen. Ik word zelf oud. Volgend 
jaar word ik vijftig; en ik begin meer en meer te voelen hoe moeilijk het 
is mezelf te verzamelen in een Virginia.

(Woolf, in Gordon, 1984, p. 222)

Alle zes karakters representeren aspecten van Virginia Woolf (Gordon, 1984, p. 222-
233).

Bernard is de schrijver die naar buiten treedt; hij is de meest geniale, de meest men-
selijke, maar ook de meest nevelachtige; hij overvleugelt de anderen.

Susan hecht aan haar geboortegrond; haar domein is de moestuin en het korenveld; 
ze spreidt een claimende, bezitterige moederlijkheid ten toon; ze heeft iets weg van 
zus Vanessa.

Jinny is flitsend; haar lichaam is altijd in beweging; ze volgt het lichaamsritme; ze 
leeft voor sensatie, het delirium van het moment.

Deze eerste drie personen zijn geaccepteerde leden van de samenleving. De vol-
gende drie zijn in toenemende mate vreemder; toch representeren ze de andere helft 
van de menselijke soort en in ieder geval van Virginia Woolf.
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Neville toont een mengeling van indolentie en exactheid, van ijver en scepticisme 
dat past in de academische sfeer van Cambridge in die jaren. Hij past zich nog wel 
aan.

Louis en Rhoda passen nergens bij. Op een continuüm van cultuur naar natuur 
staan zij aan de natuur-extreem, hoewel Louis een angstige behoefte heeft om zich te 
conformeren. Hij lijkt op Leonard Woolf. Hij vormt een paar met Rhoda, een schepsel 
dat zich alleen thuis voelt in duisternis en op onherbergzame plekken. Ze hebben een 
perspectief op het gehele mensdom, Louis via de logica, Rhoda via de verbeelding. 
Het mysterie van hun band is gelegen in hun innerlijke stemmen, hun dromen. Hun 
liefde is vreemd, zoals ook de liefde van de Woolfs naar publieke maatstaven vreemd 
was.

Rhoda lijkt het meest op Virginia. Het bestaan overkomt haar als een schok, als 
een donkere top van een golf, oprijzend uit de zee. “Hieraan klampen wij ons vast”, 
zegt Rhoda, “als lichamen op wilde paarden”. Rhoda verwacht dat ze “... over woeste 
wateren zal rijden en dat ze zal zinken zonder redding” (Woolf, in Gordon, 1984, p. 
231-232).

Via Rhoda onderzoekt Woolf een donkere kant van haar geest. Rhoda wordt geob-
sedeerd door de dood, van kindsaf aan terwijl ze bloemblaadjes wiegt in een kom met 
water, tot het moment dat ze zelf in het water springt.

In de zesde episode ziet Bernard aan de kust van Italië een rugvin in het water. Ber-
nard zegt: “I see far out a waste of water. A fin turns. ... I note under F., therefore, ‘Fin 
in a waste of waters’”(Woolf, in Ferrer, 1990, p. 89). Ferrer ziet hierin een anticipatie 
van het lot van de vrouw, Rhoda/Virginia, die “à la fin” verdrinkt. Te zelfdertijd in de 
zesde episode zit Rhoda op een rots aan de Spaanse kust en vraagt zich af of ze zich 
in zee zal storten. De dood is voor Rhoda niet een vijand. De dood is de natuurlijke 
terugkeer naar de eeuwige zee. De golven fluisteren het heerlijke woord dood steeds 
opnieuw.

Virginia Woolf putte alles uit zichzelf en uit de representaties in haar van haar 
echtgenoot, haar zus en haar vrienden om deze landkaart van de menselijke natuur te 
schetsen. Ze nam daarbij de simplificatie, de reductie voor lief. Haar doelstelling is 
niet zozeer biografisch als wel wetenschappelijk. The Waves is een soort “poëtische 
algebra” van de menselijke natuur (Gordon, 1984, p. 233).

Wezenlijke momenten
Virginia Woolf was een groot schrijfster die leed aan een bipolaire stoornis, waaraan 
ook vader en grootvader Stephen hadden geleden (Gordon, 1984, p. 56). De discussie 
is nog gaande of hierbij vooral psychosociale (DeSalvo, 1989) of biologische (Ca-
ramagno, 1992) determinanten in het spel waren. De literatuurwetenschap (Ferrer, 
1990) en de psychoanalyse (Abel, 1989) leveren hun bijdrage om haar stoornis en 
haar creativiteit te duiden.

Voor de psychologie is zij van groot belang vanwege haar theorie van het menselijk 
bewustzijn dat zij, evenals bijvoorbeeld James Joyce, zag als een stroom waarin de 



 11

DE GOLVEN VAN VIRGINIA WOOLF

mens als een vis gevangen zit. De individuele identiteit is voortdurend in beweging, 
elk ogenblik van vorm veranderend in reactie op de krachten die erop inwerken. En 
de herinnering aan het verleden waar de identiteit van nu op steunt is nooit statisch, 
nooit verstard. Ze is net zo onderhevig aan verandering als het bewustzijn dat de her-
innering oproept (Schulkind, 1976). Niettemin heeft Woolf de stellige overtuiging dat 
achter de mist een patroon schuilgaat, 

..dat wij - ik bedoel alle menselijke wezens - daarmee verbonden zijn; 
dat de hele wereld een kunstwerk is; dat wij deel zijn van dit kunstwerk.

(Woolf, 1976, p. 99-100)

Tijdens “wezenlijke momenten” kan men zichzelf echter overstijgen en wordt het 
individuele bewustzijn een niet te onderscheiden deel van een groter geheel. Zowel in 
haar romans als in haar memoires trachtte Woolf deze “Moments of Being” tot leven 
te brengen (Schulkind, 1976). Haar intuïtieve manier van reageren op deze wezenlijke 
momenten kan noch gescheiden worden van haar literaire methoden, noch van haar 
geloof in het patroon van betekenissen achter de mist van het heden.

Het wezenlijke moment komt meestal als een mokerslag; de betekenis openbaart 
zich pas daarna. Voor Woolf werd een ervaring pas werkelijkheid als ze erover ge-
schreven had. Al vanaf haar vroegste jeugd hechtte zij belang aan het moment van 
reflectie. Het geheugen is de test van de duurzame kwaliteit van het wezenlijke mo-
ment en is van grote waarde voor het vergroten van de dimensies van dat moment. 
Geheugen is het middel waarmee het individu patronen van persoonlijke betekenissen 
opbouwt waaraan zijn of haar leven verankerd kan worden. Onafscheidelijk verbon-
den hiermee is het feit dat Woolf vanuit haar visie symbolen schiep (Schulkind, 1976, 
p. 26).

Het water en de golven vormen kernsymbolen in het werk van Woolf (Vigne, 
1980). Als kernsymbool voor de wezenlijke momenten in het leven zijn de golven 
ambivalent, zowel bedreiging als verleiding, zowel vijand als metgezel. Aan het slot 
van de eindmonoloog in The Waves voelt Bernard de golf in zich rijzen. Als een rui-
ter bestijgt hij de golf om zijn vijand de dood met getrokken lans tegemoet te rijden, 
zonder zich over te geven en onbedwingbaar. De strijd is echter ongelijk. De eindmo-
noloog wordt afgesloten met een kort intermezzo:

De golven braken op de kust.
(Woolf, 1931, p. 228)
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C. P. D. R. Schaap, B. M. van Widenfelt, & C. M. H. Hosman

Inleiding
Stemmingsstoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. In 
de VS worden prevalentie-cijfers voor depressie in-engere-zin voor volwassen vrou-
wen gerapporteerd van 9 tot 26 en voor mannen van 5 tot 12 procent. Voor de bipolai-
re stoornis variëren deze cijfers voor mannen en vrouwen tussen 0.4 en 1.2 procent 
(American Psychiatric Association, 1987). De huwelijksrelatie van patiënten met 
stemmingsstoornissen is al jaren een onderwerp van onderzoek. In de vroegere studies 
had men de neiging om de depressieve patiënt als oorzaak van de relatieproblematiek 
te zien en daaruit voortvloeiend de partner als het slachtoffer (Weissman & Paykel, 
1974). Een aantal beschrijvende studies rond de huwelijksrelatie van depressieve pa-
tiënten werden uitgevoerd op basis van zelfrapportage-metingen en interviews. De 
resultaten lieten telkens ernstig gestoorde huwelijksrelaties zien. Recentere studies 
betrokken ook de partners in het onderzoek om de huwelijksrelaties van depressieve 
patiënten beter te leren kennen. In een later stadium is observatie-onderzoek uitge-
voerd. Ook deze studies bevestigen het beeld van gestoorde gezins- en partnerrelaties. 
Het is overigens niet duidelijk of dit verband het gevolg is van depressie of van de 
last die het leven met een (chronisch) psychiatrische patiënt met zich meebrengt. In 
dit hoofdstuk staat de relatietieproblematiek die het gevolg is van een depressieve 
stoornis centraal.

We zullen eerst de verschillende vormen van depressie onderscheiden. Daarbij is 
het niet de bedoeling om uitputtend te zijn, maar om te laten zien dat het van belang 
is duidelijk te maken waarover we praten bij het begrip depressie. Ook bij het begrip 
relatieproblematiek is het van belang om te laten zien dat we op verschillende manie-
ren relatieproblematiek kunnen benaderen. We zullen daarna een overzicht geven van 
de resultaten van zowel zelf-rapportage als observatie-onderzoek naar de huwelijks-
relatie van depressieve patiënten en hun partners. Vervolgens zullen we in het kort de 
literatuur rond andere psychiatrische stoornissen en relatieproblematiek beschrijven 
in een poging te onderzoeken of het verband een artefact is van het stresserende ef-
fect van een psychiatrische stoornis op de huwelijks- en gezinsrelatie. Deze gegevens 
zullen, samen met resultaten uit meer individu-gericht onderzoek bij depressie (in 
het hoofdstuk van Hosman, Veltman, & Ruiter aan de orde gesteld), worden gebruikt 
om een cognitief-interpersoonlijk model aannemelijk te maken (Gotlib & Hammen, 
1992). Ten slotte zullen de implicaties voor behandeling van het voorgaande beschre-
ven worden.
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Diagnostiek van depressie
Het is van belang om bij een begrip als depressie duidelijk te maken waar we het over 
hebben. Er bestaan immers vele vormen van depressie en bijna iedereen heeft weleens 
depressieve gevoelens ervaren. Een belangrijk onderscheid binnen de stemmings-
stoornissen is tussen unipolaire en bipolaire stoornissen. Bij de unipolaire depressieve 
stoornis gaat het om een beeld dat gekenmerkt wordt door een depressieve episode die 
vaker kan optreden in het leven. Deze episode wordt gekenmerkt door:
─ een depressieve stemming;
─ verminderde interesse en plezier in de meeste dagelijkse activiteiten (anhedonie);
─ gewichtsverlies;
─ slapeloosheid (insomnia) of juist een grote slaapbehoefte (hypersomnia);
─ psychomotore agitatie of retardatie;
─ oververmoeidheid;
─ gevoelens van waardeloosheid;
─ concentratieproblemen en besluiteloosheid (twijfelzucht)
─ denken aan de dood.
Verder geeft DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987) nog aan dat de 
episode een bepaalde tijd moet duren, dat er geen sprake mag zijn van schizofrenie 
en dat er geen organische factor mag spelen. Bij een bipolaire stoornis komen depres-
sieve episodes voor maar deze worden afgewisseld door (hypo)manische perioden. 
Wanneer dit in een wat lichtere mate speelt spreken we van een cyclothyme stoornis. 
Wanneer er alleen een depressieve periode is spreken we van depressie in-engere-zin 
(IEZ). Daarnaast kan een depressie psychotische elementen bevatten (wanen, hallu-
cinaties).

DSM-III-R onderscheidt ook een mildere vorm van depressie, de dysthyme stoor-
nis of neurotische depressie. Hiervan wordt gesproken indien er sprake is van:
─ een depressieve stemming;
─ tenminste twee van de volgende kenmerken: slechte eetlust, insomnia of hy-

persomnia, weinig energie/vermoeidheid, lage eigenwaarde, slechte concentratie 
en besluiteloosheid, gevoel van hopeloosheid;

─ gedurende twee jaar hooguit twee maanden zonder depressieve stemming;
─ geen aanwijzing voor depressie IEZ gedurende de eerste twee jaar van de aan-

doening;
─ geen manische of hypomane periode;
─ geen schizofrenie of waanstoornis;
─ geen organische factor of bijwerkingen van (psycho)farmaca.
Daarnaast zijn er natuurlijke andere aandoeningen waarbij sprake kan zijn van een de-
pressieve stemming: bij andere psychiatrische aandoeningen (bijvoorbeeld een angst-
stoornis), bij lichamelijke aandoeningen (bijvoorbeeld endocrinologische ziektes), 
na een verlieservaring (traumatische gebeurtenissen, verlies van partner, ontslag), bij 
middelenafhankelijkheid (alcohol, sedativa) en bij bepaalde persoonlijkheidsstoornis-
sen. In veel onderzoek wordt gebruik gemaakt van zelfrapportage-lijsten die door-
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gaans alleen een indicatie vormen voor de aanwezigheid van een depressieve stem-
ming of enkele depressieve symptomen. De resultaten van dergelijk onderzoek zijn 
niet te vergelijken met studies waarbij de psychiatrische diagnose depressie IEZ of 
een dysthyme stoornis is gesteld.

Taxatie van relatieproblematiek
We mogen aannemen dat de centrale symptomen van depressie (depressieve stem-
ming, anhedonie, oververmoeidheid, libido-verlies) het type problematiek dat binnen 
de relatie kan ontstaan zal kleuren. Een partner zal wellicht in eerste instantie geneigd 
zijn de depressieve patiënt te sparen. De energieloosheid, sombere uitingen en an-
hedonie zullen echter al gauw als uiterst frustrerend worden ervaren. En de seksuele 
problemen zullen leiden tot spanningen tussen de partners. Deze spanningen en frus-
traties zullen niet direct geuit worden - de patiënt is immers ziek - hetgeen de frustratie 
nog meer zal verhogen.

Daarnaast is het zo dat relatieproblematiek op verschillende manieren kan worden 
benaderd. De benadering die wordt gekozen maakt groot verschil voor het verband 
tussen de aandoening en relatieproblematiek. We kunnen bijvoorbeeld aannemen dat 
partners een zogenaamde “Kollusion” aangaan waarbij zij elkanders neurotische be-
hoefte bevredigen (psychodynamische benadering). Zo kan een persoon vanuit een 
sterke behoefte voor anderen te zorgen een depressieve patiënt als partner kiezen. 
Vanuit een dergelijke visie gezien is het relatieprobleem een gevolg van een verkeerde 
partnerkeuze. Wanneer we aannemen dat relatieproblemen ontstaan doordat bepaal-
de interactieregels overtreden worden (interactionele benadering) zal de verminderde 
activiteit van de depressieve patiënt vertaald worden als het signaleren aan de part-
ner en de andere gezinsleden van een behoefte om zich terug te trekken. Het ligt 
dan voor de hand de communicatie een centrale betekenis te geven. De structurele 
benadering neemt aan dat relatieproblemen storingen signaleren in het omgaan met 
basisdimensies als afgrenzing, allianties en machtsstructuur, zoals dat het geval kan 
zijn bij de zogenaamde kluwengezinnen. Zo zou in een gezin met een depressieve 
moeder de oudste dochter de rol van moeder kunnen gaan overnemen (parentificatie). 
Het probleem wordt dan vooral gesitueerd in de afgrenzing van de generaties binnen 
het gezin en een eventuele alliantie tussen vader en dochter tegen de rest van het 
gezin. Daarnaast zou men vanuit een strategische benadering kunnen aannemen dat 
de oorzaak van gezinsproblemen ligt in het niet aanpassen aan de natuurlijke ontwik-
keling van het gezin. De depressie wordt dan gezien als het directe gevolg van een 
verkeerde oplossing. Vanuit een dergelijke visie kan de depressie gezien worden als 
een poging het gezin bijeen te houden. Een sociaal-leertheoretische benadering ten-
slotte let vooral op de bekrachtigingspatronen binnen het gezin. De depressie wordt 
dan vooral gezien vanuit de reacties van de partner en gezinsleden die het gedrag in 
stand houden. Anderzijds wordt de nadruk gelegd op het relationele resultaat dat door 
de depressieve symptomen wordt geproduceerd, bijvoorbeeld dat door de depressieve 
symptomen de partners een bepaalde psychologische afstand ten opzichte van elkaar 
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handhaven. Daarnaast kan de cognitieve vertekening benadrukt worden die bij de-
pressies optreedt, hetgeen kan resulteren in cognitieve interventies. De verschillende 
benaderingen benadrukken dus verschillende dimensies binnen relatieproblematiek.

Met deze wetenschap in ons achterhoofd gaan we na wat er bekend is over het 
effect van depressies op relatieproblematiek.

Empirische literatuur rond depressies en relatieproblematiek

Depressie in-engere-zin (IEZ)
Er is een serie studies uitgevoerd naar de huwelijks- en gezinsrelaties van depressieve 
patiënten. De studie van Weissman en Paykel (1974) is een voorbeeld van een van de 
eerste uitgebreide empirische studies die beschrijvend van aard waren. Zij rapporteren 
de resultaten van interviews met 40 ambulante vrouwelijke depressieve patiënten en 
vergeleken deze met 40 vrouwelijke controle proefpersonen. In de relaties van de de-
pressieve patiënten werden veel relatieproblemen gerapporteerd: communicatiepro-
blemen, vijandigheid, schuld, schaamte, afhankelijkheid en een verminderde seksuele 
bevrediging. Ook Coleman en Miller (1975) vonden een correlatie tussen depressie en 
huwelijksproblemen in een steekproef van 154 echtparen.

Hinchcliffe, Hooper, Roberts en Vaughn (1975) rapporteerden het eerste obser-
vatie-onderzoek bij patiënten met een stemmingsstoornis en hun partners. Tien de-
pressieve opgenomen patiënten werden geobserveerd in interactie met hun partner en 
een vreemde in twee fasen van hun aandoening. Deze paren werden gematched met 
10 chirurgische patiënten en hun partners. De resultaten lieten zien dat de interac-
tie van de depressieve paren gekenmerkt werd door meer negatieve expressiviteit en 
spanning in vergelijking met de chirurgische groep. De depressieve patiënten waren 
overigens veel minder negatief expressief in interactie met een vreemde. De resultaten 
werden in een tweede studie bevestigd (Hinchcliffe, Hooper, & Roberts, 1978). De 
auteurs interpreteerden deze resultaten als bewijs voor de opvatting dat het gedrag 
van de depressieve patiënt als onderdeel gezien moet worden van een gezinssysteem 
dat depressieve symptomatologie genereert en handhaaft, in plaats van als consistent 
gedrag binnen de depressieve patiënt.

Ruscher en Gotlib (1988) voerden ook een observatie-onderzoek uit bij depressie-
ve echtparen en rapporteren dat hun interactie verbaal veel negatiever en minder po-
sitief is dan die van niet-depressieve paren. Biglan, Hops, Sherman, Friedman, Arthur 
en Osteen (1985) vonden minder zelfonthulling en meer aggressiviteit bij paren met 
een depressieve partner. Vergelijkbare resultaten worden gerapporteerd door Kahn, 
Coyne en Margolin (1985) die tevens minder constructieve probleemoplossende ge-
dragingen vonden en meer destructieve dan bij paren zonder depressieve patiënt.

Er lijkt dus een duidelijk verband te bestaan tussen depressie en relatieproblema-
tiek. In de meeste studies is het onduidelijk welke precieze diagnose de patiënten 
hadden. Verder is er geen psychiatrische controle-groep opgenomen waardoor niet 
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gecontroleerd kan worden voor algemene factoren die invloed kunnen uitoefenen op 
het verband tussen psychopathologie en relatieproblematiek. Daarnaast is het zo dat 
gebruik werd gemaakt van correlationele methoden waardoor een causale relatie tus-
sen depressie en relatieproblematiek niet kan worden vastgesteld.

Verscheidene andere studies suggereren dat de depressie van een van de partners 
een factor is die de kans op huwelijksproblematiek en echtscheiding significant doet 
toenemen (Fadden, Babbington, & Kuipers, 1987; Jacobs, Frank, Kupfer, & Carpen-
ter, 1987). Het lijkt er op dat het begin van de vicieuze cirkel ligt in de depressieve 
patiënt die reacties ontlokt aan partner en andere gezins- en familieleden die een nega-
tief effect hebben op zijn of haar eigenwaarde en opvattingen over leven en toekomst 
(de zogenaamde depressieve triade). Haas, Clarkin en Glick (1985) concluderen dat, 
hoewel er niet altijd een duidelijke sociale oorzaak is van depressie, de prognose beter 
is bij een beter sociaal systeem. Deze conclusie wordt ondersteund door de resultaten 
uit onderzoek van Vaughn en Leff (1976). Patiënten met een dysthyme stoornis die na 
opname teruggingen naar gezins- of familieleden die een hoge mate van Expressed 
Emotion (EE) vertoonden - een kritische, vijandige en/of emotionele overbetrokken 
houding tegenover de patiënt - hadden een significant hogere kans op terugval ge-
durende een negen maanden durende follow-up periode dan patiënten met gezinsle-
den met lage EE. De kritische houding van deze gezinsleden had sterkere predictieve 
waarde dan de symptomatologie van de patiënt. Deze resultaten werden gerepliceerd 
in een studie met 39 opgenomen depressieve patiënten (Hooley, Orley, & Teasdale, 
1986): van deze patiënten die naar een partner met hoge EE terugkeerden, vertoonde 
59% een terugval binnen negen maanden.

Keitner, Miller, Epstein en Bishop (1990) bespreken een serie studies naar het ge-
zinsfunctioneren van opgenomen depressieve patiënten. Significant dysfunctioneren 
werd gerapporteerd in de depressieve gezinnen, vergeleken met niet-depressieve ge-
zinnen, gedurende de acute fase van de depressie van de patiënt. Dit dysfunctioneren 
betrof met name slechte communicatie en probleemoplossen, maar ook de regulering 
van emotionele uitingen van de gezinsleden. Gezinnen met een depressieve patiënt 
rapporteerden verder problemen in het omgaan met aspecten van rol- en taakverdeling 
zoals huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden. Om te onderzoeken of het ge-
zinsdysfunctioneren gedurende de acute fase van de depressie een tijdelijke reactie is 
op de depressieve episode of dat het een chronisch probleem is, verwijzen de auteurs 
naar een eerdere studie. In die studie werden 28 gezinnen met depressieve patiënten 
onderzocht in de acute fase en na herstel. De resultaten suggereren dat de “depressie-
ve” gezinnen weliswaar enige verbetering lieten zien in de herstel-fase, maar vergele-
ken met controle gezinnen duidelijk slechter functioneerden, met name in communi-
catie en probleemoplossen.

Ook de manier waarop de interactie binnen het gezin wordt waargenomen door 
patiënten en hun partners heeft de interesse van onderzoekers getrokken. Kowalik en 
Gotlib (1987) voerden een observatie-onderzoek uit bij een groep van negen depres-
sieve patiënten en twee controlegroepen: tien niet-depressieve psychiatrische patiën-
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ten en tien niet-depressieve niet-psychiatrische patiënten. De proefpersonen verricht-
ten met hun partner een 15-minuten durende interactie-taak. Daarbij gaven zij aan 
hoe zij de bedoeling van hun partner waarnamen en welke bedoeling zij zelf hadden 
in de communicatie (van zeer positief naar zeer negatief). Hun interactie werd tevens 
gecodeerd door observatoren. De partners van de depressieve patiënten herinnerden 
zich meer negatieve bedoelingen dan feitelijk waren waargenomen door de observa-
toren. Er was dus een discrepantie tussen hoe negatief de partner zich voelde tijdens 
de interactie en hoe hij of zij zich gedroeg. Dit komt overeen met de veronderstelling 
van Coyne (1986) dat personen in interactie met depressieve patiënten negatieve en 
vijandige gevoelens ervaren over de depressieve persoon maar zich geblokkeerd voe-
len om deze te uiten.

Bipolaire depressie
Hoover en Fitzgerald (1981) onderzochten de relaties van patiënten met unipolaire en 
bipolaire depressie. De huwelijken van bipolaire patiënten werden als meer conflic-
tueus beoordeeld dan die van de uniploaire patiënten. Miklowitz, Goldstein, Nuech-
terlein, Snyder en Mintz (1988) onderzochten in een Expressed Emotion studie 23 
recent opgenomen bipolaire patiënten en hun “key relative” (partner of ouder). De 
gezinsleden werden geïnterviewd gedurende de opname en twee weken na ontslag. 
Binnen negen maanden vertoonden 16 patiënten een terugval. De EE-score en obser-
vatie van de gezinsinteractie vertoonden een sterke predictieve waarde voor terugval. 
Er werd geen verband gevonden tussen de gezinsinteractie en medicatie-compliance, 
noch tussen medicatie-compliance en terugval. Deze resultaten maken aannemelijk 
dat de emotionele atmosfeer binnen het gezin van de patiënt een belangrijke predictor 
is voor terugval bij bipolaire patiënten.

Lage huwelijkssatisfactie versus depressie
Het onderzoek dat tot nu toe is gepresenteerd lijkt het beeld te bevestigen dat de rela-
ties van depressieve patiënten als volgt kunnen worden gekenschetst: veel problemen 
in de communicatie, veel verwijten, vijandigheid, negatieve escalatie, weinig positie-
ve uitwisseling en negatieve waarneming van de relatie. Zoals al eerder gezegd omvat 
het meeste onderzoek echter geen controle-groep van niet-depressieve paren die hun 
relatie als problematisch ervaren.
De reeds genoemde studie van Ruscher en Gotlib (1988) onderzocht de communicatie 
bij 22 paren met een depressieve partner en 11 niet-depressieve paren en vond dat 
huwelijkssatisfactie weinig effect had op verbale communicatie tijdens de interactie 
of op de stemming na dit gesprek.

Hautzinger, Linden en Hoffman (1982) vonden de relaties van depressieve patiën-
ten met hun partner gestoorder dan die van partners in een ontevreden relatie in een 
steekproef van 26 gehuwde paren, waarvan de helft met een depressieve patiënt, die 
zich hadden aangemeld voor partnerrelatietherapie. De communicatie van de “de-



 19

DEPRESSIES EN RELATIEPROBLEMATIEK

pressieve” paren werd gekenmerkt door meer dysforie en meer uitingen van negatief 
gevoel. De depressieve partner gaf meer uiting aan een negatieve stemming, maar ook 
aan goed voelen en zelfwaardering. Bovendien was deze dwingender dan de niet-de-
pressieve partner. Niet-depressieve paren gaven meer uitingen van zich goed voelen, 
waren het vaker met elkaar eens en waardeerden hun partner meer.

Deze onderzoekingen suggereren dus dat de relatieproblematiek in depressieve hu-
welijken te maken heeft met de interpersoonlijke relaties van depressieve patiënten. 
Het is echter mogelijk dat dit verband een artefact is van de stress die ontstaat door 
het leven met een (chronisch) psychiatrische patiënt. Het is dus van belang na te gaan 
wat er bekend is over het verband tussen relatieproblematiek en andere psychiatrische 
stoornissen (Lange, Schaap, & Van Widenfelt, 1993).

Relatieproblematiek en andere psychiatrische stoornissen
Studies in de 70-er jaren rond het begrip Expressed Emotion (EE) hebben aange-
toond dat schizofrene patiënten uit gezinnen die gekenmerkt werden door overbetrok-
kenheid, vijandigheid en kritiek tegenover de patiënt meer terugval vertoonden dan 
gezinnen waarin het klimaat warmer en rustiger was (Leff & Vaughn, 1985). Later 
onderzoek liet zien dat EE niet alleen een attitude signaleerde, maar ook gekoppeld 
was aan negatief gedrag (verwijten, gedachtenlezen, schuldinductie, sarcasme). Deze 
resultaten leidden tot een therapeutische benadering waarin naast neuroleptische me-
dicatie de nadruk werd gelegd op voorlichting en gezinsinterventies om het gezins-
klimaat te verbeteren, de zogenaamde psycho-educatieve methode (Falloon, Boyd, & 
McGill, 1984). Deze methode leidt tot vermindering van schuldgevoelens bij de ver-
wanten van de schizofrene patiënt en tot meer steun. Overigens reageren gezinsleden 
anders op de positieve symptomen van wanen, hallucinaties en bizar gedrag dan op de 
negatieve symptomen van sociale isolatie en verwaarlozing. De positieve symptomen 
worden extern geattribueerd, dat wil zeggen dat ze worden toegeschreven aan de ziek-
te. De negatieve symptomen worden intern geattribueerd, dat wil zeggen dat de ver-
wanten aannemen dat de patiënt wel degelijk beheersing heeft over die symptomen. 
Het is echter aannemelijk dat de verschillende typen symptomen verschillende ziek-
teprocessen signaleren met bovendien een verschillende prognose (Van den Bosch, 
1989). Ook bij depressieve symptomen worden dergelijke processen van interne at-
tribuering teruggevonden (Van den Hoofdakker, Albersnagel, & De Cuyper, 1990).

Bij zowel agorafobie als bij de dwangneurose zijn geen bewijzen gevonden voor 
een verband tussen de aandoening en relatieproblematiek. Arrindell en Emmelkamp 
(1985) concluderen bijvoorbeeld dat de huwelijksrelaties van fobische patiënten niet 
slechter zijn dan die van de gemiddelde Nederlander. Verder heeft partnerrelatiethera-
pie geen effect op de angststoornis, maar individuele therapie wel een positief effect 
op de kwaliteit van de partnerrelatie (Lange en Van Dyck, 1992). Het is wel zo dat een 
partner een cruciale rol kan spelen bij het in stand houden van de angststoornis (Hoog-
duin, 1986). Ten slotte is het niet geheel en al duidelijk welke rol de klacht speelt in 
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een duidelijk gestoorde partnerrelatie. Het lijkt er in ieder geval op dat een angststoor-
nis veel minder stress oplevert binnen gezin en relatie dan depressie of schizofrenie.

Bij verslavingen wordt al een lange tijd verondersteld dat relatie- en gezinsproble-
men een belangrijke determinant zijn voor het verslavingsgedrag. Voor wat betreft 
verslaving aan hard drugs kan aannemelijk worden gemaakt dat wanneer de ouders 
niet op een lijn zitten dit een belangrijke factor is. Maar wellicht gaat dit verband 
alleen op voor jonge druggebruikers (Romijn, 1989; Romijn et al., 1992). Voor alco-
holverslaving lijkt er slechts voor een beperkte groep patiënten een verband te bestaan 
tussen alcoholgebruik en de partnerrelatie, namelijk voor diegenen die thuis en niet 
explosief drinken (Schaap, Schellekens, & Schippers, 1991). Overigens leidt partner-
relatietherapie niet tot verbetering van het alcoholisme (O’Farrell et al., 1985).

Samenvattend moeten we stellen dat eigenlijk alleen de EE-literatuur relevante 
gegevens oplevert voor het verband tussen depressie en relatieproblematiek. De lite-
ratuur is wel eensgezind in het rapporteren van een verband tussen de aanwezigheid 
van een depressie IEZ, een bipolaire stoornis of een dysthyme stoornis en relatiepro-
blematiek. Dit verband lijkt te bestaan uit de aanwezigheid van negatieve cognitieve 
schema’s en depressieve symptomen aan de ene kant en de frustratiegevoelens en re-
acties van de gezinsleden aan de andere kant. In het navolgende zullen we een cogni-
tief-interpersoonlijk model beschrijven dat wordt gepresenteerd door Gotlib en Ham-
men (1992). In dit model is de meer epidemiologische literatuur (zie het hoofdstuk 
van Hosman, Veltman, & Ruiter) geïntegreerd met de hiervoor beschreven literatuur. 
Uit dit model, dat in eerste instantie vooral voor de dysthyme stoornis relevant lijkt, 
zijn duidelijke implicaties voor behandeling te distilleren.

Een cognitief-interpersoonlijk model
Gotlib en Hammen (1992) beginnen met het formuleren van een vijftal proposities:
1. Er wordt aangenomen dat depressie het resultaat is van negatieve interpretatie 

van gebeurtenissen en opvattingen over eigenwaarde en eigen effectiviteit. Kwets-
baarheid voor depressie bestaat in wezen uit schematisch georganiseerde voor-
stellingen van zelf, anderen en de wereld waarin begrippen worden benadrukt als: 
persoonlijk falen, afwijzing door anderen en een onvermogen om gewenste (inter-
persoonlijke) doelen te bereiken.

2. Depressie ontstaat in een context van sociale en omgevingshulpbronnen en ge-
dragscompetenties. Het is de omgeving die de negatieve cognities in gang zet. 
Kwetsbaarheid voor depressie is een functie van de omgeving die door de persoon 
is geschapen waarbij met name interpersoonlijke relaties belangrijk zijn.

3. Depressies treden op als reactie op gebeurtenissen die mede gedetermineerd wor-
den door interpersoonlijke transacties. “Negatieve” gebeurtenissen hebben een 
effect door de interpretatie van de persoon en door de bereikbaarheid van hulp-
bronnen.



 21

DEPRESSIES EN RELATIEPROBLEMATIEK

4. Individuele variatie in neurohormonale processen beïnvloeden de mate en duur 
van de depressie en worden op hun beurt beïnvoed door genetische factoren en 
vroege traumatische ervaringen.

5. Er wordt veronderteld dat er voor verschillende soorten depressies verschillende 
etiologische factoren zijn. Het door deze auteurs ontwikkelde model zou vooral 
van toepassing zijn op (neurotische) depressies die relatief vroeg in het leven be-
ginnen en recidiverend zijn. Bij de ernstiger depressies (depressie IEZ, bipolaire 
stoornis) is waarschijnlijk een stress-coping model relevanter: hoe gaan de patïent 
en de gezinsleden om met de stress die veroorzaakt wordt door de aandoening.

Daarnaast worden door Gotlib en Hammen vier groepen factoren en processen onder-
scheiden: (a) factoren die het risico verhogen dat iemand een (niet-bipolaire) depres-
sie ontwikkelt; (b) factoren die met het ontstaan van depressieve episode te maken 
hebben; (c) factoren verantwoordelijk voor het handhaven van een depressieve episo-
de; en (d) factoren verantwoordelijk voor het heroptreden van depressie. Dit onder-
scheid resulteert in het volgende model (Figuur 1):

Figuur 1. Cognitief-interpersoonlijk model ( Gotlib en Hammen ,1992) 
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Kwetsbaarheid
Er is consistent bewijs dat personen die een depressie ontwikkelen een verhoogde 
incidentie hebben van negatieve vroegkinderlijke ervaringen. Deze ervaringen betref-
fen waargenomen verlies of gebrek aan emotionele steun (affectieve verwaarlozing) 
dat door het kind ervaren wordt als buiten zijn of haar controle te zijn. Met name 
het vroegtijdig verliezen van een ouder indien dit niet goed opgevangen wordt ver-
hoogt kans op latere depressie. Dergelijke negatieve ouder-kind ervaringen en hech-
tingsproblematiek leiden tot de ontwikkeling van negatieve cognitieve schema’s met 
betrekking tot zelf en anderen. Dergelijke negatieve schema’s en blootstelling aan 
dysfunctionele opvoeding en gezinservaringen hebben een duidelijk negatief effect 
op interpersoonlijk gedrag en vaardigheden en leiden tot het inadequaat omgaan met 
stressoren. Naast de ervaringen uit de kindertijd die bijdragen aan het formeren van 
doelstellingen en proposities over wat noodzakelijk is voor het bereiken van zelfwaar-
dering en voldoening, spelen persoonlijkheidsfactoren waarschijnlijk een belangrijke 
rol.

Begin van depressie
Stressvolle gebeurtenissen en omstandigheden markeren dikwijls het begin van de-
pressie. Cognitieve kwetsbaarheid leidt tot een depressogene interpretatie van deze si-
tuatie, dat wil zeggen dat de situatie geïinterpreteerd wordt als bewijs voor het gevoel 
van waardeloosheid en onvermogen om gewenste doelen te bereiken. Voor vele de-
pressieve personen betreft deze cognitieve kwetsbaarheid specifieke interpersoonlijke 
waarden. Zij hebben een behoefte aan afhankelijkheid die is ontstaan door negatieve 
ervaringen met significante anderen. Daarnaast hebben veel depressieve personen een 
sociale omgeving geschapen waarin stressoren worden gegenereerd en waarin dus de 
confrontatie met negatief-geïnterpreteerde gebeurtenissen toeneemt. Dit is met name 
het geval bij problematische sociale relaties en vaak onderontwikkelde sociale vaar-
digheden. 

Ook heeft depressie heeft een verhoogde kans van optreden in overgangsfases in 
het leven. Overgangsfases worden immers gekenmerkt door verlies van relaties (sepa-
ratie van ouders, separatie van kinderen). Daarbij kan een belangrijke factor zijn het 
waarnemen van mislukken in het bereiken van leeftijdsgebonden doelstellingen als 
acceptatie door leeftijdgenoten, een intieme relatie en professionele prestaties.

Het in stand blijven van depressies
Het is niet alleen zo dat depressieve symptomen typisch negatieve reacties van an-
deren uitlokken. Depressieve personen zijn ook extra gevoelig voor signalen van af-
wijzing en kritiek. De literatuur geeft duidelijk aan dat depressieve personen minder 
sociaal vaardig zijn dan niet-depressieve leeftijdsgenoten: ze hanteren minder oog-
contact, praten minder, praten zachter en monotoner. Bovendien is de inhoud van hun 
conversatie vaak negatief: somber, boos, soms te zelfonthullend en met thema’s als 
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zelf-devaluatie, verdriet en hopeloosheid. Verder worden ze gekenmerkt door inter-
persoonlijke afhankelijkheid, hetgeen als “plakkerig” kan overkomen. Ook hebben 
ze slechte probleemoplossingsvaardigheden waardoor zij de interpersoonlijke fricties 
die door hun gedrag kunnen ontstaan slecht kunnen oplossen. En dit kan dan weer 
leiden tot een situatie waarin ze door anderen gemeden worden en dus tot een klein 
sociaal netwerk.

Verder is het zo dat depressieve personen gemakkelijker toegang hebben tot nega-
tieve constructen, een neiging om overgevoelig te zijn voor negatieve aspecten van 
zichzelf en van anderen, met name signalen van kritiek en afwijzing. Het is ongetwij-
feld zo dat negatieve emoties en afwijzing van anderen cognitieve schema’s of her-
inneringen reactiveren van ervaringen van afwijzing, verlies of oncontroleerbaarheid 
die dan weer gevoelens van afhankelijkheid kunnen versterken. Hiermee wordt een 
negatieve spiraal in werking gezet die leidt tot meer depressieve gevoelens en meer 
afwijzing.

Terugval
Naarmate de cognitieve, interpersoonlijke en omgevings risico-voorwaarden langer 
bestaan hebben, wordt de kans op terugval groter. Daarnaast is het zo dat iemand’s 
lage eigenwaarde, negatieve representaties van anderen en slechte sociale en pro-
bleemoplossingsvaardigheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een leven 
waarin de kans op negatieve gebeurtenissen toeneemt en het vermogen om ze op te 
lossen of er mee om te gaan eerder afneemt dan toeneemt. Tenslotte zullen de de-
pressieve episoden op zich de relaties met anderen aantasten, zoals binnen het gezin, 
de partnerrelatie, familie, vrienden en kennissen. Dit zal direct gebeuren, maar ook 
indirect door de eventuele problemen die ontstaan door ziekteverzuim en verminderde 
financiële middelen.

Implicaties voor behandeling
Gegeven het verband tussen gezinsfunctioneren en depressie, is het niet verwonder-
lijk dat veel auteurs adviseren de gezinnen te betrekken bij de behandeling van de-
pressieve patiënten om de resultaten van de behandeling te garanderen en om terugval 
te voorkomen. Zo stelt Coyne (1986), een exponent van de strategische gezinsthera-
pie, een behandeling voor van depressie bestaande uit onder andere gezinsinterventies 
zoals heretiketteren en paradoxale interventies. Deze interventies hebben als doel om 
de vicieuze cirkel te doorbreken die er bestaat tussen de depressie en de cognitieve 
schema’s aan de ene kant en de reacties van de gezinsleden en het sociale systeem als 
geheel aan de andere kant.

Haas, Clarkin en Glick (1985) benadrukken dat depressie in een multidimensi-
onele eclectische context dient te worden behandeld. De individuele aspecten die-
nen te worden getaxeerd en aangepakt, evenals de manier waarop de depressie in de 
gezinsinteractie is verweven. Zij geven ook verschillende adviezen voor endogene 
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versus exogene depressie. Voor endogene depressie, waarbij biologische factoren een 
belangrijke rol worden verondersteld te spelen, wordt een combinatie van antidepres-
sieve medicatie voorgesteld met een gezinsbenadering waarin de stress die de depres-
sie binnen het gezinssysteem genereert centraal staat. Er wordt een sterke nadruk ge-
legd op het mobiliseren van steun vanuit het gezin met name ook om medicatie-trouw 
te garanderen.

Falloon, Hole, Mulroy, Norris en Pembleton (1988) beschrijven een model van 
psycho-educatieve gezinstherapie dat is gebaseerd op het werken met schizofrene pa-
tiënten en hun gezinsleden. Teichman (1986) beveelt een combinatie van medicatie 
en structurele gezinstherapie aan waarin de nadruk ligt op grenzen, hiërarchie en alli-
anties binnen het gezin. Anderen benadrukken het veranderen van mispercepties, we-
derzijdse misverstanden, ineffectieve communicatie, probleemoplossen en verwach-
tingen (zie Coyne et al., 1984; Rounsaville, Klerman, Weissman, & Chevron, 1985).

Ondanks het feit dat men overtuigd is van de rol die gezinsfactoren spelen in het 
ontstaan, maar zeker in het handhaven van en de terugval bij depressie, zijn er weinig 
gecontroleerde studies naar de effectiviteit en het effect van gezinstherapie op dit 
gebied. In een literatuuroverzicht vond Berkowitz (1988) slechts twee studies die aan 
minimale methodologische criteria voldeden. In het ene onderzoek werd een multidi-
mensionele aanpak bij opgenomen patiënten geëvalueerd. Er werden enige positieve 
resultaten gerapporteerd (Glick et al., 1985). In het andere onderzoek werd multipele 
gezinstherapie in combinatie met zelfhulp groepen vergeleken met pure psycho-edu-
catie (Anderson et al., 1986). Er werden geen verschillen gevonden tussen de twee 
benaderingen maar dat kan het gevolg zijn van de heterogeniteit van de steekproeven. 
Beide studies vonden echter wel dat psycho-educatie diende te worden aangepast aan 
de aard van de depressie, hetgeen suggereert dat depressie in veel mindere mate dan 
schizofrenie geschikt is voor een standaardbehandeling bestaande uit voorlichting en 
stress-reductie.

Tenslotte vergeleken Clarkin, Haas en Glick (1988) en Clarkin, Glick, Haas en 
Spencer (1990) een individuele aanpak (multimodale klinische behandeling bestaan-
de uit medicatie, individuele en groepstherapie) met een gezinsbenadering bij opge-
nomen bipolaire en unipolaire patiënten. De gezinsbenadering die voor een belangrijk 
gedeelte uit psycho-educatie bestond, was effectiever voor de bipolaire dan voor de 
unipolaire patiënten en hun gezinnen. Voor deze laatste patiënten was het niet ef-
fectiever dan individuele therapie. Bij follow-up echter waren de positieve effecten 
van de gezinstherapie bij de bipolaire patiënten verdwenen. Op basis hiervan lijkt de 
conclusie gewettigd dat ook bij bipolaire patiënten psycho-educatie alleen niet vol-
doende is. Een aantal gevalsbeschrijvingen ondersteunen de visie dat een actievere 
betrokkenheid van gezinsleden in de behandeling noodzakelijk is (Lange, Schaap, & 
Van Widenfelt, 1993).
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Conclusie
Het is overduidelijk dat depressie een belangrijke determinant is voor relationele 
problemen. Depressie hangt samen met eenzaamheid en sociale angst en wordt ge-
kenmerkt door een negatieve stemming (verdriet, wanhoop), een lage eigenwaarde, 
pessimisme, initiatiefverlies en vertraagde gedachtengang. Daar kunnen nog slaap- en 
eetproblemen bijkomen, evenals een afname in seksueel verlangen. Dit zijn symp-
tomen die een zware wissel trekken op de partnerrelatie en het gezin en leiden tot 
relatieproblematiek en een verhoogde kans op echtscheiding. Depressieve personen 
lijken gevangen geraakt in een negatieve spiraal van verslechterende sociale relaties. 
Zij wijzen anderen af, zijn onhandig in sociale situaties en worden daardoor door 
anderen afgewezen, terwijl anderen juist voor hen belangrijk zijn gezien onder andere 
hun negatieve vroegkinderlijke ervaringen en behoefte aan steun. Bovendien zijn zij 
geneigd riskante sociale situaties te vermijden en interne, stabiele, globale causale 
attributies te hanteren.

Het is van belang onderscheid te maken tussen de depressie IEZ en de bipolai-
re stoornis (endogeen, vitaal) enerzijds en dysthymie (reactief, exogeen) anderzijds. 
Voor het bestrijden van de endogene depressie wordt het gebruik van psychofarmaca 
geadviseerd tesamen met een vorm van gezinstherapie die vooral gericht is op het re-
duceren van stressoren afkomstig uit de omgang met de gezinsleden (Haas, Clarkin, & 
Glick, 1985). Voor de behandeling van de “exogene” depressie moet de nadruk meer 
liggen op het terugdringen van mispercepties, onderlinge misverstanden, ondoelmati-
ge manieren van communiceren en van ineffectieprobleem oplossen: cognitieve tech-
nieken dus naast sociale vaardigheden.
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C. M. H. Hosman, J. E. Veltman, & M. Ruiter

Inleiding
Waarschijnlijk maakt iedereen in zijn leven wel eens periodes mee die gekenmerkt 
worden door depressieve gevoelens. Ze zijn een normaal onderdeel van ons leven. 
Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een ernstig verlies of een zware te-
genvaller zoals het overlijden van ouders, de eigen partner of kind, of het verlies van 
een baan. Dergelijke indringende ervaringen kunnen leiden tot sombere stemmingen, 
gevoelens van zinloosheid, niet kunnen functioneren in het normale werk, verlies van 
interesse in de buitenwereld, en een sterke neiging tot terugtrekken. Deze depressieve 
gevoelens zijn doorgaans van tijdelijke aard. De meeste mensen zijn wel in staat om 
daar zelf door heen te komen, vaak mede dankzij de steun die ze daarbij vanuit hun 
directe omgeving ontvangen.

Wanneer wij hier spreken over de preventie van depressie, doelen we niet op het 
voorkomen van dergelijke min of meer normale gevoelens, maar op het voorkómen 
van depressieve stoornissen zoals omschreven in de DSM-III-R (American Psychi-
atric Association, 1987). De laatste jaren is men steeds meer gaan erkennen dat de-
pressieve stoornissen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid vormen. Het 
aantal mensen met een depressieve stoornis is omvangrijk en lijkt zelfs toe te nemen. 
Bovendien kunnen de individuele, sociale en maatschappelijke gevolgen ervan als 
ernstig worden aangemerkt. Om deze redenen zou in de samenleving een hoge pri-
oriteit gegeven moeten worden aan de ontwikkeling van preventieprogramma’s ter 
voorkóming van depressie.

De vraag is echter of de tijd daarvoor al rijp is. Is het mogelijk om depressieve 
stoornissen te voorkomen middels preventieve interventies? Is er reeds voldoende 
kennis over beïnvloedbare risicofactoren om een investering in de ontwikkeling van 
preventieprogramma’s te kunnen verantwoorden? Wat voor preventieve strategieën 
zijn er mogelijk en leveren zij ook de gewenste preventieve effecten op? Via een sys-
tematische beantwoording van deze vragen beogen we in deze bijdrage een inzicht te 
geven in de huidige stand van zaken met betrekking tot de preventie van depressieve 
stoornissen.

Depressieve symptomen en depressieve stoornissen
Alvorens we op het belang en de mogelijkheden van preventie ingaan, is het nood-
zakelijk om eerst stil te staan bij het onderscheid tussen depressieve symptomen en 
depressieve stoornissen. Het veronachtzamen van dit verschil kan gemakkelijk leiden 
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tot onverantwoorde interpretaties van de resultaten van epidemiologisch onderzoek of 
tot onverantwoorde conclusies over de effectiviteit van interventies.

Om van depressieve stoornissen te kunnen spreken, zoals die gedefinieerd zijn 
in de DSM-III-R, dient het gedrag, denken, gevoelsleven en ook het lichamelijk 
functioneren aan bepaalde diagnostische criteria te voldoen. De verschillende typen 
depressieve stoornissen en hun diagnostische criteria worden elders in deze bundel 
beschreven (zie het hoofdstuk van Schaap, Van Widenfeldt, & Hosman). De aanwe-
zigheid van een reeks depressieve symptomen* is daarbij één van de voorwaarden. 
Het vaststellen van een depressie bij een beperkt aantal patiënten in een klinische set-
ting is aanzienlijk gemakkelijker dan het vaststellen van depressieve stoornissen in de 
bevolking of bij bepaalde risicogroepen. Voor het stellen van dergelijke populatiege-
richte diagnosen is epidemiologisch onderzoek nodig onder grote aantallen mensen. 
Op grond hiervan kunnen uitspraken gedaan worden over de prevalentie van depres-
sie (aantal bestaande gevallen) en over de incidentie (aantal nieuwe gevallen in een 
bepaalde periode). Ook voor het vaststellen van de effecten van een preventiebeleid is 
men veelal aangewezen op het gebruik van epidemiologische onderzoeksmethoden.

Een veel gebruikte methode in epidemiologisch onderzoek is het voorleggen van 
een depressievragenlijst die respondenten zelf moeten invullen. De meest bekende 
en inmiddels wereldwijd toegepaste voorbeelden hiervan zijn de Beck Depression 
Inventory (BDI; Beck et al., 1961), de Self-rating Depression Scale (SDS, Zung; 
1965), Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977) 
en depressieschaal van de Symptom Checklist (SCL-90; Derogatis et al., 1973; Ar-
rindell & Ettema, 1986). Deze schalen geven een continuüm weer dat aanwezigheid 
en ernst van de depressive symptomatologie meet. Een hoge score wijst echter niet 
zonder meer op de aanwezigheid van een depressieve stoornis. Om tot een dergelijke 
conclusie te komen dient bij de hoog-scoorders een aanvullend interview te worden 
afgenomen waarin zorgvuldig wordt nagegaan of al dan niet voldaan wordt aan de 
criteria die in de DSM-III-R gesteld worden voor de diverse typen van depressie. De 
Diagnostic Interview Schedule (DIS; Robins et al, 1981) is een voorbeeld van derge-
lijke gestructureerde interviews met een redelijke validiteit.

In een groot aantal epidemiologische studies naar het voorkomen van depressie 
en in veel evaluatiestudies naar de effectiviteit van programma’s ter preventie van 
depressie wordt echter alleen gebruik gemaakt van depressievragenlijsten. Wanneer 
uit een evaluatiestudie blijkt dat een preventieprogramma geleid heeft tot een gemid-
deld lagere BDI-score in de experimentele groep, dan mag hieruit niet geconcludeerd 
worden dat het programma dus geleid zou hebben tot minder depressieve stoornissen. 

* Typerende symptomen die bij een depressie horen zijn: je somber voelen, verlies van plezier in het le-
ven, geen toekomst meer zien, je niet gemotiveerd meer voelen om je ergens voor in te zetten, je zelf niet 
meer de moeite waard vinden, nutteloos, onaantrekkelijk, en het ontbreken van zelfvertrouwen. Naast deze 
symptomen van emotionele en motivationele aard, doen zich vaak ook cognitieve symptomen voor zoals 
concentratieproblemen en besluiteloosheid, en verder somatische klachten als slapeloosheid, vermoeid-
heid, een sterk verlaagde of juist verhoogde eetlust, en traag of juist overactief functioneren.
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Een vermindering van het aantal of de ernst van depressieve symptomen is de enig 
aanvaardbare conclusie die hieruit kan worden getrokken. Een dergelijke verminde-
ring kan op zich een waardevolle bijdrage vormen aan de verbetering het psychisch 
welbevinden.

Omdat het in het kader van preventie vaak moeilijk is om depressieve stoornissen 
op een valide wijze vast te stellen, nemen onderzoekers vaak hun toevlucht tot de 
beschreven symptoomschalen. Tegen het licht van de voorafgaande overwegingen 
zou dit tot niet-valide conclusies leiden over de preventie van depressieve stoornis-
sen. Toch zijn er twee perspectieven van waaruit dergelijke symptoommetingen zin 
hebben.

Ten eerste kan beargumenteerd worden dat een hoge symptoomscore weliswaar 
niet beschouwd mag worden als maat voor een depressieve stoornis, maar dat een 
hoog, respectievelijk laag niveau van depressieve symptomatologie wel een indicatie 
biedt voor de kans dat een depressieve stoornis aanwezig of afwezig is. Zo rappor-
teren Lewinsohn en Teri (1982) dat bij respondenten met een score van 16 of lager 
op de CES-D met een nauwkeurigheid van 82% mag worden aangenomen dat een 
depressieve stoornis afwezig is. Aangezien het bij preventieprogramma’s steeds gaat 
om het verlagen van de kans op een ziekte op het niveau van (deel)populaties of ri-
sicogroepen, zou een toename van het percentage laagscoorders op de CES-D (score 
16 of lager) beschouwd kunnen worden als een indicatie voor het met succes verlagen 
van de kans op een depressieve stoornis.

Ten tweede kan een hoog niveau van depressieve symptomen beschouwd worden 
als een risicofactor of een predictor voor het ontstaan van een depressie. Een hoog 
niveau van depressieve symptomen, wijst dan op een aanleg voor depressie of op een 
eerste aanzet tot de ontwikkeling van een depressieve stoornis. Beide wijzen op een 
verhoogde kans dat zich in de toekomst een depressie zal ontwikkelen. Wanneer pre-
ventieprogramma’s erin zouden slagen om het aantal depressieve symptomen te ver-
lagen, dan zouden we daarmee minstens één van de risicofactoren hebben verminderd 
en daarmee de kans op het ontstaan van een depressie hebben verlaagd.

In de preventieliteratuur wordt deze risicofactor opvatting vaak gebruikt (Munoz, 
1993). Hoe plausibel een dergelijke opvatting ook lijkt, er is nog maar weinig onder-
zoek gedaan naar de mate waarin een hoog niveau van symptomatologie een latere de-
pressieve stoornis prediceert. Toch zijn er twee prospectieve studies die steun bieden 
voor deze opvatting. In een studie van Lewinsohn onder bijna 1000 personen bleek dat 
een hoge score op een symptoomschaal predictief was voor een hogere kans op een 
unipolaire depressie (Lewinsohn, Rosenbaum, & Hoberman, 1988). De onderzoekers 
vergeleken de symptoomscores op tijdstip 1 met de aanwezigheid van een depressieve 
stoornis* 8 maanden later. Personen met een klinische stoornis vertoonden reeds 8 
maanden eerder gemiddeld een hogere score op de toen afgenomen symptoomschaal 

* Gemeten met de Schedule for Affective Disorders and Schizofrenia (SADS) en de Research Diagnostic 
Criteria (RDC).
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(CES-D) in vergelijking tot de mensen die geen depressieve stoornis ontwikkelden 
(M = 15.01, resp. M = 11.42). Ook het bekende prospectieve onderzoek van Brown 
onder Londense vrouwen uit lagere inkomensgroepen wijst in deze richting (Brown, 
1988). Uit beide studies wordt tevens duidelijk dat hogere symptoomniveau’s alleen 
tot depressieve stoornissen leiden wanneer ook andere risicofactoren werkzaam zijn.

Belang van preventie van depressie
Waarom is het belangrijk te investeren in het ontwikkelen van preventieprogramma’s 
om depressies te voorkómen? Waarom dient aan de ontwikkeling en implementatie 
van preventieprogramma’s ter voorkóming van depressie prioriteit te worden gege-
ven?

Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en het is 
bovendien een stoornis die zowel voor de personen in kwestie, als voor hun directe 
omgeving en voor de samenleving als geheel ernstige consequenties heeft. Zo sterven 
er jaarlijks meer mensen aan de gevolgen van depressieve stoornissen, namelijk via 
suïcide, dan aan aan de gevolgen van verkeersongevallen. In 1991 bedroeg het aantal 
suïcides in ons land 30% meer dan het aantal verkeersdoden, respectievelijk 1611 en 
1240 doden (CBS, 1993).

Epidemiologie. De puntprevalentie van depressie in de volwassen bevolking bedraagt 
ruwweg 5 - 7%. In Nederland vond Hodiamont een prevalentie van 5.4% (Hodiamont, 
1988) onder mensen tussen 18 en 65 jaar en geeft Ormel een geschatte prevalentie van 
6.7% (Ormel, Brook, & Wiersma, 1984). Deze cijfers wijken niet fundamenteel af van 
de Amerikaanse cijfers die de DSM-III-R vermeldt. Zo vonden Regier et al. (1988) in 
een onderzoek onder 18571 personen van 18 jaar en ouder een punt-prevalentie van 
2.2% voor depressie IEZ, 3.3% voor dysthyme stoornissen en 0.4% voor bipolaire 
stoornissen. Weissman en Myers (1978) vonden, althans in stedelijke gebieden, een 
puntprevalentie van 6.8% wanneer diverse typen depressie werden gecombineerd. 
Ook in Italië werd door Faravelli et al. (1990) in een bevolkingsonderzoek op basis 
van de DSM-III-R criteria een puntprevalentie van 6.4% gevonden. Wanneer we van 
de voorzichtige schatting zouden uitgaan dat de puntprevalentie onder de volwassen 
bevolking 6% bedraagt, dan zou dit betekenen dat in ons land op enig moment 600000 
à 700000 volwassenen gebukt gaat onder een depressieve stoornis volgens de DSM-
III-R criteria.

Tussen één op de tien en één op de vier volwassenen zullen ooit in hun leven een 
depressieve stoornis krijgen (Munoz, 1987). In Zweden wordt op basis van een pros-
pectieve epidemiologische studie over 25 jaar de kans dat iemand ooit in zijn leven 
een depressieve stoornis zal krijgen voor vrouwen geschat op 1 op iedere 2 vrouwen 
en voor mannen 1 op iedere 4 mannen (Hagnell et al., 1982).

Toename. De epidemiologische literatuur biedt enkele indicaties die er mogelijk 
op wijzen dat depressie tegenwoordig vaker voorkomt dan vroeger. Zo constateren 
huisartsen de laatste jaren in hun praktijk meer depressies dan voorheen (De Bakker, 
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Claessens, & Schellevis, 1991). Deze stijging zou echter ook verklaard kunnen wor-
den uit het feit dat huisartsen tegenwoordig waarschijnlijk beter dan vroeger in staat 
zijn depressies te onderkennen. Bovendien zou het kunnen zijn dat patiënten meer dan 
vroeger psychische problemen bij zich zelf onderkennen en met hun huisarts durven 
te bespreken.

Een andere aanwijzing is de opvallende stijging van de prevalentie van affectieve 
psychosen onder opgenomen psychiatrische patiënten gedurende de laatste tien jaar 
(1980-1990). Zowel bij mannen als bij vrouwen blijkt deze in die periode bijna te 
zijn verdubbeld en voor de komende jaren wordt een verdere stijging verwacht (Bijl, 
1993). Opnamecijfers in de Verenigde Staten geven over de afgelopen twintig jaar 
eenzelfde trend te zien (Klerman & Weissman, 1989).

Een derde indicatie is de drastische stijging van het aantal suïcides en suïcidepo-
gingen over de afgelopen decennia. Tussen 1952 en 1984 steeg het aantal suïcides 
in Nederland van 8.4 tot 16.6 per 100000 inwoners van 15 jaar en ouder (Kerkhof, 
1985), een stijging die in vrijwel alle Europese landen te zien is (Frazer & Peters, 
1987). De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een stabilisatie en zelfs een 
lichte daling (Reesink, 1993).

Tenslotte kan een toename in het vóórkomen van depressieve stoornissen afgeleid 
worden uit de bevinding dat depressieve stoornissen tegenwoordig in steeds jongere 
leeftijdsgroepen worden aangetroffen. Terwijl vroeger vaak gedacht werd dat depres-
sie vooral in de middenleeftijd voorkomt en niet bij kinderen, tonen diverse recente 
studies aan dat depressies ook voorkomen bij kinderen. In een longitudinale studie 
onder schoolgaande kinderen bleken dysthyme stoornissen reeds voor te komen bij 
kinderen vanaf 7 jaar en depressies IEZ bij kinderen tussen 10.5 en 11.5 jaar (Kovacs, 
Feinberg, Crouse-Novak, et al., 1984). Met name in de adolescentie neemt de kans 
op het ontstaan van depressies duidelijk toe. Door Kashani et al. (1987) werd onder 
adolescenten een prevalentie van dysthyme stoornissen gevonden van 3.3% en voor 
depressie IEZ 4.7%. Sorensen, Rutter en Aneshensel (1991) stelden vast dat 25% van 
de depressies IEZ ontstaan in de kinderleeftijd of bij adolescenten, en dat 50% van 
de depressies IEZ ontstaan vóór het 26ste levensjaar. De vroegere leeftijd waarop 
depressie lijkt te ontstaan kan een belangrijke invloed hebben op de prevalentie. In 
diverse studies is immers vooral bij jongere leeftijdsgroepen een ongunstige prognose 
en een relatief grote kans op recidive gevonden (Kovacs et al., 1984; Coryel, Endicott, 
& Keller, 1991).

Ook in het geval dat de stijging van de depressiecijfers geheel terug te voeren zou 
zijn op een betere onderkenning en diagnosestelling en niet op een toename van de 
ware prevalentie, betekent dit nog steeds dat depressieve stoornissen een steeds be-
langrijker probleem zijn gaan vormen.

Recidiviteit. Een andere reden waarom het belangrijk is om preventieve benadering 
van depressie te stimuleren is de hoge kans op recidiviteit, ofwel terugval. Wanneer 
iemand voor het eerst een episode van depressie heeft meegemaakt is er een hoge kans 
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dat deze persoon in de toekomst opnieuw een depressieve episode zal meemaken. 
Het meest omvattende overzicht van gegevens over recidiviteit bij depressie wordt 
gegeven door Lavori, Keller en Klerman (1984). Zij concluderen dat de kans op te-
rugval het hoogst is in de eerste twee maanden (20% terugvallers), daarna stijgt het 
terugval-percentage minder snel. Na 6 maanden blijkt in het totaal 30% opnieuw in 
een depressieve episode te zijn terechtgekomen, na een jaar 40%, na twee jaar 50% 
en na vijf jaar zelfs 76% (Keller, 1988). Keller (1985) schat dat depressieve patiënten 
gemiddeld 5 tot 6 keer in hun leven een depressieve episode meemaken. Op basis van 
een longitudinale studie onder 190 unipolaire patiënten over een periode van 20 jaar 
berekende Angst (1984) dat dergelijke personen 20% van hun leven doorbrengen in 
depressieve episodes, nadat de stoornis zich voor het eerst gemanifesteerd had.

Ernstige persoonlijke gevolgen. Depressieve stoornissen en episoden komen niet al-
leen vaak voor, ze vormen tevens een zware belasting voor patiënten zelf. De gevol-
gen van een depressie blijken vergelijkbaar met die van een aantal ernstige medische 
ziekten. Depressieve patiënten worden door hun ziekte in hun dagelijks functioneren 
evenzeer gehinderd als hartpatiënten, en zelfs meer dan patiënten met reuma, diabetes 
of hoge bloeddruk (Wells et al., 1989). Een belangrijk gevaar van depressie is boven-
dien de kans op suïcide. Geschat wordt dat 10 tot 15% van de affectieve stoornissen 
resulteert in een suïcide en dat aan 40 tot 70% van de geslaagde suïcides een depressie 
vooraf ging (Brent, Kupfer, Bromet, & Dew, 1988). Een longitudinale studie onder 
depressieve ambulante patiënten toonde aan dat vrouwen, ook nadat zij hersteld zijn 
van een depressie, in sociaal opzicht gebrekkig blijven functioneren (Gotlib & Lee, 
1989). Zij rapporteren minder sociale activiteiten, hebben minder vrienden, de kwa-
liteit van hun vriendschappen blijkt lager en zij hebben op meer terreinen conflicten 
met hun familie dan normale vrouwen en vrouwen met een ander type psychiatrische 
stoornis. Het is overigens goed denkbaar dat het hier niet zozeer om een gevolg van 
de depressie gaat maar om een risicofactor die ook na het herstel van een depressieve 
episode blijft voortbestaan.

Ernstige gevolgen voor anderen. Depressieve stoornissen kunnen ook ernstige gevol-
gen hebben voor anderen in de directe omgeving. Zo blijken kinderen van depressieve 
ouders een aanzienlijk hogere kans te lopen om later zelf ook een depressieve stoornis 
of een andere vorm van psychopathologie te ontwikkelen. Hoewel aan dergelijk on-
derzoek tal van methodologische problemen vastzitten, concluderen Gotlib en Ham-
men in hun recente overzicht dat de verschillende studies op dit punt tot opvallend 
consistente resultaten leiden (Gotlib & Hammen, 1992). De kans dat kinderen van 
depressieve ouders zelf een psychiatrische stoornis in hun leven ontwikkelen wordt 
geschat op 41 tot 77%. Er zijn tal van aanwijzingen dat naast genetische invloeden 
ook ouder-kind interacties en opvoedingsgedrag van de ouders hierbij een belangrijke 
causale rol spelen (onder andere Thase, 1990). Met name bij jonge moeders die zelf 
onder een depressie leiden en niet in staat zijn hun rol als ondersteunende ouder vorm 
te geven, bestaat er een hogere kans op verwaarlozing van kinderen en op kinder-
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mishandeling. Zoals uit de bijdrage van Schaap, Van Widenveldt en Hosman blijkt, 
heeft een depressie ook grote gevolgen voor de partner en voor de partnerrelatie. Een 
hogere kans op echtscheiding is hiervan een duidelijke weerspiegeling.

Een geheel ander gevolg vormen de consequenties voor de werksituatie, in de vorm 
van produktieverlies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo werd in 1980 bij 
12% van de instroom van arbeidsongeschikten een depressief syndroom vastgesteld 
(Van den Hoofdakker, Albersnagel, & Ormel, 1989).

Professionele hulp. Depressieve stoornissen leiden tot een omvangrijke vraag naar 
professionele hulp. Blacker & Claire (in Van den Hoofdakker, Albersnagel, & Ormel, 
1989) schatten op basis van voornamelijk Engels onderzoek dat ongeveer 9 van iedere 
100 consulten in de huisartsenpraktijk het directe gevolg zijn van stemmingsstoornis-
sen. Ormel et al. (1989) kwamen op basis van hun onderzoek onder 25 huisartsen in 
Groningen tot ongeveer dezelfde conclusies. Houden we er bovendien rekening mee 
dat depressie-consulten langer duren dan het gemiddelde consult in de huisartsenprak-
tijk, dan wordt duidelijk dat depressieve stoornissen voor een substantieel deel van de 
medische consumptie in de huisartspraktijk verantwoordelijk zijn.

Volgens Roberts en Vernon (1982) en Van den Hoofdakker, Albersnagel en Ormel 
(1989) komt slechts 1 op iedere 6 door de huisarts herkende depressies bij de am-
bulante ggz terecht, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1 op iedere 15 depressies 
in de bevolking. De jaarprevalentie van de behandelde depressies in de ambulante 
ggz wordt geschat op 4.4 per 1000 personen van 18 jaar en ouder. Ook de druk op de 
intramurale psychiatrie is niet onaanzienlijk, zo werd in 1990 bij 18% van alle opge-
nomen vrouwen de diagnose “affectieve psychose” gesteld (Bijl, 1993). Bij de nieuw 
opgenomen vrouwen was dit percentage 21.8%.

Ook al leiden depressies tot een grote druk op de professionele zorg, toch blijkt, 
zoals hiervoor aangegeven, dat maar een beperkt deel van de depressieve stoornissen 
in de bevolking uiteindelijk bij de professionele zorg terecht komt en daar als zodanig 
herkend wordt. Er blijkt een grote mate van verborgen morbiditeit te bestaan.

Economische kosten. Hoewel bij depressie in de eerste plaats gedacht wordt aan de 
psychologische en sociale kosten voor de persoon zelf en voor diens directe omge-
ving, wordt steeds duidelijker dat depressie ook in maatschappelijk en economisch 
opzicht een hoge tol eist. Zo zijn de kosten van depressie in de Verenigde Staten, zo-
wel de directe behandelingskosten als de indirecte kosten zoals bijvoorbeeld produk-
tieverlies, geschat op 16.5 miljard dollar per jaar. Slechts 3 miljard hiervan zijn behan-
delkosten (Frank, Kamlet, & Stoudemire, 1985, in Munoz, 1987). In 1989 maakten 
Croft-Jeffreys en Wilkinson (1989) voor het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare 
berekening. Zij schatten de kosten van depressie en angststoornissen, inclusief de ge-
volgen ervan voor het produktieverlies, op 5.6 miljard engelse ponden per jaar. Voor 
Nederland zijn geen vergelijkbare gegevens bekend.

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat depressie een van de meest voor-
komende psychopathologische stoornissen vormt, met een hoge kans op terugval (re-
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cidiviteit). Het is een stoornis met zowel ernstige negatieve gevolgen voor de persoon 
zelf alsook voor diens partner en kinderen. Bovendien leiden depressieve stoornissen 
tot een sterk beroep op de gezondheidszorg, zowel in de eerste lijn als in de ambulante 
en intramurale geestelijke gezondheidszorg. Behandelkosten, maar ook diverse ande-
re maatschappelijke gevolgen van depressieve stoornissen, bijvoorbeeld produktie-
verlies, resulteren voor de samenleving in hoge economische kosten. Het maatschap-
pelijk belang van het vinden van effectieve preventieprogramma’s ter voorkóming 
van depressie is daarom groot.

Risicofactoren en predictoren van depressie
Een voorwaarde om effectieve preventieprogramma’s te kunnen ontwikkelen, is de 
beschikbaarheid van inzicht in beïnvloedbare risicofactoren. Juist met betrekking tot 
depressie is inmiddels in ruime mate bruikbare kennis voorhanden over risicofactoren 
in het ontstaan en beloop ervan. In deze paragraaf beperken we ons tot een bespreking 
van de risico*factoren in het ontstaan van unipolaire depressies, met name depressie 
IEZ en dysthymie, en van aanpassingsstoornissen met een depressieve stemming.

Onmiskenbaar hebben biologische factoren een belangrijke invloed op de ontwik-
keling en het beloop van unipolaire depressies en depressieve episoden. Alleen al de 
werkzaamheid van antidepressiva bij het voorkómen van nieuwe episoden, wijst daar-
op. Het vele onderzoek naar de invloed van fysiologische en neurologische factoren 
(bijvoorbeeld neurotransmittors en hormonen) heeft tot nu toe echter weinig eendui-
dige resultaten opgeleverd met betrekking tot biologische “markers” die (unipolaire) 
depressies kunnen prediceren (Munoz, 1993). Omdat dergelijk onderzoek buiten onze 
expertise valt, gaan wij daar niet verder op in.

Het vele onderzoek dat met name de laatste 15 jaar door psychologen en sociolo-
gen is uitgevoerd, heeft duidelijk gemaakt dat depressie in belangrijke mate een psy-
chosociaal fenomeen is. Niet alleen manifesteert een depressie zich met name via af-
wijkingen in het psychisch en sociale functioneren, ook in het ontstaan en het beloop 
van depressie blijken psychologische en sociale factoren een belangrijke rol te spelen. 
Er zijn inmiddels een groot aantal theorieën en modellen beschikbaar waarin de rol 
van dergelijke factoren wordt beschreven: de psychoanalyse (Freud), het leertheore-
tisch depressiemodel van Lewinsohn, de zelfcontroletheorie van Rehm, de theorie van 
aangeleerde hulpeloosheid (Seligman) en de attributietheoretische bewerking daarvan 
(Abramson), Beck’s cognitieve depressiemodel, de attachment-theorie (Bowlby), de 
interactionele depressietheorie van Klerman et al., de psychosociale stress-theorie van 
Brown en het probleemoplossingsmodel van Nezu

Binnen het kader van dit hoofdstuk hebben we niet de mogelijkheid om al deze 
theorieën en hun betekenis voor de verklaring van depressie de revue te laten passe-
ren. We zullen ons beperken tot de belangrijkste conclusies over tot nu toe bekende 

* Voor de verwijzingen bij deze theorieën en modellen verwijzen we naar de literatuurstudie van Veltman 
(1991).
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psychologische en sociale determinanten van depressie. We hebben ons daarbij in 
de eerste plaats gebaseerd op een uitvoerige literatuurstudie van Veltman (1991). Zij 
heeft de genoemde theorieën systematisch doorgelicht* en is nagegaan van welke risi-
cofactoren ieder van deze theorieën uitgaat. Vervolgens heeft ze onderzocht of de ver-
onderstelde risicofactoren ook door empirisch onderzoek worden bevestigd. In Figuur 
1 zijn alleen die factoren opgenomen waarvoor voldoende empirische bevestiging is 
gevonden. Ook de resultaten van enkele andere recente overzichtstudies leveren een 
ondersteuning op voor het hieronder weergegeven overzicht (Newton, 1988, 1992; 
Thase, 1990; Jenkins, 1992; Gotlib & Hammen, 1992).

We moeten hierbij de kanttekening maken dat veel onderzoek cross-sectioneel van 
aard was en dus geen basis biedt voor het trekken van conclusies over oorzaak-gevolg 
relaties. In die zin hebben de beschreven factoren ten dele het karakter van potentiële 
risicofactoren en is het veiliger om hier te spreken van predictoren. Ondersteuning 
voor de causale rol van een groot aantal van deze factoren is met name te vinden in 
de prospectieve studies die Brown en zijn collega’s de afgelopen 20 jaar hebben uit-
gevoerd onder vrouwen in stedelijke gebieden. In diverse recente publicaties zijn de 
resultaten van hun werk samengevat (Brown, 1992; Newton, 1988, 1992). Zowel op 
basis van kwantitatieve als kwalitatieve studies hebben zij een verklaringsmodel voor 
de ontwikkeling van depressie ontwikkeld waarin inzichten uit diverse theorieën zijn 
geïntegreerd.

* Met uitzondering van Bowlby’s attachment-theorie.
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  ERVARINGEN IN KINDERJAREN
 
 

Hoge kwetsbaarheid door:

Kindermishandeling
Emotionele verwaarlozing
Ouders met psychiatrische stoornis
Verslaafde ouders
Vroeg overlijden moeder

  ADOLESCENTIE EN VOLWASSENHEID
 
 

Stressoren:

Negatieve levensgebeurtenissen: ernstige verlieservaringen
Chronische dagelijkse problemen
Sexuele of fysieke mishandeling
Relationele problemen
Weinig plezierige gebeurtenissen

 
 

Individuele 
kwetsbaarheid:

Lage zelfwaardering
Depressogene cognities en dogmatisch denken
Stoornissen in zelfcontrole
Weinig probleemoplossende vaardigheden
Gebrek aan sociale vaardigheden

Sociale steun: Gebrek aan sociale steun, met name van significante andere

Eerdere depressies
 
Figuur 1. Risicofactoren en predictoren van unipolaire depressies

Voorts zijn er aanwijzingen dat diverse risicofactoren zowel een causale rol kunnen 
spelen als een gevolg kunnen zijn van depressie. Dit geldt bijvoorbeeld voor stresse-
rende gebeurtenissen en voor het ontbreken van sociale steun. In sommige depres-
sietheorieën gaat men er dan ook expliciet van uit dat er een wederzijdse beïnvloe-
ding bestaat tussen bepaalde risicofactoren en depressie (Klerman et al., 1984; Nezu, 
1987). Evaluatie van preventieve interventies gericht op de beïnvloeding van dergelij-
ke risicofactoren kan verder inzicht bieden in hun causale rol bij de ontwikkeling en 
het verloop van depressieve stoornissen.

De verschillende factoren afzonderlijk leveren bij de predictie ieder slechts een 
beperkte bijdrage. Belangrijk zijn vooral de situaties waarin zich combinaties van 
risicofactoren voordoen. Zo vond Brown in een prospectieve studie onder gehuwde en 
alleenstaande moeders uit lagere inkomensgroepen met een inwonend kind (N = 303), 
dat de kans op op het ontstaan van een klinische depressie binnen 1 jaar na de eerste 
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meting 10.6% bedroeg (Brown, 1992). Onder de gehuwde moeders die in de loop 
van dat jaar een ernstige stresserende gebeurtenis gebeurtenis meemaakten was het 
aantal nieuwe klinische depressies 20.6%. Wanneer zij bij de eerste meting bovendien 
aangaven in moeilijke situaties op de steun van hun man te kunnen rekenen, maar hun 
partner het bij het verwerken van de stresserende gebeurtenis feitelijk liet afweten, 
bleek het aantal klinische depressies zelfs te stijgen tot 37%.

Uit het voorgaande overzicht komt een geheel van factoren naar voren dat ons een 
zeer bruikbaar uitgangspunt lijkt voor het ontwikkelen van preventie. Deze factoren 
kunnen voor preventie twee soorten functies vervullen:
1. Sommige risicofactoren zijn relevant omdat ze goed beïnvloedbaar lijken, bijvoor-

beeld kindermishandeling, probleemoplossende vaardigheden, sociale steun. Ze 
vormen de doelen van preventieve interventies.

2. Andere factoren kunnen weliswaar niet beïnvloed worden maar bieden ons inzicht 
in de bestaande risicogroepen en risicosituaties. Op basis hiervan kunnen doel-
groepen en interventiemomenten worden geselecteerd voor preventieve interven-
ties.

Preventiemogelijkheden
Wat weten we nu over de concrete preventiemogelijkheden? Is het mogelijk om de 
hiervoor beschreven risicofactoren met succes in preventieve zin te beïnvloeden? 
Leidt dit dan ook daadwerkelijk tot minder depressieve stoornisssen of depressie-
ve episoden? En uiteindelijk: zouden dergelijke programma’s dermate grootschalig 
worden geïmplementeerd dat ook op bevolkingsniveau de prevalentie van depressie 
beïnvloed kan worden?

Enkele jaren geleden zijn we in samenwerking met een aantal gezondheidszorgin-
stellingen in de regio Nijmegen en Rivierenland een omvangrijk project gestart om 
het vóórkomen van depressie op regionaal niveau preventief te gaan aanpakken: het 
Nijmeegse Preventie van Depressie Project. Dit NPD-project heeft tot doel een com-
binatie van preventieprogramma’s te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren 
die op lange termijn zouden moeten leiden tot een daling van de prevalentie van de-
pressie bij risicogroepen in de regio Nijmegen. Op termijn betekent een project van 10 
à 15 jaar. Daartoe heeft de RIGG Nijmegen en Rivierenland de taak op zich genomen 
de praktijkkant van dit omvangrijke project te coördineren. Zij draagt zorg voor het 
opzetten van samenwerkingsnetwerken tussen de betrokken instellingen en voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma’s (Ruiter, 1991; Helmus, 1993).

De Prevention Research Group van de Vakgroep Klinische Psychologie en Persoon-
lijkheidsleer (KUN) voert parallel hieraan een onderzoeksprogramma “Preventie van 
Depressie” uit, waarbinnen het NDP-project een centrale plaats inneemt. De Research 
Group draagt zorg voor de wetenschappelijke onderbouwing van het NPD-project in 
de vorm van signaleringsstudies (Ruiter, 1991), theorieontwikkeling en modelontwik-
keling (Veltman, 1991; Widenfelt, Hosman, & Schaap, 1992) en evaluatie-onderzoek 
(Bosma & Hosman, 1990; Ruiter, Veltman, & Hosman, 1993).
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Het NPD-project heeft tevens tot doel een landelijke modelfunctie te vervullen 
voor een regionale preventieve aanpak van belangijke problemen op het terrein van 
de geestelijke volksgezondheid, in dit geval depressie*. Bovendien vormt het project 
een onderdeel van een Europees Netwerk voor Preventie van Depressie, dat recente-
lijk is opgezet door de European WHO Task Force on Mental Health Promotion and 
Prevention.

De hiervoor beschreven regionale aanpak is een nogal complexe en pretentieu-
ze onderneming. Complex, omdat regionale preventie van depressie vereist dat vele 
krachten gemobiliseerd en gecoördineerd worden die tezamen in staat zijn effectieve 
invloed uit te oefenen op een groot aantal risicofactoren in een regionale bevolking 
van 410000 inwoners; een pretentieuze onderneming, omdat er geen eerdere voor-
beelden van een dergelijke aanpak bekend zijn en er bij de start van het project bij 
velen dan ook de nodige skepsis bestond over de haalbaarheid van de beoogde doel-
stellingen.

Segmentering
Als instrument om een dergelijk complex vraagstuk hanteerbaar te maken wordt ge-
bruik gemaakt van een segmenteringstrategie, ontleend aan de marketing en voorlich-
tingskunde. Om een omvangrijk en complex probleem hanteerbaar te maken, moet het 
worden opgedeeld in deelproblemen (segmenten) die ieder op zich beter te overzien 
en beter hanteerbaar zijn. Voor de verschillende deelproblemen kunnen aparte on-
derzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten of interventieprojecten worden opgezet. 
Op deze wijze kunnen taken en investeringen worden verdeeld over de verschillende 
organisaties die bij het NPD-project betrokken zijn. Hoe meer deelaspecten op deze 
wijze aangepakt worden hoe groter de kans dat uiteindelijk op lange termijn inderdaad 
beïnvloeding van de regionale prevalentie van depressie plaatsvindt.

Voor het segmenteren van deze preventieve onderneming wordt gebruik gemaakt 
van de volgende opsplits-dimensies: type depressie, ontwikkelingsfase van depressie, 
risicogroepen, risicofactoren, vindplaatsen en interventiemethoden:

Typen stoornis. Depressie in engere zin, dysthymie, bipolaire depressie, cyclothymie, 
schizoaffectieve stoornissen, organische stemmingsstoornissen, affectieve psychose, 
aanpassingsstoornissen met een depressieve stemming. In het project is tot nu toe 
vooral prioriteit gegeven aan preventie van unipolaire depressies.

Ontwikkelingsfase. We onderscheiden preventieve interventies die gericht zijn op het 
voorkómen van nieuwe depressieve stoornissen (primaire preventie), het vroegtijdig 
onderkennen en behandelen van zich ontwikkelende preventieve stoornissen (secun-
daire preventie), het verminderen van de negatieve gevolgen van ernstige depressieve 
stoornissen (tertiaire preventie) en het verminderen van het terugkeren van eerdere 
depressies (terugvalpreventie). Bij ieder van deze typen preventie behoren andere 

* Op basis hiervan vindt financiering plaats door het Ministerie van WVC.
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doelgroepen: mensen zonder symptomen, mensen met een verhoogd niveau van de-
pressieve symptomen, patiënten met een ernstige of chronische depressieve stoornis, 
en de groep ontslagen of ex-patiënten.

Risicogroepen en stresserende omstandigheden. Om op een efficiënte wijze gebruik 
te maken van de beperkte middelen voor preventie, is allereerst gekozen voor een 
concentratie op groepen in de regio die een verhoogd risico lopen op depressie. In 
beperkte mate kan depressie geprediceerd worden met behulp van demografische 
kenmerken. Zo zijn depressieve stoornissen vaker te vinden bij vrouwen dan bij man-
nen, vaker bij jongere dan bij oudere volwassenen, en vaker in sociaal-economisch 
zwakkere groepen (Roberts, 1987). Dergelijke predictoren zijn echter te globaal en 
daardoor nauwelijks bruikbaar als startpunt voor het definiëren van doelgroepen. Wel 
kunnen zij gebruikt worden als een additioneel risicocriterium wanneer risicogroepen 
al op basis van andere predictoren zijn gedefiniëerd.

Een bruikbaar criterium voor het definiëren van doelgroepen voor preventieve in-
terventie vormt de aanwezigheid van aanwijsbare stressoren. Voor depressie zijn al-
lereerst de verlieservaringen van groot belang. Op basis hiervan kunnen de volgende 
risicogroepen worden onderscheiden: nabestaanden van een overleden partner, ouder 
of kind, en nabestaanden van suïcidanten; mensen met een ziekte uitmondend in een 
ernstig blijvend letsel of handicap (bijvoorbeeld beroerte, kanker, verkeersongeval, 
chronische ziekten), in het bijzonder degenen die tengevolge daarvan geconfronteerd 
worden met een amputatie (bijvoorbeeld borstamputatie); verlies van een baan (werk-
lozen) of het verlies van “huis en haard” (vluchtelingen).

Ook kinderen die ernstig bedreigende gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals 
fysieke of seksuele mishandeling, verwaarlozing en veelvuldige pestervaringen vor-
men relevante doelgroepen voor preventieve interventies.

Tenslotte zijn ook de kinderen van ouders met psychiatrische stoonissen, verslaaf-
de ouders en gescheiden ouders risicogroepen voor depressie. Deze kinderen blijken 
vaker dan andere kinderen geconfronteerd te worden met ernstig belastende omstan-
digheden die hun eigen probleemoplossend vermogen te boven gaan.

Vindplaatsen. Voorzover interventies zich richten op secundaire preventie en terug-
valpreventie, kan preventie georganiseerd worden rond bepaalde vindplaatsen. We be-
doelen hiermee organisaties en sleutelfiguren die in een goede positie verkeren om in 
een vroegtijdig stadium signalen vast te stellen van een zich ontwikkelende depressie 
of een verhoogde kans op terugval. Belangrijke vindplaatsen zijn de eerste lijn (huis-
arts, wijkverpleegkundige), de school (leerlingbegeleiders, schoolartsen), het werk 
(personeelsfunctionarissen, bedrijfsgezondheidsdienst), de ziekenhuizen (chirurgie, 
interne geneeskunde, gynaecologie), en de geestelijke gezondheidszorg (RIAGG, 
CAD, poliklinieken, APZ-en).

Risicofactoren.Wanneer een bepaalde doelgroep geselecteerd is kunnen preventieve 
interventies vervolgens gericht worden op een of meer van de volgende risicofactoren:
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─ vermindering of opheffen van ernstige stressoren (bijvoorbeeld kindermishande-
ling en verwaarlozing);

─ verhoging van het aantal positieve ervaringen (bijvoorbeeld waardering van 
anderen);

─ versterking van de individuele weerbaarheid (bijvoorbeeld probleemoplossende 
vaardigheden);

─ vermindering van de biologische kwetsbaarheid (bijvoorbeeld via psychofarma-
ca);

─ verbetering van sociale steun (bijvoorbeeld van de partner of van lotgenoten).

Interventiemethoden. Om dergelijke factoren met succes te kunnen beïnvloeden be-
schikt de ggz-preventie over een breed scala aan interventiemethoden. Bekende voor-
beelden hiervan zijn: massamediale voorlichting, individuele voorlichting, cursussen, 
trainingen, groepswerk, en het opzetten van zelfhulpgroepen. Daarnaast kunnen ook 
indirecte strategieën gebruikt worden door aan belangrijke sleutelfiguren zoals huis-
artsen, hulpverleners en leerlingbegeleiders voorlichting, trainingen en consultatie-
mogelijkheden aan te bieden om hun steun aan risicogroepen te verbeteren.

De hier beschreven strategische ingangen voor preventieve interventies leveren een 
kader op aan de hand waarvan een variëteit aan preventieve interventies kan wor-
den gedefinieerd. Aangezien onze samenleving preventief van aard is, wordt aan veel 
van deze preventiemogelijkheden reeds aandacht besteed. Ruiter (1991) heeft hiervan 
voor de regio Nijmegen reeds een inventarisatie gemaakt. De taak van het NPD-pro-
ject is om enerzijds bijdragen te leveren aan het verhogen van de preventieve kwaliteit 
van de reeds bestaande activiteiten en anderzijds om deze aan te vullen met preventie-
programma’s voor groepen waarbij op dit terrein duidelijke leemtes zijn gecontateerd. 
Op deze wijze kan over een groot aantal jaren heen de kwaliteit van het preventieve 
vermogen binnen de regio geleidelijk worden opgevoerd.

Haalbaarheid van preventieve effecten
Resteert de vraag naar de haalbaarheid van preventieve effecten en de haalbaarheid 
van dergelijke effecten op grote schaal. Ons bescheiden optimisme ten aanzien van 
de mogelijkheid om effectief te werken aan de preventie van depressie is gebaseerd 
op verschillende typen bronnen, namelijk de effecten van preventieprogramma’s die 
niet expliciet op het voorkómen van depressie gericht zijn en preventieprogramma’s 
waarbij dat wel het geval is.

Wat de eerste categorie betreft beperken we ons hier tot een verwijzing naar een 
eerdere studie die wij hebben uitgevoerd naar de effectiviteit van preventieprogram-
ma’s (Bosma & Hosman, 1990). In deze studie analyseerden wij de resultaten van 191 
effectstudies en van 30 overzichtsstudies, welke totaal 1332 evaluatiestudies behan-
delden. Uit deze metastudie bleek dat er naast niet-effectieve programma’s een groot 
aantal effectieve programma’s beschikbaar zijn die goed in staat blijken cognitieve, 
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emotionele en sociale vaardigheden te verbeteren en sociale ondersteuning te verster-
ken. Een aantal van de eerder genoemde risicofactoren voor depressie zijn hierin terug 
te vinden. Van sommige van deze programma’s is via experimenteel onderzoek aan-
getoond dat de effecten zelfs nog vijftien jaar na afloop van de interventie zichtbaar 
zijn. Dit betekent dat er preventieve instrumenten voorhanden zijn om risicofactoren 
van depressie op een effectieve wijze te beïnvloeden.

Veltman (1991) heeft op een systematische wijze een aantal behandelprogramma’s, 
die geschikt zijn voor secundair-preventieve toepassingen, op hun effectiviteit onder-
zocht. Uit haar analyse blijkt dat de volgende risicofactoren voor depressie in deze 
programma’s met succes konden worden beïnvloed:
─ laag niveau van plezierige activiteiten;
─ laag activiteiten niveau;
─ depressogene cognities;
─ weinig zelfcontrole-vaardigheden;
─ gebrekkige sociale vaardigheden;
─ inadequate probleemoplossende vaardigheden.
Het betref hier met name de Coping with Depression Course van Lewinsohn, de 
zelfcontroletherapie van Rehm, de cognitieve therapie van Beck en de probleemop-
lossingstherapie van Nezu. De hier genoemde therapieprogramma’s hebben model 
gestaan voor de preventieve cursus Stemmingmakerij die thans aan adolescenten in 
de regio Nijmegen wordt aangeboden en op haar preventieve effect wordt onderzocht 
(zie het hoofdstuk van Ruiter, Veltman, & Hosman).

De laatste bron waarop wij ons optimisme baseren zijn de programma’s die speci-
fiek ontwikkeld zijn in het kader van de preventie van depressie of het beïnvloeden 
van specifieke risicofactoren voor depressie. In de volgende paragraaf bespreken we 
hiervan een viertal effectieve programma’s. Het eerste programma is een voorbeeld 
van een secundair-preventief programma geconcentreerd rond de huisartspraktijk als 
vindplaats, daarna volgen een risicofactor gericht programma (kindermishandeling), 
een risicogroep gericht programma (werklozen) en een programma gericht op terug-
valpreventie.

Secundaire preventie in de huisartspraktijk
Voorzover mensen met een depressie of een beginnende depressie contact hebben met 
hulpverleners, beperkt dat contact zich voor het grootste gedeelte tot het contact met 
de huisarts. Huisartsen hebben meer dan andere hulpverleners contact met mensen die 
lijden onder een depressie of die daarop een hoog risico lopen. De huisartsenpraktijk 
is biedt daarom een uitstekende mogelijkheid voor secundaire preventie van depres-
sie, dus het vroegtijdig onderkennen en behandelen van depressie.

Onderkenning en behandeling. Althans dat is in principe zo, in de praktijk blijken 
huisartsen in Nederland gemiddeld een op de drie depressieve stoornissen niet te on-
derkennen (Van den Brink et al., 1991). Prospectief onderzoek heeft bovendien uitge-
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wezen dat depressieve stoornissen al gemiddeld 4 maanden (3.8) bestaan voordat zij 
bij de huisarts worden gepresenteerd. Na dit eerste contact met de huisarts blijkt de 
depressieve episode gemiddeld nog eens 9 maanden (8.9) te duren, in het totaal dus 
bijna 13 maanden. Het gaat doorgaans dus om ernstige stoornissen met een ongun-
stig verloop (60% heeft een chronisch of intermitterend karakter). In diverse andere 
studies werden vergelijkbare resultaten gevonden (zie Van den Brink et al., 1991). 
Ook al worden depressies door huisartsen onderkent dan is dat nog geen garantie dat 
de patiënt daarvoor ook een behandeling krijgt. 40% van de herkende gevallen bleek 
geen enkele vorm van aangepaste behandeling te krijgen in de 14 maanden na het eer-
ste consult: geen psychofarmaca, geen psychosociale hulp en evenmin een verwijzing 
naar de ggz. Slechts 1 op iedere 7 depressieve patiënten (15%) werd doorverwezen 
naar de ggz. Verder was het opvallend dat huisartsen bij depressieve stoornissen voor-
al angstremmers (anxiolitica) en kalmerende middelen (hypnotica) voorschrijven in 
plaats van antidepressiva. De onderzoekers verwijzen naar diverse andere studies die 
tot dezelfde conclusies komen. We mogen hieruit concluderen dat de behandeling 
van depressie in de huisartspraktijk nogal wat te wensen overlaat. Van den Brink, 
Leenstra, Ormel en Van de Willige (1991) komen dan ook tot de aanbeveling dat er 
preventieve programma’s moeten worden ontwikkeld die huisartsen trainen in het 
vroegtijdig onderkennen en adequaat behandelen van depressie bij hun patiënten. De 
minister van WVC heeft dit advies recentelijk overgenomen in haar nota over het 
preventiebeleid. Het vormt daar een van de speerpunten op het terrein van de ggz-pre-
ventie (WVC, 1992).

De secundaire preventie van de depressie zou er dus mee gedient zijn om huisart-
sen beter te scholen en na te scholen in het onderkennen en behandelen van depres-
sies. Wat zou een dergelijk nascholingsprogramma aan winst kunnen opleveren?

Zweeds nascholingsproject. In Zweden is op dit gebied een zeer interessante studie 
uitgevoerd. In 1983 startte het Zweedse Commissie voor Preventie en Behandeling 
van Depressie een nascholingsprogramma om de vaardigheden van huisartsen in het 
onderkennen en behandelen van depressie te vergroten (Rutz, Von Knorring, & Wa-
linder, 1992). Als experimentele setting was het Zweedse eiland Gotland gekozen, een 
eiland met 56.000 inwoners. De Commissie slaagde erin om 90% van de huisartsen op 
dit eiland bij het project te betrekken. De training werd gegeven in de periode 1983-
1984 en de gegevens over 1982 werden gebruikt als baseline-meting. Vervolgens wer-
den in 1985 en 1988 de korte en lange termijn effecten van dit nascholingsprogramma 
gemeten.

Korte termijn effecten. In 1985 bleek het aantal dagen dat depressieve patiënten 
werden opgenomen met 70% te zijn verminderd. Ook het aantal suïcides was in ver-
gelijking tot 1982 met bijna tweederde gedaald, van 19.7 tot 7.1 per 100.000 inwo-
ners. Bovendien was het voorschrijven van antidepressiva significant toegenomen en 
van tranquilizers afgenomen.
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Kosten-baten analyse. Het interessante aan deze studie is voorts dat over een peri-
ode van 3 jaar een kosten-baten analyse is uitgevoerd (Rutz, Carlsson, Von Knorring, 
& Walinder, 1992). Bij de berekening van de kosten zijn alle kosten meegerekend 
voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma, inclusief de uren van de par-
ticiperende huisartsen. Hieraan zijn de kosten toegevoegd door het gestegen gebruik 
van antidepressiva. De financiële baten van het programma zijn gebaseerd op het 
verminderde gebruik van andere psychofarmaca, de afname van het aantal opnameda-
gen, de daling van het ziekteverzuim en de stijging van de produktiviteit, en het aantal 
gespaarde levens door vermindering van suïcides. De analyse toonde aan dat de totale 
kosten van het programma de samenleving ongeveer 115000 gulden (62000 dollar) 
heeft gekost terwijl het over een periode van drie jaar een winst opgeleverde van bijna 
50 miljoen gulden (26 miljoen dollar).

Lange termijn effecten. Interessant aan deze studie is verder de wijze waarop het 
effect van het programma zich over langere termijn heeft ontwikkeld. Het grootste 
effect bleek te zijn bereikt twee jaar na aanvang van het programma, dus in 1985. In 
de jaarlijkse follow-up metingen tot 1988 zien we dat het effect duidelijk afneemt, 
hoewel vier jaar na afloop van het programma nog steeds een verandering in het voor-
schrijfgedrag en een afname van het aantal opnamedagen zichtbaar is. De afname van 
het effect werd voor een belangrijk deel verklaard door het vertrek van de helft van 
de huisartsen gedurende de periode van 7 jaar. De conclusie van de auteurs luidt dan 
ook: wil een dergelijk programma duurzame effecten hebben dan zou het iedere 2 à 3 
jaar opnieuw moeten worden aangeboden.

Preventie van kindermishandeling
Als een voorbeeld van een risicofactor-gericht programma op het gebied van de pre-
ventie van depressie hebben we gekozen voor een Engels preventieprogramma rond 
kindermishandeling (Early Childhood Development Unit, 1992). Brown, een interna-
tionale autoriteit op het gebied van depressie-onderzoek, heeft recentelijk verklaard 
dat bij vrouwen het ontstaan van depressies met een derde zou kunnen worden terug-
gedrongen wanneer we in staat zouden zijn via preventieve maatregelen slecht ouder-
schap, verwaarlozing en kindermishandeling te voorkomen (Brown, 1992).

De makers van het programma, verbonden aan de Early Childhood Development 
Unit van de Universiteit van Bristol, zochten naar een alternatief voor de tot nu toe 
meest gebruikelijke preventiestrategie, namelijk het achteraf opsporen en (vroegtij-
dig) behandelen van mishandelde kinderen. Op basis van diverse bronnen bestond de 
indruk dat het aantal kindermishandelingen, althans in ieder geval de geregistreerde 
kindermishandelingen, in de tachtiger jaren sterk was toegenomen. Daarom wilde 
men een programma ontwikkelen waardoor kindermishandelingen zouden worden 
voorkomen. Als strategie om dat te realiseren had men gekozen voor de methode van 
huisbezoek bij jonge ouders. Huisbezoekers van gezondheidscentra gaven maande-
lijks enkele uren voorlichting, ondersteuning en begeleiding aan jonge ouders die een 
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eerste kind verwachten. In een aantal gevallen werd het huisbezoek gecontinueerd tot 
het kind 2 jaar was.

Het doel was in de eerste plaats om het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van 
ouders te versterken, hun opvoedingsvaardigheden te verbeteren en hen beter te leren 
omgaan met stress. In tweede instantie hoopte men hierdoor het aantal gevallen van 
fysieke kindermishandeling te kunnen verlagen.

Het project is in 1980 begonnen als een experimenteel project en in 1984 op grotere 
schaal in Engeland ingevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op 24 gezondheidsinstel-
lingen die via 156 getrainde huisbezoekers 31000 gezinnen hebben bezocht. In de 
regio’s waarin dit programma werd uitgevoerd bleek het aantal geregistreerde geval-
len van kindermishandeling met 50% af te nemen en het aantal gezinnen dat onder 
toezicht van de Kinderbescherming werd gesteld met 41% te dalen.

Preventieprogramma voor werklozen
Een illustratie van een risicogroep-gericht programma is een preventieprogramma 
voor werklozen van het Michigan Prevention Research Center. Price en Vinokur in 
Michigan ontwikkelden een trainingprogramma voor werklozen, zowel om hun posi-
tie op de arbeidsmarkt te verbeteren als om de negatieve effecten van werkloosheid op 
de psychische gezondheid te verminderen (Caplan, Vinokur, Price, & van Ryn, 1989; 
Vinokur, Price, & Caplan, 1991; Price, Van Ryn, & Vinokur, 1992).

Het trainingsprogramma bestaat uit 8 trainingssessies van drie uur verdeeld over 
een periode van twee weken. Tijdens deze sessies werden de deelnemers getraind in 
probleemoplossen, besluitvorming, vaardigheden in het zoeken van werk en in het 
opbouwen van weerstand tegen een mogelijke psychische terugslag. Het ontvangen 
van steun en waardering door de trainers vormde eveneens een essentieel onderdeel 
van het programma.

Uit hun zorgvuldig opgezet evaluatieonderzoek bleek dat de participerende wer-
kelozen in vergelijking tot een controlegroep vier maanden na de interventie vaker 
opnieuw werk hadden, vaker een vaste baan en een baan die beter aansloot op hun 
mogelijkheden. Ook het zelfvertrouwen nam toe zelfs in periodes van tegenslag.

De onderzoekers zijn nagegaan wat het effect van het programma was op het ont-
staan van perioden met een zeer hoog aantal depressieve symptomen. Een dergelijk 
effect was inderdaad aantoonbaar 2.5 jaar na het programma, maar verschilde alnaar-
gelang werkelozen al dan niet tot een risicogroep behoorden. Bij de risicogroep die 
bij de aanvang van de meetperiode reeds enige depressieve symptomen vertoonde, 
weinig assertiviteit bezat en in een slechte financiële situatie verkeerde, bleek de kans 
op het ontstaan van een depressieve episode in deze 2.5 jaar na het programma 39% 
in de controlegroep. Voor degenen die aan het programma hadden deelgenomen bleek 
deze kans 25%, ongeveer eenderde lager. Opmerkelijk is bovendien dat bij de werk-
lozen die niet tot de risicogroep behoorden, de kans op een depressieve episode zowel 
in de controlegroep als in de experimentele groep opvallend laag was, respectievelijk 
8% en 4%.
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Terugvalpreventie
We hebben eerder al geconcludeerd dat de kans op terugval bij depressie relatief groot 
is, zelfs na een succesvolle behandeling. Onder de bestaande gevallen van depressie 
(prevalentie) bevindt zich een belangrijke groep van terugvallers. De beste predictor 
van een toekomstige depressie blijkt de aanwezigheid te zijn van een eerdere de-
pressie (Gotlib & Hammen, 1992). Hier ligt een uitstekend aangrijpingspunt voor 
preventie, al was het alleen al omdat het om een relatief makkelijk identificeerbare en 
bereikbare groep gaat. Velen hebben immers al een contact met hulpverleners gehad. 
Gezien de lijdensdruk die deze mensen tijdens de eerste episode hebben ervaren mo-
gen we bovendien verwachten dat zij gemotiveerd zijn om aan preventieprogramma’s 
deel te nemen. Wanneer we er in zouden slagen bij deze groep de kans op recidiviteit 
te verminderen, dan zou dat een duidelijk verlagend effect hebben op de prevalentie 
van depressie in de samenleving en op de toekomstige behoefte aan intensieve hulp-
verlening en opnamen.

Predictoren voor terugval.Wat prediceert de kans op terugval, wat weten we over risi-
cofactoren en via wat voor interventies zou terugval van een depressie kunnen worden 
voorkomen? Uit groot aantal studies die recentelijk door Gotlib & Hammen (1992) en 
Wilson (1992) zijn samengevat komt het volgende beeld naar voren van predictoren 
die een verhoogde kans op terugval voorspellen.
1. Depressie kenmerken: eerste depressie op jonge leeftijd; meer voorgaande episo-

den; chronisch karakter eerdere episode (dysthymie); dubbele depressie (depressie 
IEZ + dysthymie); resterende symptomen (geen lage BDI-score na behandeling);

2. Situationele kenmerken: negatieve levensgebeurtenissen; onvrede met belangrijke 
levensterreinen; onbevredigende partner-relatie; hoog niveau Expressed Emotion 
(EE) en lichamelijke ziekte;

3. Psychologische kenmerken (na afloop van de behandeling): het voortduren van 
kwetsbaarheid; negatieve cognitieve stijl;

4. Demografische kenmerken (bij vrouwen): jonge vrouwen, gescheiden vrouwen, 
weduwen; laag opleidingsniveau.

Met name de situationele kenmerken en de psychologische kenmerken kunnen be-
schouwd worden als beïnvloedbare risicofactoren. Wat is er tot nu toe ontwikkeld aan 
interventiemethoden om terugval van depressie te voorkomen?

Antidepressiva en lithium. Het meest beproefde middel ter voorkoming van terugval 
is het gebruik van antidepressiva en lithium. Deze middelen blijken inderdaad bij veel 
depressieve patiënten een effectief middel voor terugval preventie. Het gebruik van 
deze psychofarmaca leiden in vergelijking tot placebo-condities tot veel lagere terug-
valpercentages (Wilson, 1992).

Cognitieve en interpersoonlijke gedragstherapie.Wat wij een van de meest interes-
sante onderzoeksresultaten vonden was dat verschillende soorten behandeling niet 
alleen onderling verschillen in de mate waarin zij gedurende een depressieve episode 
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bijdragen aan het herstel, maar dat diverse typen behandeling kennelijk ook sterk 
kunnen verschillen in hun preventieve uitwerking op lange termijn. Dus de ene soort 
behandeling tijdens een depressieve episode blijkt beter in staat op de lange duur 
nieuwe episoden te voorkomen dan andere vormen van behandeling.

Effectstudies hebben zich met name bezig gehouden met de vergelijking tussen far-
macologische behandelingen en psychotherapeutische behandelingen of combinaties 
daarvan. De conclusie uit diverse studies is dat met name cognitieve therapieën even 
effectief zijn in het voorkómen van terugval, zo niet effectiever dan een behandeling 
met antidepressiva bijvoorbeeld imipramine (Wilson, 1992). Zo vonden Evans et al. 
(1992) dat het terugval percentage in twee jaar 50% bedroeg voor degenen die alleen 
een behandeling met imipramine kregen, 32% wanneer het gebruik van imipramine 
ook na de behandelingsperiode werd voortgezet, 21% voor patïënten die een cognitie-
ve therapie ontvingen en 15% wanneer deze cognitieve therapie gecombineerd werd 
met het gebruik van imipramine. De verklaring voor deze relatief sterke effectiviteit 
van cognitieve therapieën is, dat deze er in slagen om risicofactoren te wijzigen die 
een duurzaam effect opleveren. Door het verminderen van depressogene denkwijzen, 
en het verhogen van sociale en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen pati-
enten ook voor toekomstige probleemsituaties een verhoogde weerbaarheid.

Boostersessies. Een van de interventies waarvan men een preventief effect verwachtte 
is het organiseren van booster-sessies, dit zijn herhalingsbijeenkomsten doorgaans 
enkele weken of maanden na afloop van een behandelingsperiode. In de metastudie 
die wij enkele jaren geleden verricht hebben naar de effectiviteit van tal van preven-
tieprogramma’s kwam naar voren dat booster-sessies een belangrijk middel vormen 
om de effectiviteit van preventieve interventies te verhogen. Het weinige onderzoek 
dat gedaan is naar de rol van boostersessies bij voorkomen van terugval bij depressie 
levert teleurstellende resultaten op. Er zjn geen aanwijzingen gevonden dat dergelijke 
sessies een meerwaarde opleveren; althans niet op de manier waarop ze tot nu toe zijn 
ingevuld (Wilson, 1992). Er is gesuggereerd dat een betere timing mogelijk wel tot 
een extra effect zou kunnen leiden.

Zelf-controle programma’s. Dergelijke programma’s zijn met name in de verslavings-
zorg ontwikkeld en effectief gebleken. Het zou goed zijn wanneer de voorbereiding 
op een eventuele terugval een vast onderdeel zou worden van behandelprogramma’s 
voor depressieve patiënten, met name voor degenen die een hoger risico lopen op te-
rugval (Wilson, 1992). Al tijdens de behandeling zou de cliënt geleerd kunnen worden 
om met toekomstige risicosituaties succesvol om te gaan.

Ook andere elementen in een therapie zouden aan de preventie van terugval kun-
nen bijdragen: stimuleren dat het geleerde gegeneraliseerd wordt naar een diversiteit 
van situaties; het leren van counterstatements ten behoeve van periodes waarin zich 
opnieuw depressieve gevoelens voordoen en het leren van strategieën om het aantal 
plezierige activiteiten en beloningen uit te breiden en het aantal vervelende activitei-
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ten te verminderen. Het effect van zelfcontrole-programma’s bij depresieve patiënten 
is echter nog nauwelijks onderzocht.

Gezien de belangrijke rol die de directe omgeving lijkt te spelen in de ontwikkeling 
van depressie en bij de terugval, wordt ook gebruik gemaakt van diverse vormen van 
voorlichting aan familieleden (Smith-Van Rietschoten & Nolen, 1992). Over het ef-
fect daarvan op het verminderen van de recidiviteit zijn echter nog geen onderzoeks-
resultaten bekend.

Samenvatting
In dit hoofdstuk hebben we een reeks epidemiologische gegevens over depressieve 
stoornissen en de gevolgen van dergelijke stoornissen de revue laten passeren. Dit 
brengt ons allereerst tot de conclusie dat depressieve stoornissen in onze samenleving 
veel vóórkomen, oorzaak zijn van ernstig en duurzaam psychisch lijden, een bedrei-
ging kunnen vormen voor het welzijn van de directe omgeving, en ook belangrijke 
maatschappelijke en economische gevolgen voor de samenleving hebben. Om deze 
redenen wordt gepleit voor een systematische investering in de preventie van depres-
sies.

Voor de effectiviteit van primaire preventie van depressieve stoornissen is tot nu 
toe nog geen hard bewijs geleverd. Wel blijkt het goed mogelijk het ontstaan van 
een hoog niveau van depressieve symptomen te voorkomen, en de kans op suïcides, 
(her)opnamen en terugval beduidend te reduceren. Onderzoek heeft kennis opgele-
verd over een groot aantal predictoren en risicofactoren voor depressie en het beloop 
ervan. Evaluatiestudies hebben aangetoond dat een aantal van deze risicofactoren met 
succes beïnvloed kunnen worden via preventieve interventies. Op basis hiervan mag 
geconcludeerd worden dat het lange termijn perspectief voor de preventie van depres-
sieve stoornissen niet ongunstig is. Bij het ontwikkelen van preventie van depressie 
vanuit de geestelijke gezondheidszorg wordt gepleit voor een integrale aanpak en 
een lange termijn investering. Daartoe wordt in dit hoofdstuk een conceptueel kader 
geboden waarmee het complexe vraagstuk van de regionale aanpak van preventie van 
depressie hanteerbaar kan worden gemaakt. 

Referenties
American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disor-

ders (3rd ed.). Washington, DC: Author.
Angst, J. (1984). A prospective study on the course of affective disorders. Paper presented at 

the National Institute of Mental Health Consensus Development Conference, Washington, 
DC.

Arrindell, W. A., & Ettema, H. (1986). Handleiding bij een multidimensionele psychopatholo-
gie-indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bakker, D. H. de, Claessens, A. A. M. C., & Schellevis, F. G. (1991). Basisrapport: morbidi-
teit in de huisartspraktijk. Utrecht: Nivel.

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelsohn, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for 
measuring depression. Archives of General psychiatry, 4, 561-571.



50

C. M. H. Hosman, J. E. Veltman, & M. Ruiter

Bosma, M. W. M., & Hosman, C. M. H. (1990). Preventie op waarde geschat. Nijmegen: Bêta 
Boeken.

Brent, D. A., Kupfer, D. J., Bromet, E. J., & Dew, M. A. (1988). The assessment and treatment 
of patients at risk for suicide. In A. J. Frances & R. E. Hales (Eds.) Review of Psychiatry. 
Washington, DC: American Psychiatric Press.

Brink, W. van den, Leenstra, A., Ormel, J., & Willige, G. van de (1991). Mental health inter-
vention programs in primary care: Their scientific basis. Journal of Affective Disorders, 
21, 273-284.

Brown, G. W. (1988). Social factors and the development and course of depressive disorders 
in women: A review of a research programme. In C. Hosman, H. van Doorm, & H. Ver-
burg (Red.), Preventie In-Zicht. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Brown, G. W. (1992). Life events and social support: Possibilities for primary prevention. In 
R. Jenkins et al. (Eds.), The prevention of depression and anxiety. London: HSMO.

Bijl, R. (1993). Geestelijke volksgezondheid en geestelijke gezondheidszorg, signaleringsrap-
port 1993. Rijswijk: Stuurgroep Toekomstscenario’s.

Caplan, R. D., Vinokur, A. D., Price, R. H., & Ryn, M. van (1989). Job seeking, reemploye-
ment and mental health: A randomized field experiment in coping with job loss. Journal of 
Applied Psychology, 74, 759-769.

Centraal Bureau voor de Statistiek (1993). Statistisch jaarboek 1993. ‘s-Gravenhage: SDU/
uitgeverij.

Coryell, W., Endicott, J., & Keller, M. (1991). Predictors of relapse into major depressive 
disorder in a nonclinical population. American Journal of Psychiatry, 148, 1353-1358.

Croft-Jeffries, C., Wilkinson, G. (1989). Estimated costs of neurotic disorders in UK general 
practice in 1985. Psychological Medicine, 19, 549-558.

Derogatis, L. R., Lipman, R. S., & Covy, L. (1973). The SCL-90: An outpatient psychiatric 
rating scale. Psychopharmacology Bulletin, 9, 13-28.

Evans, M. D., Hollon, S. D., De-Rubies, R. J., Piasecki, J. M., Grove, W. M., Garvey, M. J., & 
Tuason, V. B. (1992). Differential relapse following cognitive therapy and pharmacothera-
py for depression. Archives of General Psychiatry, 49, 802-810.

Early Childhood Development Unit (1992). Child protection: The impact of the child deve-
lopment programme. Early Childhood Development Unit, University of Bristol, Evaluati-
on Document 14.

Faravelli, C., Guerrini Degl’Innocenti, B., Aiazzi, L., Incerpi, G., & Pallanti, S. (1990). 
Epidemiology of mood disorders: A community survey in Florence. Journal of Affective 
Disorders, 20, 135-141.

Frazer, W., & Peters, P. (1987). Suïcideproblematiek en preventie. Doctoraalscriptie, Vakgroep 
Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer, Universiteit van Nijmegen.

Gotlib, I. H., & Hammen, C. L. (1992). Psychological aspects of depression: Toward a cogni-
tive-interpersonal integration. Chichester: Wiley.

Gotlib, I. H., & Lee, C. M. (1989). The social functioning of depressed patients: a longitudinal 
assessment. Journal of Social and Clinical Psychology, 8, 223-237.

Hagnell, O., Lanke, j., Rorsman, B., & Ojesjö, L. (1982). Are we entering an age of me-
lancholy? Depressive illness in a prospective epidemiological study over 25 years, the 
Lundby study, Sweden. Psychological Medicine, 12, 279-285.

Helmus, F. (1993). Werkplan Preventie van Depressie Project. Nijmegen: Regionaal Instituut 
Geestelijke Gezondheidszorg.

Hodiamont, P. P. G. (1988). Sociale psychiatrie en preventie: van vóórkomen naar voorkó-
men. In C. Hosman, H. van Doorm, & H. Verburg (Red.), Preventie In-Zicht. Lisse: Swets 
& Zeitlinger.



 51

PREVENTIE VAN DEPRESSIE

Hoofdakker, R. van den, Albersnagel, F., & Ormel, H. (1989). Begripsbepaling, syndromale 
classificatie, differentiële diagnostiek, casuïstiek en epidemiologie. In F. Albersnagel, P. 
M. G. Emmelkamp, & R. H. van den Hoofdakker (Red.). Depressie (pp. 17-42). Deventer: 
van Loghum Slaterus.

Jenkins, R., Newton, J., & Young, R. (1992). Prevention of depression an anxiety: The role of 
the primary care team. London: HSMO.

Kashani, J. H., Carlson, G. A., Beck, N. C., Hoeper, E. W., Corcoran, C. M., McAllister, J. 
A., Fallahi, C., Rosenberg, T. K., & Reid, J. C. (1987). Depression, depressive symptoms 
and depressive mood among a community sample of adolescents. American Journal of 
Psychiatry, 144, 931-934.

Keller, M. B. (1985). Chronic and recurrent affactive disorders: Incidence, course and influen-
cing factors. In D. Kemali & C. Recagni (Eds), Chronic treatments in neuropsychiatry. 
New York: New Raven Press.

Keller, M. B. (1988). Diagnostic issues and clinical course of unipolar illness. In A. J. Frances 
& R. E. Hales (Eds), Review of psychiatry. Washington, DC: American Psychiatric Press.

Kerkhof. A. (1985). Suïcide en de geestelijke gezondheidszorg. Lisse: Swets en Zeitlinger.
Klerman, G. L., & Weissman, M. M. (1989). Increasing rates of depression. Journal of the 

American Medical Association, 261, 2229-2235.
Klerman, G. L., Weissman, M. M., Rounsaville, B., & Chevron, E. S. (1984). Interpersonal 

psychotherapy of depression. New York: Basic Books.
Kovacs, M., Feinberg, T. L., Crouse-Novak, M., Paulaskas, S. L., & Finkelstein, R. (1984). 

Depresive disorders in childhood: A longitudinal prospective study of characteristics and 
recovery. Archives of General Psychiatry, 42, 229-237.

Lavori, P. W., Keller, M. B., & Klerman, G. L. (1984). Relapse in affective disorders: A reana-
lysis of the literature using life table methods. Journal of Psychiatric Research, 18, 13-25.

Lewinsohn, P. M., Rosenbaum, M., & Hoberman, H. M. (1988). A prospective study of risk 
factors for unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 97, 251-264.

Lewinsohn, P. M., & Terri, L. (1982). Selection of depressed and nondepressed subjects on 
the basis of self-report data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 590-591.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1992). Preventiebeleid voor de volksge-
zondheid. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Munoz, R. F. (1987). Depression prevention: Research directions. Washington: Hemisphere 
Publishing Corporation.

Munoz, R. F. (1993). The prevention of depression: Current research and practice. Applied 
and Preventive Psychology, 2, 21-33.

Newton, J. (1988). Preventing mental illness. London: Routledge.
Newton, J. (1992). Preventing mental illness in practice. London: Routledge.
Nezu, A. M. (1987). A problem-solving formulation of depression: A literature review and 

proposal of a pluralistic model. Clinical Psychology Review, 7, 121-144.
Ormel, J., Brook, F. G., & Wiersma, D. (1984). Depressie: de behandelde en onbehandelde 

morbiditeit in de (Nederlandse) bevolking. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg, 62, 670-
678.

Ormel, J. Brink, W. van den, Koeter, M. W. J., Meer, K. van der, Giel, R., Wilmink. E., & Wil-
ligen, G. V. (1989). Recognition, management, and outcome of mental health problems in 
primary care. Groningen: RUG, Sociale Psychiatrie.

Price, R. H., Ryn, M. van, & Vinokur, A. D. (1992). Impact of a preventive job search inter-
vention on the likelihood of depression among the unemployed. Journal of Health and 
Social Behavior, 33, 158-167.

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A new self-report depression scale for research in the 
general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.



52

C. M. H. Hosman, J. E. Veltman, & M. Ruiter

Reesink, H. A. M. (1993). Inventarisatie van suïcide preventie activiteiten in de geestelijke 
gezondheidszorg. Utrecht: Landelijk Centrum GVO, LOP-ggz.

Regier, D. A., Boyd, J. H., Burke, J. D., Rae, D. S., Myers, J. K., Kramer, M., Robins, L. N., 
George, L. K., Karno, M., & Locke, B. Z. (1988). One-month prevalence of mental disor-
ders in the united states. Archives of General Psychiatry, 41, 934-941.

Roberts, R. E., & Vernon, S. W. (1982). Depression in the community: prevalence and treat-
ment. Archives of General Psychiatry, 39, 1407-1409.

Roberts, R. E. (1987). Epidemiological issues in measuring preventive effects. In R. F. Munoz 
(Ed.), Depression prevention. Washington, D. C.: Hemisphere Publishing Company.

Robins, L. N., Helzer, J. E., Croughan, J., & Ratcliff, K, S. (1981). National Institute of 
Mental Health Diagnostic Interview Schedule: Its history, characteristics, and validity. 
Archives of General psychiatry, 38, 381-389.

Ruiter, M. (1991). Nijmeegs Depressie Preventie Project: verslag van een inventarisatieonder-
zoek in de regio Nijmegen. Preventie Research Groep, Vakgroep Klinische Psychologie 
en Persoonlijkheidsleer, Universiteit Nijmegen.

Ruiter, M., Veltman, J. E., & Hosman, C. M. H. (1993). In C. P. F. van der Staak & C. A. L. 
Hoogduin (Red.), Depressie: psychopathologie en preventie (Symposium Klinische Psy-
chologie Nijmegen nummer 4). Nijmegen: Bêta Boeken.

Rutz, W., Carlsson, P., von Knorring, L., & Walinder, J. (1992). Cost-benefit analysis of an 
educational program for general practitioners by the Swedish Committee for the Preventi-
on and Treatment of Depression. Acta Psychiatr.ica Scandinavica., 85, 457-464.

Rutz, W., von Knorring, L., & Walinder, J. (1992). Long-term effects of an educatinal pro-
gram for general practitioners given by the Swedish Committee for the Prevention and 
Treatment of Depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 85, 83-88.

Smith-van Rietschoten, W., & Nolen W. A. (1992). Voorlichting. In W. A. Nolen, C. A. L. 
Hoogduin, & P. Moleman (Red.), Behandelingsstrategieën bij depressie (pp. 24-27.). 
Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Lochum.

Sorensen, S. B., Rutter, C. M., & Aneshensel, C. S. (1991). Depression in the community: an 
investigation into age of onset. Journal of Consulting Clinical Psychology, 59, 541-546.

Thase, M. E. (1990). Major depression in adulthood. In M. Hersen & C. G. Last (Eds.), Hand-
book of child and adult psychopathology. New York: Pergamon Press.

Veltman, J. E. (1991). De ontwikkeling van een preventieve cursus voor depressieve jongeren. 
Doctoraalscriptie Klinische Psychologie, KUN, Nijmegen.

Vinokur, A. D., Price, R. H., & Caplan, R. D. (1991). From field experiments to program im-
plementation: Assessing the potential outcomes of an experimental intervention program 
for unemployed persons. American Journal of Community Psychology, 19, 543-562.

Weissman, M. M., & Myers, J. K. (1978). Rates and risks of depressive symptoms in a United 
States urban community. Acta Psychiatrica Scandinavica, 57, 219-231.

Wells, K. B., Stewart, A., Hays, R., Burnam, A., Rogers, W., Daniels, M., Berry, S., Green-
field, S., & Ware, J. (1989). The functioning and well-being of depressed patients. Journal 
of American Medical Association, 262, 914-919.

Widenfelt, B. M. van, Hosman, C. M. H., & Schaap, C. P. D. R. (1992). Depressie en relatie-
problematiek: een interactionele benadering. In C. P. F. van der Staak & C. A. L. Hoog-
duin (Red.), Persoonlijke relaties en psychopathologie (Symposium Klinische Psycholo-
gie Nijmegen nummer 3). Nijmegen: Bêta Boeken.

Wilson, P. H. (1992). Depression. In P. H. Wilson (Ed.), Principles and practices of relapse 
prevention (pp. 128-156). New York: Guilford Press .

Zung, W. W. K. (1965). A self-rating depression scale. Archives of General Psychiatry, 13, 
508-516.



 53

BALEN ALS EEN STEKKER: 
EEN PREVENTIE-ONDERZOEK BIJ JONGEREN

M. Ruiter, J. E. Veltman, & C. M. H. Hosman

Depressieve verschijnselen zijn heel algemeen voorkomend, ook of misschien wel 
juist bij jongeren. Het wordt vaak beschouwd als horend bij de leeftijd, dat jongeren 
snel geïrriteerd zijn, de neiging hebben zich af te sluiten van hun omgeving, nergens 
zin in hebben en af en toe flink balen. Toch zijn er bij een niet gering aantal jongeren 
verontrustende bijverschijnselen van hoge niveaus van depressieve symptomen waar 
te nemen, zoals verminderd functioneren op school en verzuim, riskant middelenge-
bruik en -het meest verontrustend- een toegenomen aantal suïcides en suïcidepogin-
gen. Reden voor preventieve aandacht voor dit probleem, waarbij een preventieve 
interventie en onderzoek gecombineerd worden.

Depressie bij jongeren
Onderzoek naar depressieve symptomen of depressiviteit in het angelsaksisch taal-
gebied laat zien, dat veel jongeren hoge symptoomniveaus vertonen. Met de Beck 
Depression Inventory (BDI; Beck et al., 1961), een veel gebruikte zelfbeoordelings-
schaal, wordt matige tot ernstige depressiviteit vastgesteld bij minimaal 8% van de 
adolescenten (Angold, 1988a; Sullivan & Engin, 1986). Hoge symptoomniveaus blij-
ken, behalve met suïcidaliteit, samen te gaan met veel andere negatieve verschijnselen 
in het functioneren van jongeren, zoals mindere schoolprestaties, verzuim of vroegtij-
dige schoolverlating; riskant middelengebruik en delinquent gedrag.

In Nederland is het onderzoek naar depressieve symptomen onder jongeren voor-
al onderzocht in samenhang met suïcidaal gedrag. Kienhorst (1988) vond dat suïci-
depogers een hoger niveau van depressieve symptomen hebben dan niet-pogers. In 
het scholieren-onderzoek van Diekstra et al. (1991) bleek 10% van de onderzochte 
scholieren de vraag: “Hoe zou je zeggen dat je stemming tegenwoordig is?” te beant-
woorden met “niet goed” of “(erg) slecht”. Meeus (1993) vindt dat psychische stress 
en depressiviteit bij jongeren in de leeftijdscategorieën van 12-14, 15-17 en 18-20 
jaar steeds toenemen. Bij meisjes is deze toename sterker dan bij jongens. De catego-
rie gedragsproblemen die hij van de eerstgenoemde problemen onderscheidt, stijgen 
met de leeftijd tot 18 jaar eveneens. Deze problemen komen vooral bij jongens voor. 
In tegenstelling tot gedragsproblemen verdwijnen psychische stress en depressiviteit 
niet op latere leeftijd. Meeus (1993) vond dezelfde niveaus van psychische stress 
en depressiviteit bij 18-20 jarigen als bij 21-24 jarigen. Ook uit andere, overigens 
schaarse bronnen wordt duidelijk dat hoge symptoomniveaus in de adolescentieperi-
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ode voorboden kunnen zijn van depressieve klachten en stoornissen op latere leeftijd 
(Kovacs, 1989).

Deze drie redenen: verminderd functioneren, suïcidaliteit als begeleidend ver-
schijnsel van depressiviteit en het risico van blijvende depressieve klachten op latere 
leeftijd, rechtvaardigen preventieve aandacht gericht op het weerbaar maken van jon-
geren tegen depressiviteit.

Het project Stemmingmakerij
De afdeling Preventie van de RIAGG Nijmegen reageerde in het midden van de 80’er 
jaren, evenals veel andere RIAGG’s, op alarmerende berichten over de toename van 
het aantal suïcides onder jongeren met een preventieprogramma gericht op middel-
bare scholieren en hun docenten om suïcideproblematiek beter te leren onderkennen 
en vroegtijdig hulp en steun te bieden. In de loop van de tijd is men daadwerkelijke 
suïcidepogingen en suïcides gaan beschouwen als het topje van een ijsberg van pro-
blematiek met vooral depressieve kenmerken.

De genoemde preventie-afdeling heeft in samenwerking met de vakgroep Klini-
sche Psychologie en Persoonlijkheidsleer (KUN) een cursus ontwikkeld voor jonge-
ren die een meer dan gemiddeld niveau van depressieve symptomen vertonen, of -met 
andere woorden- te vaak of te veel last hebben van “baalstemmingen”. Doel van deze 
cursus is, een aantal risicofactoren voor depressie positief te beïnvloeden en zo jonge-
ren te leren hoe zij -nu en in de toekomst- zulke symptomen beter het hoofd kunnen 
bieden. Deze factoren zijn ontleend aan cognitief-gedragstherapeutische interventies, 
die blijkens een literatuuronderzoek naar gecontroleerd uitkomsten-onderzoek suc-
cesvol zijn gebleken bij het verminderen van hoge niveaus van depressieve sympto-
men (Veltman, 1991).

In de cursus, die “Stemmingmakerij” gedoopt werd, worden de jongeren midde-
len aangereikt om te leren hoe zij hun stemming kunnen beïnvloeden via de aan-
pak van gedachten en gedrag, hoe zij zich actief kunnen opstellen in relaties met 
anderen en hoe zij alledaagse en meer ingewikkelde problemen kunnen oplossen. De 
cursus beoogt een vermindering van depressieve klachten en een vergroting van het 
zelfvertrouwen. Het is een psycho-educatieve cursus, met veel speciaal op jongeren 
toegesneden praktische en concrete oefeningen om kennis en inzicht te vergroten en 
vaardigheden te leren.

In het voorjaar van 1992 werden de eerste cursussen gegeven op de RIAGG. In het 
eerste halfjaar van 1993 volgden nog eens twee cursussen op de RIAGG en - voor het 
eerst - vier cursussen op scholen. De cursus wordt in het najaar opnieuw aangeboden 
aan tenminste 5 scholen in Nijmegen en de regio. Ook op de RIAGG wordt een cur-
sus gegeven. Bij de uitvoering op scholen is ook de GGD betrokken. Jeugdartsen en 
-verpleegkundigen spelen een rol bij het attent maken van jongeren op de cursus, en 
de verpleegkundigen treden ook op als assistent-trainers.

De belangstelling voor de cursus vanuit de professionele wereld - RIAGG’s, GGD’s 
en scholen - is groot. Kennelijk is er behoefte aan psycho-educatie voor een groep, die 
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niet bestaat uit de enkele notoire “probleemgevallen” die elke school wel kent, maar 
voor een grotere groep leerlingen met minder opvallende problemen, meer met wie 
het duidelijk niet goed gaat. Schoolartsen, leerlingbegeleiders en ouders weten door-
gaans niet goed wat ze daarmee moeten aanvangen. Echo’s van deze belangstelling 
weerklinken in de regionale en landelijke media. Artikelen over de cursus verschenen 
in Trouw, HP/De Tijd, en ook de televisierubriek NOVA was bij de cursus en bij cur-
sisten op bezoek.

Naar de effecten van de cursus wordt een evaluatie-onderzoek uitgevoerd. Dit be-
staat uit twee delen: een screeningsonderzoek en het eigenlijke effect-onderzoek. Doel 
van het screeningsonderzoek is een beter inzicht te krijgen in de aard en de omvang 
van de problematiek waar de cursus zich op richt, en het opsporen van risico-indicato-
ren daarbij. Zo worden de signaleringsmogelijkheden vergroot voor degenen die met 
jongeren te maken hebben voor wie het volgen van de cursus een optie zou zijn, zoals 
ouders, leerkrachten, jeugdartsen en -verpleegkundigen en cursusleiders.

Doel van het effect-onderzoek is vast te stellen of jongeren ook daadwerkelijk ge-
leerd hebben van de cursus. Zijn hun inzichten en vaardigheden met betrekking tot de 
risicofactoren die werden beïnvloed, verbeterd? Hebben ze inderdaad minder last van 
baalstemmingen, en hoe duurzaam zijn die effecten? In de volgende paragraaf worden 
de resultaten van het screeningsonderzoek gepresenteerd.

Het screeningsonderzoek
De onderzoeksvragen zijn:
1. In welke mate komen depressieve symptomen voor bij schoolgaande jongeren?
2. Welke relaties bestaan er tussen hoge depressiescores enerzijds en een aantal risi-

co-indicatoren, zoals sommige demografische gegevens, bijzondere gebeurtenis-
sen, de waardering van dagelijkse omstandigheden, en gezondheid, gezondheids-
gedrag en leefwijzen anderzijds?

Procedure
Het onderzoek is uitgevoerd op twee scholengemeenschappen voor voortgezet onder-
wijs in Nijmegen. School 1 is een school op interconfessionele grondslag en heeft een 
HAVO- en een VWO-afdeling met samen ongeveer 1100 leerlingen. School 2 is een 
gemeentelijke school van ongeveer 1300 leerlingen, en heeft afdelingen voor MAVO, 
HAVO en VWO.

Het onderzoek bestond uit de afname van een korte schriftelijke vragenlijst in de 
klas. Het werd in de periode maart-juni 1993 uitgevoerd. In ongeveer de helft van de 
klassen werd het onderzoek afgenomen door een leerkracht; in de andere helft door de 
onderzoekers. De instructie aan leerlingen was in beide gevallen gelijk. De leerlingen 
werd verteld dat het ging om een onderzoek naar “jongeren en welbevinden”.

In totaal werden 803 vragenlijsten afgenomen in 33 klassen van de bovenbouw (3e, 
4e en 5e klassen). Het percentage leerlingen dat vragenlijsten invulde bedroeg 89.1% 
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van het totale aantal leerlingen in die klassen. Drie vragenlijsten bleken onbruikbaar, 
zodat de uiteindelijke onderzoeksgroep bestaat uit 800 leerlingen.

Instrumenten

Depressiviteit. Om het niveau van depressieve symptomen vast te stellen werd ge-
bruik gemaakt van de BDI (Beck’s Depression Inventory; Beck et al., 1961; 1979). De 
BDI meet de intensiteit van depressieve symptomen in vier categorieën: symptomen 
op affectief, cognitief, gedrags- en vegetatief gebied. De lijst bestaat uit 21 clusters 
van elk 4 uitspraken, die een oplopende ernstgraad van het betreffende symptoom 
weergeven. De score is een optelling van de aangekruiste waarden en kan variëren 
van 0 tot 63.

De BDI wordt tegenwoordig vooral toegepast als effectmaat bij therapieën, en als 
screeningsinstrument om het niveau van depressieve symptomen in een populatie vast 
te stellen. Zo wordt hij ook in dit onderzoek gebruikt. De BDI is niet geschikt om een 
diagnose te stellen van een depressieve stoornis. Voor het vaststellen van de ernst van 
depressiviteit geven Beck et al. (1988) de volgende grenswaarden: scores van minder 
dan 10 indiceren “geen of lichte depressie”; scores van 10 tot 18 geven “lichte of ma-
tige depressie” aan; scores van 19-29 verwijzen naar “matige tot ernstige depressie”, 
en scores van 30 en hoger naar “ernstige depressie”. Door Beck et al. (1988) wordt 
geadviseerd de toepassing van grenswaarden aan te passen aan het doel van het ge-
bruik. Een hogere grenswaarde geeft een kleinere kans op fout-positieven; een lagere 
verkleint de kans op fout-negatieven.

De lijst is in het Nederlands vertaald. Wij gebruiken de versie die Bouman en col-
lega’s in 1985 publiceerden (Beck et al., 1979; Boeman et al., 1985), en die in 1989 
werd beoordeeld als voldoende betrouwbaar en valide (Zitman et al., 1989). Neder-
lands onderzoek is vooral uitgevoerd bij patiëntengroepen en studenten. Ook is on-
derzoek gedaan met een Duitse versie, eveneens onder studenten en patiëntengroepen 
(Kammer, 1983). Nederlands onderzoek met de BDI onder adolescenten is nog niet 
eerder uitgevoerd.

Nederlandse normen zijn alleen beschikbaar voor de kleine, heterogene patiënten-
groep die Boeman e.a (1985) onderzochten. Scores tussen 8 en 15 worden door hen 
“beneden gemiddeld” genoemd, van 15-22 “gemiddeld” en van 23-25 “boven gemid-
deld”. In ons onderzoek hanteren we de door Beck genoemde waarden.

Demografische gegevens. Gevraagd is naar geboortedatum, geslacht, woonplaats, 
geboorteland, schooltype en klas; de samenstelling van het ouderlijk gezin en de op-
leiding van de ouders. Op basis van de literatuur kunnen we de volgende kenmerken 
als indicatoren beschouwen voor een verhoogd risico op depressie bij jongeren: sekse 
(vrouw), woonplaats (stad), een niet-Nederlandse afkomst, een niet volledig ouderlijk 
gezin en een lage opleiding van de ouders.
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Bijzondere gebeurtenissen.  Naar analogie van de Vragenlijst Recent Meegemaak-
te Gebeurtenissen (Van de Willige et al., 1985) is een schaal geconstrueerd waar-
op jongeren kunnen aangeven welke gebeurtenissen zij in het afgelopen jaar hebben 
meegemaakt, en (op een drie-punts schaal) hoe erg zij dat vonden. De schaal bevat 
de rubrieken gezondheid (5 items), school en werk (4 items), familie, vrienden en 
kennissen (5 items) en wonen (1 item). Elk item vertegenwoordigt in potentie een 
stressor (risicofactor).

Waardering dagelijkse omstandigheden. Op 5 items over wonen, financiële situatie, 
sfeer in huis, sfeer in de klas en cijfers op school kan met behulp van 4 antwoordcate-
gorieën (riant, goed, gaat wel, slecht) worden aangegeven hoe men de dagelijkse om-
standigheden waardeert. Een lage waardering vertegenwoordigt mogelijk een stressor 
(risicofactor).

Leefgewoonten. De veronderstelling is dat een hoog niveau van depressieve symp-
tomen ook zal samenhangen met gezondheidsgedrag en leefgewoonten. Naar ge-
zondheidsgedrag en leefgewoonten bij (schoolgaande) jongeren is in Nederland veel 
onderzoek verricht (Baecke, 1987a/b; Deboutte, 1989; Driessen et al., 1988; Stol-
wijk & Raat, 1991). Om deze factor in kaart te brengen hebben we ons gebaseerd 
op het onderzoek van Stolwijk & Raat naar gezondheid en leefwijzen van jongeren 
in het voortgezet onderwijs (Stolwijk & Raat, 1991). In de vragenlijst “Gezondheid 
en leefwijze” wordt achtereenvolgens gevraagd naar ervaren gezondheid, medische 
consumptie, middelengebruik (alcohol, roken), sportbeoefening en schoolverzuim 
wegens ziekte en om andere redenen. Deze lijst is afgenomen bij de helft van de 
leerlingen (N = 396).

Resultaten

Groepskenmerken. De onderzoeksgroep bestaat uit 362 (45.2%) jongens en 438 
(54.8%) meisjes. De leeftijden variëren van 14 tot 20 jaar. De leerlingen zijn goed 
verdeeld over de schooltypen: er zijn 157 (19.6%) MAVO-leerlingen onderzocht, en 
354 (44.3%) HAVO- en 289 (36.1%) VWO-leerlingen. De leerlingen waren voor de 
helft (51.9%) afkomstig uit de stad, en voor 48.1% uit de omliggende kleinere ge-
meenten. Slechts 4.3% van hen is niet geboren in Nederland, maar in één van de 
Middellandse-Zeelanden, Suriname, de Antillen of een ander buitenland. Van de leer-
lingen wonen er 592 of 74.5% thuis met vader, moeder en broer(s) en/of zus(sen); 91 
(11.4%) leerlingen wonen thuis alleen met beide ouders, en 112 (14.1%) leerlingen 
wonen, al dan niet met broers en/of zussen en een nieuwe partner van de ouder, bij 
vader of moeder. Het betreft dan ofwel gescheiden ouders, of gezinnen waarin een 
van de ouders is overleden. Slechts 5 leerlingen (0.6%) wonen niet bij hun ouder(s).

Leerlingen op beide scholen verschillen niet van elkaar wat betreft sekse, opleiding 
van de vader, gezinssamenstelling en afkomst uit stad of dorp. Op school 2 zijn meer 
VWO-leerlingen en minder HAVO-leerlingen onderzocht dan op school 1. Op school 
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2 zijn ook relatief wat jongere leerlingen onderzocht dan op school 1. Het gemiddelde 
opleidingsniveau van moeders is op school 2 lager dan op school 1.

Het vóórkomen van depressiviteit. De gemiddelde score van alle onderzochte jon-
geren op de BDI was 5.39 (N = 800; SD = 4.81, Range: 0-35). De betrouwbaarheid 
van de BDI in dit onderzoek was goed (Cronbach’s α: .77). Van alle jongeren scoorde 
84.4% minder dan 10 (“geen of lichte depressie”); 15.6% had een score van 10 of 
hoger (daarvan: “lichte tot matige depressie”: n = 104, 10.8%; “matige tot ernstige 
depressie”: n = 19, 2.4%; “ernstige depressie”: n = 2, 0.2%).

Van de vijf leerlingen met een score van 25 of hoger bleken er 4 bij de school be-
kend te zijn en/of reeds hulp te ontvangen; met de vijfde is door de onderzoekers een 
gesprek gevoerd om te adviseren hulp te zoeken.

Indicatoren voor depressiviteit. Bij welke groepen jongeren komt nu relatief meer de-
pressiviteit voor dan bij anderen? Om na te gaan in hoeverre de vier typen indicatoren 
samenhangen met een hoge depressiescore, zijn de gemiddelde score voor verschil-
lende groepen vergeleken.

Voor de onderdelen Demografische gegevens, Bijzondere gebeurtenissen, Om-
standigheden en Gezondheid en leefwijzen zijn de gemiddelde BDI-scores voor sub-
groepen berekend en met elkaar vergeleken. De verschillen zijn getoetst met behulp 
van een F-toets. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de coëfficiënt èta. Deze toets is 
geschikt om de resultaten op een intervalvariabele te vergelijken met die op een no-
minale of ordinale schaal.

Depressiviteit en groepskenmerken. In Tabel 1 zijn de gemiddelde BDI-scores ver-
meld voor de verschillende subgroepen op basis van demografische variabelen en 
groepskenmerken.We vinden hogere depressiescores bij de wat oudere jongeren, 
vooral bij de leeftijdsgroep 18-20 jaar. Dit is een groep waarbij problemen verwacht 
kunnen worden, omdat ze eigenlijk te oud zijn voor de onderzochte klassen. Maar ook 
16- en 17 jarigen scoren hoger dan 14- en 15 jarigen. Verder vinden we hogere scores 
bij meisjes dan bij jongens. Dit is een bekend gegeven uit de literatuur. Afkomst uit 
een gezin waarin één van beide ouders afwezig is, hangt ook samen met een hogere 
depressiescore. Dit is niet het geval als vader of moeder een nieuwe partner heeft, en 
er broers en/of zussen in het gezin wonen. Deze situatie lijkt misschien het meest op 
een “gewoon” gezin. Leerlingen die in de stad wonen, tenslotte, scoren hoger dan zij 
die in de dorpen in de omgeving wonen. Er werden geen relaties gevonden tussen 
een hoge depressiescore en schooltype (MAVO, HAVO, VWO). Dit is opvallend, 
omdat meestal meer problemen (van allerlei aard) gevonden worden naarmate het 
schoolniveau lager is. Ook werd geen relatie gevonden tussen een hoge depressiesco-
re en een laag opleidingsniveau van vaders als indicatie voor de sociaal-economische 
status.
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Tabel 1 
Groepskenmerken en gemiddelde BDI-score

N M SD F p
Sekse 14.66 **

 Jongen 361 4.6 4.1
 Meisje 438 5.9 5.2

Leeftijd 6.53 **
14 jaar 109 4.9 4.4
15 jaar 275 4.4 3.8
16 jaar 213 5.9 5.3
17 jaar 135 5.6 4.7

18-20 jaar 52 7.5 6.3
Schooltype 2.20 NS

MAVO 157 5.0 4.3
HAVO 354 5.8 5.1
VWO 289 5.0 4.5

Woonplaats 8.87 *
Stad 415 5.8 5.2

Dorp 385 4.8 4.3
Opleiding vader .66 NS

Lo 54 6.0 6.4
Lbo, mavo 107 5.0 4.4

Mulo, havo 288 5.4 4.6
Hbs, vwo, hbo 199 5.3 4.7

Wo 86 4.8 4.2
Samenstelling gezin 8.07 *
Beide ouders 683 5.1 4.7
Eén ouder 112 6.5 4.9

Totaal 800 5.3 4.8
** p < .001, * < p < .01

Depressiviteit en bijzondere gebeurtenissen. In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven 
van de gerapporteerde gebeurtenissen, in volgorde van frequentie van voorkomen, en 
wordt weergegeven of er een verschil bestaat tussen scores van degenen die de ge-
beurtenis zeggen te hebben meegemaakt, in vergelijking met de gemiddelde BDI-sco-
re van degenen die zeggen dat ze de gebeurtenis niet hebben meegemaakt.Gebeurte-
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nissen die zich in het afgelopen jaar voorgedaan hebben, kunnen van invloed kunnen 
zijn op het niveau van depressieve symptomen.

De gebeurtenissen zijn in te delen in drie categorieën. Allereerst zijn dat gebeur-
tenissen die de jongere zelf aangaan. Het einde van verkering of vriendschap, slacht-
offer van criminaliteit geweest zijn, een verkeersongeluk hebben meegemaakt en van 
school veranderd zijn, zijn gebeurtenissen die vergezeld gaan van een hoge score. In 
het gezin zijn het uit huis gaan van broer of zus (gezinsverandering), problemen van 
gezinsleden op het werk en hun ontslag gebeurtenissen die samengaan met een hoge 
score. In de verdere omgeving hebben de ziekte of - bij enkelen - de dood van een 
goede vriend of vriendin een relatie met een hoge score.

Gebeurtenissen waarbij een hoge score wel verwacht zou kunnen worden, vertonen 
die relatie niet: bij de jongere zelf zijn dat blijven zitten, verhuisd zijn, zelf ernstig 
ziek zijn geweest; in het gezin ziekte van ouders of broers of zussen, de scheiding van 
ouders en het overlijden van geliefde huisdieren; en in de verdere omgeving ziekte of 
overlijden van grootouders.

De frequentie waarmee gebeurtenissen worden gerapporteerd, is niet van invloed 
op de hoogte van de depressiescore. Veel gemelde gebeurtenissen vinden we in de 
categorie “geen verband”, zoals ziekte en overlijden van grootouders; weinig gemel-
de gebeurtenissen zoals het overlijden van een vriend of vriendin vertonen wel een 
significante relatie met hoge scores.
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Tabel 2 
Gebeurtenissen en gemiddelde BDI-score

M BDI-score
Meegemaakt

Gebeurtenis % Ja Nee F p
Zelf

Einde verkering 39.9 6.6 4.6 31.82 **
Einde vriendschap 16.7 8.8 4.6 91.93 **

Blijven zitten 13.6 6.2 5.2 3.74 NS
Slachtoffer criminaliteit 11.5 7.0 5.1 13.15 **

Verkeersongeluk 8.8 7.0 5.2 9.70 *
Verhuisd 8.5 5.8 5.3 .80 NS

Verandering van school 6.9 9.0 5.1 35.00 **
Zelf ernstig ziek 5.1 6.2 5.3 1.33 NS

Gezin
Overlijden huisdier 19.5 6.1 5.2 4.99 NS
Gezinsverandering 16.4 6.4 5.2 7.46 *

Ernstige ziekte ouders 11.2 6.5 5.2 6.00 NS
Problemen van gezinsleden op werk 9.6 6.7 5.2 7.37 *

Ontslag gezinsleden 3.8 7.7 5.2 7.57 *
Ernstige ziekte broers, zussen 3.1 5.8 5.3 .25 NS

Scheiding ouders 1.3 7.2 5.3 1.68 NS
Overlijden ouders 0.5 3.7 5.3 .45 NS

Overlijden broers, zussen - - -
Omgeving

Ernstige ziekte grootouders 29.2 5.8 5.2 2.96 NS
Overlijden grootouders 16.9 5.7 5.2 .93 NS
Ziekte goede vriend(in) 7.0 7.7 5.1 14.90 **

Overlijden goede vriend(in) 3.7 8.2 5.2 10.52 *
** p < .001,* p < .01

Depressiviteit en de waardering van omstandigheden. Wat vinden de ondervraagde 
jongeren van hun omstandigheden, en hoe verhoudt zich dat tot hun depressiescore? 
In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van deze resultaten.
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Tabel 3 
Waardering omstandigheden (frequenties) en gemiddelde BDI-score

N M BDI-score
Omstandigheid Riant Goed Gaat 

wel
Slecht Riant Goed Gaat 

wel
Slecht p

Wonen 187 528 76 9 4.7 5.4 6.1 7.7 *
Financiên 81 440 239 38 5.3 4.4 6.8 7.3 **
Sfeer thuis 158 475 142 23 4.1 4.8 7.9 11.0 **
Sfeer in de klas 29 464 277 30 3.5 4.8 6.2 7.0 **
Cijfers 54 294 332 119 4.1 4.5 5.3 8.0 **
** p < .001; * p < .05

In dit onderdeel is een heel consistent verband te zien tussen een negatieve waardering 
van de dagelijkse omstandigheden: wonen, financiën, de sfeer thuis en in de klas, en 
cijfers en een hoge BDI-score: een negatieve waardering gaat samen met hoge scores. 
Regressie-analyse wijst uit dat dit vooral het geval is voor de waardering van de sfeer 
thuis, van de behaalde cijfers, en van de sfeer in de klas - in die volgorde.

Er valt weinig te zeggen over het “objectiviteitsgehalte” van deze gegevens; de 
conclusie die getrokken kan worden is, dat jongeren die een hoge depressiescore heb-
ben, kennelijk een hoeveelheid stress ervaren in hun dagelijkse omgeving. Depressie-
ve symptomen zijn gekoppeld aan heel concrete ervaringen.

Depressiviteit en gezondheid. Wat vinden de onderzochte jongeren van hun ge-
zondheid, en hoe staat het met hun gezondheidsgedrag en leefwijzen? Frequenties 
en gemiddelde BDI-scores zijn vermeld in Tabel 4. De meeste jongeren vinden hun 
gezondheid goed, maar degenen die hun gezondheid matig of slecht vinden (bijna 
20%), hebben een veel hogere depressiescore. Veel meer jongeren dan degenen die 
hun gezondheid matig of slecht vinden (bijna 40%!) zijn in de afgelopen 2 maanden 
bij de huisarts geweest; 11% van hen zelfs meer dan een maal. De huisartsbezoekers 
hebben ook een hogere score op de BDI dan de niet-bezoekers. Degenen die nooit 
of onregelmatig sporten hebben een hogere BDI-score dan degenen die regelmatig 
(elke week) of vaak (elke dag) sporten. En degenen die in de afgelopen 2 maanden 
kortdurend, herhaald hebben verzuimd, hebben een hogere score dan degenen die 
niet hebben verzuimd. Ook roken en het gebruik van medicijnen gaat samen met een 
hogere BDI-score.

Drinken is onder jongeren een ingeburgerde gewoonte. Het is de enige variabele in 
dit cluster waarbij er geen relatie bestaat tussen wel eens, regelmatig of vaak drinken 
en een hoge BDI-score. De gemiddelde score van hen die zeggen vaak te drinken is 
wel hoog, maar het gaat om een klein aantal.
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Conclusies
De gemiddelde score op de BDI was 5.39 (een score van 0 tot 63 is mogelijk). De 
scores zijn sterk scheef naar rechts verdeeld: de SD is 4.81. Dat is te verwachten voor 
een depressievragenlijst in een open populatie. Mogelijk geeft de score een onderre-
presentatie van het vóórkomen van depressiviteit, omdat 10.9% van de leerlingen ten 
tijde van het onderzoek niet op school aanwezig was. Verzuim is één van de correlaten 
van een hoge depressiviteitsscore.

De gemiddelde score is lager dan wat gevonden is bij vergelijkbare groepen scho-
lieren in de VS, waar gemiddelden van 8.47 (Teri, 1982) en 10.58 (Kauth & Zet-
tle, 1990) worden gevonden, maar vergelijkbaar met Nederlands onderzoek onder 
normgroepen (studenten), die even hoog of iets lager scoren (Bosscher et al., 1986; 
Bouman et al., 1985). De gemiddelde score van een normgroep Duitse studenten, die 
mogelijk beter vergelijkbaar is met de gemiddelde score van Nederlandse dan die van 
Amerikaanse studenten, is hoger: 7.0 (Kammer, 1983).

De waarde 10 is een in de literatuur algemeen aanvaarde benedengrens; bij scores 
lager dan 10 is er geen of nauwelijks sprake van depressiviteit. Over bovengrenzen 
is de literatuur veel minder eenduidig. Scores van 10 en hoger worden door Beck et 
al. (1988) respectievelijk milde (tot 19), matige (tot 29) en ernstige depressie (30 en 
hoger) genoemd. In diverse onderzoeken worden echter bijna alle waarden hoger dan 
10 aangewezen als zinvolle scheidingswaarde voor diverse gradaties van depressie.
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Tabel 4 Gezondheid en leefwijzen en gemiddelde BDI-score
N M SD F p

Ervaren gezondheid 16.3 **
Goed 313 4.8 4.4

Gaat wel 78 8.0 5.1
Slecht 5 8.8 2.3

Bezoek huisarts 12.4 **
Niet 239 4.7 3.9

Een maal 111 6.1 5.2
Meer dan een maal 46 8.2 6.3

Bezoek andere hulpverlener 5.1 *
Nee 340 5.2 4.5

Ja 56 6.8 5.8
Gebruik geneesmiddelen 2.6 *

Nee 184 4.6 4.0
Tegen pijn# koorts 55 6.9 5.7
Tegen verkoudheid 79 5.9 5.0

Slaap- en kalmeringsmiddelen 7 8.4 8.3
Tegen hooikoorts# allergie 35 5.7 4.5

Hormonen# pil 17 6.1 5.3
Overige 18 6.5 3.9

Alcoholgebruik .83 NS
Nooit 120 5.2 5.4

Soms in weekend 198 5.5 4.5
(Bijna) elk weekend 58 5.7 4.2

Weekend en door de week 18 7.0 3.7
(Bijna) elke dag 1 1.0

Roken 3.84 *
Nooit 277 5.0 4.8

Af en toe 49 6.1 4.5
(Bijna) elke dag 70 6.7 4.6

Sporten 3.15 *
Iedere dag 38 4.0 3.5

2 tot 6 dagen per week 185 5.1 4.6
Een dag per week 69 5.5 4.8

Onregelmatig 64 6.0 5.0
Nooit 36 7.6 5.6

Verzuim wegens ziekte 3.51 *
Nee 175 4.6 4.2

Eenmaal een of twee dagen 112 5.8 4.4
Meer keren een of twee dagen 32 7.5 5.9

Een keer 3 of meer dagen 53 5.3 5.0
Meer keren 3 of meer dagen 22 6.5 3.8

Verzuim om andere redenen 5.93 **
Nee 280 4.7 4.1

Eenmaal een of twee dagen 79 7.0 5.5
Meer keren een of twee dagen 23 7.3 5.1

Een keer 3 of meer dagen 4 8.5 3.5
Meer keren 3 of meer dagen 6 8.3 5.0

Totaal 396 5.5 4.7
** p < .001# * p < .05
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De omvang van depressiviteit bij jongeren, zoals die is vastgesteld met de BDI, 
volgens de benedengrens is aanzienlijk: 15.6% van de onderzochte jongeren heeft 
een score van 10 of hoger. De waarde 10 wordt ook gehanteerd als criterium voor 
deelname aan de cursus. Omgerekend voor de schoolgaande jeugd in een middelgrote 
stad als Nijmegen gaat het dan om 15.6% van 3800 bovenbouwleerlingen; dat zijn 
595 leerlingen. Voor een doorsnee school van 1200 leerlingen betekent dat, dat 15% 
van 480 bovenbouwleerlingen (72) in principe kandidaat zijn voor het volgen van de 
cursus.

Bij de selectie van aspirant-cursisten wordt de zin van deelname aan de cursus bij 
een score hoger dan 25 met de kandidaat besproken. Dan wordt nagegaan of hulp-
verlening niet een betere keus is. In het onderzoek scoorde slechts een kleine groep 
hoger dan 19 en een enkeling hoger dan 25. Bij navraag bleken deze jongeren voor het 
merendeel bekend te zijn bij de school, en vaak ook al hulp of behandeling te krijgen. 
Het vangnet voor “echte” probleemgevallen werkt dus; tegelijkertijd zegt dit gegeven 
iets over de betekenis van de tot nu toe gehanteerde bovengrens, die aan de hoge kant 
lijkt te zijn.

Er zijn twee kanttekeningen te maken bij het gebruik van de BDI. Ten eerste is 
er een aanwijzing, dat de BDI vooral geldig is bij hogere leeftijdsgroepen. Die aan-
wijzing is het niet-verschillen van scores van MAVO-, HAVO- en VWO leerlingen. 
De MAVO heeft vooral jongere leerlingen, terwijl het niet in de verwachting ligt dat 
MAVO-leerlingen minder depressiviteit zouden vertonen dan HAVO- en VWO-leer-
lingen. Depressiviteit wordt met de BDI ook elders meer vastgesteld bij oudere ado-
lescenten (Sullivan & Engin, 1986); maar ook in het algemeen vertonen adolescenten 
meer depressiviteit dan jongere kinderen.

Ten tweede is er een nadere analyse van de gegevens over de groep hoogscoorders 
nodig om meer te weten te komen over het hanteren van bovengrenzen als indicatie 
voor deelname aan de cursus.

Over het type problemen dat met de BDI wordt opgespoord kan worden gezegd dat 
het gaat om depressieve verschijnselen of symptomen, die eveneens tot uiting komen 
in een negatieve waardering van dagelijkse omstandigheden, en die belangrijke rela-
ties vertonen met sommige gezondheidsproblemen: zich niet gezond voelen, huisarts-
bezoek, medicijngebruik en (ziekte-)verzuim. Daarbij gaat het niet om somatische of 
ernstige ziekten: deze leeftijdsgroep is in het algemeen gezond en heeft minder acute 
en chronische aandoeningen dan oudere leeftijdsgroepen. Wellicht bestaat er verband 
tussen de hier vastgestelde depressieve symptomen en het type psychosociale pro-
blemen dat gezondheidsonderzoekers als Baecke (1987a/b) en Driessen et al. (1988) 
hebben aangetroffen onder schoolgaande jongeren.

Indicatoren voor de aanwezigheid van problemen zoals ze met de BDI worden 
vastgesteld komen vooral uit de demografische gegevens (meisjes, ouderen, stadsbe-
woners en afkomst uit een één-oudergezin), de gegevens over meegemaakte gebeur-
tenissen en gezondheidsgedrag (medische consumptie, roken, sporten, verzuim). Na-
dere analyse van deze indicatoren voor de groep hoogscoorders zal uitwijzen, welke 
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daarvan belangrijker voorspellers zijn van een hoge score dan andere. Vervolgens kan 
worden bekeken, hoe deze gegevens door mensen in de praktijk - jeugdgezondheids-
zorg, leerlingbegeleiders - gebruikt kunnen worden als middel om het type problemen 
van depressieve aard te signaleren waarop de cursus zich richt. Belangrijk is bijvoor-
beeld, dat vragen naar ervaren gezondheid, huisartsbezoek en verzuim in dit verband 
bepaald geen loze vragen zijn, maar aanwijzingen kunnen vormen voor de aanwezig-
heid van depressieve problemen.

Tenslotte vormen de gegevens aanwijzingen voor het interpreteren van de gegevens 
uit het andere deel van het onderzoek, de evaluatie van de effecten van de cursus. In 
dit quasi-experimentele onderzoek met meerdere meetmomenten zal meer duidelijk 
worden over het “beloop” van een hoge depressiescore, en het samengaan ervan met 
meer psychologische variabelen zoals zelfwaardering, probleemoplossings- en socia-
le vaardigheden. Daardoor wordt het naar verwachting ook beter mogelijk, subgroe-
pen te onderscheiden voor wie het volgen van de cursus met name zinvol zou zijn.
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ZWANGERSCHAP EN DEPRESSIE

H. J. E. M. Janssen & M. C. J. Cuisinier

Inleiding
Hoewel de geboorte van een baby meestal een blijde gebeurtenis is, gaat deze gepaard 
met grote veranderingen voor de ouders (Gotlib, Whiffen, Wallace, & Mount, 1991). 
De aanpassing aan het ouderschap wordt als een van de moeilijkste overgangsfasen in 
het leven gezien (LeMasters, 1957). Deze aanpassing kan leiden tot velerlei klachten. 
Vrouwen lopen in de periode na de bevalling een verhoogd risico op het ontwikkelen 
van stemmingsstoornissen (Romito, 1989). Hoewel ook mannen, zij het in mindere 
mate dan vrouwen, tijdens de overgang naar het ouderschap depressieve symptomen 
rapporteren, verminderen deze klachten doorgaans bij hen na de geboorte van hun 
kind (O’Hara, 1985).

In dit artikel zal een overzicht worden gegeven van de onderzoeksliteratuur over 
het vóórkomen van stemmingsstoornissen bij vrouwen tijdens de zwangerschap en 
in de eerste maanden na de bevalling. Tevens zal besproken worden welke psycho-
sociale factoren van belang kunnen zijn in de verklaring van de aanwezigheid van 
depressieve stemmingen. Behalve deze gegevens zullen ook enkele bevindingen uit 
recent eigen onderzoek worden besproken.

Prepartum depressie: begripsafbakening en mate van vóórkomen
In het onderzoek naar depressie tijdens de zwangerschap, hanteert men soms de term 
prepartum depressie (depressie voorafgaand aan de bevalling). Dit als tegenhanger 
van de meer gebruikte term postpartum depressie (depressie na de bevalling). Hoewel 
vanuit psychiatrisch oogpunt de indruk wordt gewekt dat er sprake zou zijn van een 
specifiek soort depressie, wordt in dit artikel wanneer gesproken wordt van pre- en 
postpartum depressie, alleen letterlijk verwezen naar respectievelijk depressie tijdens 
en na de zwangerschap.

In het onderzoek naar depressie tijdens de zwangerschap heeft men vooral pro-
beren vast te stellen hoe vaak het voorkomt. Tijdens de zwangerschap is depressie 
echter moeilijk te meten doordat depressieve symptomen gedeeltelijk overlappen met 
symptomen die rechtstreeks een gevolg zijn van de zwangerschap zelf, zoals een ver-
minderde eetlust, een toenemende vermoeidheid en een verandering in het slaappa-
troon (Kaplan, 1986). Daarnaast blijkt dat de stemming tijdens de zwangerschap kan 
fluctueren over de trimesters van de zwangerschap heen (Kumar & Robson, 1978; 
O’Hara, Zekoski, Philipps, & Wright, 1990; Smith et al., 1990; Watson, Elliott, Rugg, 
& Brough, 1984). Afhankelijk van het moment van meting tijdens de zwangerschap, 
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variëren de depressiepercentages. De gerapporteerde puntprevalentie (d.w.z. het vóór-
komen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op een bepaald moment) loopt 
van 9% tot 46% (Dimitrovsky, Perzez-Hirshberg, & Itskowitz, 1987; Elliott, Rugg, 
Watson, & Brough, 1983; Gotlib et al., 1991; Gotlib, Whiffen, Mount, Milne, & Cor-
dy, 1989; Greene, Nugent, Wieczorek-Deering, O’Mahony, & Graham, 1991; Kumar 
& Robson, 1978; O’Hara, 1986). In onderzoek waar men depressie op symptoomni-
veau had gemeten, kwam het relatief hoogste percentage naar voren (Dimitrovsky et 
al., 1987). Wanneer een psychiatrische diagnose wordt gesteld dan ligt de prevalentie 
aanzienlijk lager, rond de 10% (Gotlib et al., 1989; Gotlib et al., 1991; O’Hara, 1986).

Men kan zich afvragen of het percentage vrouwen dat depressieve klachten of een 
depressieve stoornis heeft tijdens de zwangerschap ook werkelijk hoger is, dan het 
percentage dat men zou aantreffen in een niet-zwangere populatie van vrouwen. El-
liott et al. (1983) hebben dit onderzocht. Zij gingen na of vrouwen tijdens hun zwan-
gerschap relatief veel depressieve symptomen rapporteren. Hiervoor vergeleken zij de 
gemiddelde score van zwangere vrouwen op de gehanteerde depressie-schaal, met de 
gemiddelde normscore voor vrouwen in de populatie. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat zwangere vrouwen relatief minder depressieve symptomen rapporteerden 
dan vrouwen in de algemene populatie. Een beperking in de vergelijking bij dit on-
derzoek was echter, dat men niet de beschikking had over normscores van vrouwen 
in dezelfde leeftijdscategorie en men niet aangaf of het verschil tussen deze twee 
groepen significant was. Hoewel het onderzoek van Elliott et al. (1983) wijst op een 
verminderde aanwezigheid van depressieve klachten tijdens de zwangerschap, zou 
het kunnen zijn dat tijdens de zwangerschap stemming in belangrijke mate beïnvloed 
wordt. Bij sommige vrouwen kan dit leiden tot een verbeterde stemming terwijl an-
dere vrouwen juist tijdens de zwangerschap een verslechtering van de stemming ont-
wikkelen. Het zou interessant zijn verder onderzoek te verrichten naar de specifieke 
kenmerken van zwangere vrouwen die depressief zijn en na te gaan of zij op bepaalde 
aspecten verschillen van de vrouwen die depressief zijn terwijl ze niet zwanger zijn.

Postpartum depressie: begripsafbakening en mate van vóórkomen.
Sinds de tachtiger jaren is er veel aandacht gekomen voor de depressieve stoornis 
na de bevalling. Katharina Dalton, een Britse gynaecologe, bracht de behandeling 
van postpartum depressie en daarmee dit ziektebeeld, in de publieke belangstelling. 
Dalton ging uit van het idee dat de postnatale depressie, zoals deze vaak genoemd 
wordt, een hormonaal bepaalde depressie was die specifiek een gevolg was van de 
zwangerschap en veranderende hormoonspiegels na de bevalling. Alleen via toedie-
ning van progesteron zou adequate behandeling kunnen plaatsvinden. Er is echter 
nooit met zekerheid vastgesteld dat hormonale veranderingen de hoofdoorzaak zijn 
voor de depressie na de bevalling (Romito, 1989). Toch was de belangstelling voor 
het fenomeen gewekt en sindsdien is op uitgebreide schaal onderzoek gestart naar 
psychosociale oorzaken voor en specifieke kenmerken van de postpartum depressie.
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De postpartum depressie onderscheidt zich van de “postpartum blues” en de post-
partum psychose, twee andere verschijnselen waarmee vrouwen in de postpartum 
periode te maken kunnen krijgen. De “blues”, in Nederland ook wel “huildagen” of 
“kraamtranen” genoemd, is een veel voorkomend verschijnsel waarbij vrouwen zich 
in de eerste dagen na de bevalling emotioneel labiel kunnen voelen, sneller geîrriteerd 
zijn en veel huilen (Romito, 1989). De huilperiode houdt gemiddeld enige uren tot 
enkele dagen aan en treedt doorgaans op binnen de eerste 10 dagen na de bevalling 
(Thirkettle & Knight, 1985). Veel moeders - in sommige onderzoeken worden zelfs 
percentages genoemd tot 80% - hebben hier in meerdere of mindere mate last van en 
men zou daarom kunnen spreken van een normaal verschijnsel (Thirkettle & Knight, 
1985).

In de Grote Zwangerschap Enquete, een onderzoek dat in samenwerking met het 
tijdschrift Kinderen onlangs door ons is uitgevoerd, werden ruim 2100 vrouwen tij-
dens hun zwangerschap en na de bevalling ondervraagd over hun eigen gevoelens 
en de reacties van anderen. Een van de vragen luidde of vrouwen in de eerste maand 
na de bevalling last hadden gehad van huilbuien en hoe lang ze hier last van hadden 
gehad. Ruim 40% van de vrouwen, had geen echte huildag gehad. Bijna eenzelfde 
percentage kende 1 tot 4 echte huildagen, en nog eens 10% van de vrouwen had tot 
10 huildagen gehad. 5% van de vrouwen had meer dan 10 huildagen gehad, waarbij 
sommige vrouwen op het moment dat de meting plaatsvond nog steeds veel huilden. 
Dit resultaat is in overeenstemming met het onderzoek van Pop (1991a), dat eveneens 
in Nederland werd uitgevoerd. Ook hij vond bij iets meer dan de helft van de vrouwen 
symptomen van de blues. Op de vraag of vrouwen wel eens last hadden gehad van 
huilbuien, antwoorde 12% hier (heel) veel last van te hebben gehad, een kwart (25%) 
enigszins en nog eens ruim eenderde (36%) maar zeer zelden. De overige vrouwen 
(28%) hadden geen last van huilbuien gehad.

De symptomen van de postpartum depressie komen overeen met die van de ge-
wone depressie. Diagnostische criteria om postpartum depressie vast te stellen zijn 
niet duidelijk omschreven (Romito, 1989). Sommige onderzoekers hanteren als uit-
gangspunt dat de psychiatrische diagnose kan worden gesteld indien de depressie een 
aanvang heeft binnen de eerste 6 maanden na de bevalling en deze voldoet aan de 
DSM-III-R criteria voor Major Depressive Episode zonder psychotische kenmerken, 
of aan de Research Diagnostic Criteria voor Major of Minor Depressive Disorder zon-
der psychotische kenmerken (Kumar & Robson, 1984; Troutman & Cutrona, 1990).

Er is veel onderzoek gedaan om te achterhalen hoe vaak postpartum depressie 
vóórkomt. Een probleem waar men echter op stuit is, dat een normale aanpassing 
aan de bevalling gepaard gaat met reacties en klachten die kenmerkend zijn voor 
een depressie. Een verminderde seksuele interesse, vermoeidheid, prikkelbaarheid 
en slaapstoornissen (vaak een gevolg van het moeten geven van voedingen of het 
huilen van de baby), zijn veelvuldig voorkomende klachten na de geboorte van een 
baby (Hopkins, Campbell, & Marcus, 1989). Een ander probleem is, dat onderzoekers 
verschillende criteria hanteren om tot een diagnose te komen en diverse meetinstru-
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menten gebruiken om depressie te meten. Doordat ook nog de onderzochte groepen 
onderlinge verschillen vertonen en in de studies verschillende meetmomenten worden 
gehanteerd, is het moeilijk precies aan te geven hoe vaak postpartum depressie voor-
komt. Percentages die gegeven worden lopen van 3% tot 33% (Cutrona, 1982). On-
derzoekers die een psychiatrische diagnose als uitgangspunt nemen, rapporteren een 
prevalentie tussen de 3% en 17% (Whiffen, 1992). Ook hier kan men zich afvragen 
of deze percentages hoger liggen dan in de normale populatie. Troutman & Cutrona 
(1990) onderzochten zwangere adolescenten en vergeleken ze met een controlegroep 
van niet zwangere adolescenten op depressieve stoornissen. Het bleek dat er zowel 
tijdens de zwangerschap, als 6 weken en een jaar postpartum, geen significante ver-
schillen waren in het vóórkomen van depressieve stoornissen tussen deze twee groe-
pen. Hoewel de zwangeren meer depressieve symptomen hadden en logischerwijze 
meer lichamelijke klachten, waren de diagnoses voor “major” en “minor” depressie 
niet significant verschillend in beide groepen. Ook O’Hara et al. (1990) vergeleek 
zwangeren met niet-zwangeren. Zij onderzochten een volwassen populatie en vonden 
evenmin significante verschillen tussen de onderzochte groepen wat betreft gediag-
nostiseerde pre- en postpartum ‘major’ depressie. Wel rapporteerden vrouwen die een 
kind kregen meer depressieve symptomen gedurende de zwangerschap en in de eerste 
drie weken na de bevalling en hadden ze meer sociale aanpassingsproblemen, voorna-
melijk met de partner. Verder onderzoek naar de specifieke kenmerken van vrouwen 
met een depressie na de zwangerschap in vergelijking met vrouwen die depressief 
zijn maar niet recentelijk bevallen zijn, zou een verschil tussen deze twee groepen van 
vrouwen kunnen aantonen.

In de Grote Zwangerschap Enquete, hebben we met behulp van de depressie sub-
schaal van de SCL-90 depressieve symptomen vastgesteld tijdens de zwangerschap 
en in de periode na de bevalling. In Tabel 1 worden de percentages vrouwen met bo-
ven- en beneden-gemiddelde scores op de depressie-subschaal van de SCL-90 weer-
gegeven. De percentages zijn tot stand gekomen door de scores te vergelijken met 
normscores voor vrouwen in de populatie.

Tabel 1 
Percentages vrouwen in de verschillende scoringscategorieën van de SCL-90 in het 1e en 
2e trimester van de zwangerschap en 1 maand na de bevalling
Scoringscategorie 1e Trimester 2e Trimester 1 Maand na 

bevalling
(Zeer) laag 13% 18% 37%
Beneden gemiddeld 18% 21% 22%
Gemiddeld 18% 16% 14%
Boven gemiddeld 28% 25% 14%
(Zeer) hoog 22% 20% 13%
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Uit de tabel komt naar voren dat in het eerste trimester van de zwangerschap bijna een 
kwart van de vrouwen (zeer) veel depressieve klachten heeft; de helft van de vrouwen 
heeft een boven gemiddeld aantal klachten. In het tweede trimester van de zwanger-
schap heeft nog eenvijfde van de vrouwen (zeer) veel depressieve klachten. Na de 
bevalling neemt het klachtenniveau af.

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal vrouwen dat tijdens de 
zwangerschap en kort na de bevalling, bevestigend heeft geantwoord op de vraag of 
zij (op zijn minst een beetje tot heel veel) last hadden van de genoemde depressieve 
symptomen.

Tabel 2 
Percentages vrouwen die in het 1e en 2e trimester van de zwangerschap en 1 maand na de 
bevalling een beetje tot zeer veel last hebben van depressieve klachten
SCL-90 item 1e Trimester 2e Trimester 1 Maand na 

bevalling
Weinig puf (energie) hebben 88% 81% 58%
Geen sexuele interesse meer hebben of er 
weinig plezier aan beleven

69% 61% 59%

Gauw huilen 65% 70% 47%
Nare gedachten of ideeën niet kwijt kunnen 
raken

42% 48% 27%

Te veel over de dingen piekeren 45% 49% 34%
Weinig eetlust hebben 46% 20% 21%
Je eenzaam voelen 19% 26% 23%
Een gevoel van leegte 9% 12% 13%
Verstrikt zijn of gevangen voelen 7% 11% 15%

Hieruit komt naar voren dat vooral de klachten weinig energie hebben, weinig sexuele 
interesse hebben of er weinig plezier aan beleven en gauw huilen, veel voorkomen. 
Ook klachten als moeite hebben om nare gedachten kwijt te raken, piekeren en weinig 
eetlust, met name in het begin van de zwangerschap, komen nogal eens voor. Rond 
de zesde maand van de zwangerschap voelt bijna één op de vier vrouwen zich (een 
beetje tot heel erg) eenzaam of in de put. Na de bevalling komt het, meer dan tijdens 
de zwangerschap, voor dat vrouwen zich leeg of verstrikt en gevangen voelt.

Hoewel men in enkele onderzoeken relatief meer symptomen postpartum vond 
(Cutrona, 1984; Dimitrovsky et al., 1987) of men geen significant verschil vond in 
depressieve klachten pre- en postpartum (Atkinson & Rickel, 1984), werd in de mees-
te onderzoeken waarin depressie tijdens en na de bevalling op symptoomniveau werd 
vergeleken eenzelfde resultaat gevonden, namelijk dat depressieve symptomen na de 
bevalling in mindere mate aanwezig zijn dan tijdens de zwangerschap (Elliott et al., 
1983; Gotlib et al., 1989; Greene et al., 1991; O’Hara, Rehm, & Campbell, 1982; 
O’Hara, Neunaber, & Zekoski, 1984; O’Hara, 1985; O’Hara et al., 1990; Smith et al., 
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1990; Troutman & Cutrona, 1990). Aangezien een zwangerschap gepaard gaat met 
klachten die kenmerkend zijn voor een depressie, is dit resultaat echter niet zo ver-
wonderlijk. Daarentegen lijkt de kans op een psychiatrische diagnose voor depressie 
eerder verhoogd aanwezig te zijn in de postpartum periode (Cox, Connor, & Ken-
dell, 1982; Kumar & Robson, 1984; O’Hara et al., 1984/1986; Troutman & Cutrona, 
1990; Watson et al., 1984). De resultaten moeten echter met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden daar in enkele onderzoeken niet wordt aangegeven of het ver-
schil wel significant is in het vóórkomen van pre- en postpartum gediagnostiseerde 
depressie (O’Hara et al., 1984/86; Troutman & Cutrona, 1990; Kumar & Robson, 
1984) en de meting in de prepartum periode bij enkele onderzoeken (O’Hara et al., 
1984/1986; Troutman & Cutrona, 1990) alleen plaatsvond in het tweede trimester van 
de zwangerschap, het relatief rustigste trimester waarin psychische klachten vermin-
derd aanwezig zijn.

Een zeldzamer, maar zeer ernstig verschijnsel is de postpartum psychose. Dit komt 
bij één tot twee op de 1000 moeders voor (Romito, 1989). Psychiatrische opname is 
noodzakelijk omdat vrouwen ernstig verward kunnen zijn met hallucinaties en wanen 
(Gotlib et al., 1991). Zij zijn vaak niet meer in staat de baby te verzorgen en in som-
mige gevallen is het leven van de vrouw zelf of dat van haar baby in gevaar (Cutrona, 
1982).

Factoren in samenhang met depressie tijdens de zwangerschap
In enkele onderzoeken is gekeken naar het onderscheid tussen vrouwen die depressief 
zijn tijdens de zwangerschap en de vrouwen die dit niet zijn.

Met betrekking tot demografische variabelen werd het volgende gevonden. Vrou-
wen met depressieve klachten tijdens de zwangerschap hadden een lagere opleiding 
dan vrouwen zonder die klachten (Gotlib et al., 1989; Gotlib et al., 1991). Volgens en-
kele studies hadden vrouwen met depressieve klachten vaker meerdere kinderen dan 
de andere vrouwen (Gotlib et al., 1989; O’Hara, 1986). In het onderzoek van Gotlib 
et al. (1991) werd dit niet teruggevonden. Gotlib et al. (1989) vonden geen verband 
tussen het type beroep dat vrouwen uitoefenden en depressieve klachten tijdens de 
zwangerschap. Wel bleek dat vrouwen met depressieve klachten vaker het beroep 
huisvrouw opgaven. Ook hadden zij relatief minder vaak een baan buitenshuis (Gotlib 
et al., 1991). Alleenstaande vrouwen waren vaker depressief tijdens de zwangerschap 
dan gehuwde vrouwen (Greene et al., 1991; O’Hara, 1986), hoewel niet iedereen dit 
verband terugvond (Gotlib et al., 1991). Met betrekking tot leeftijd werden eveneens 
tegenstrijdige resultaten gevonden (vgl. Dimitrovsy et al., 1987; Gotlib et al., 1989).

Met betrekking tot persoonlijkheidsvariabelen, werd door Kumar & Robson (1978) 
gevonden dat vrouwen met depressieve klachten tijdens de zwangerschap relatief 
hoog scoorden op neuroticisme. Dimitrovsky et al. (1987) vonden dat vrouwen met 
externe “locus of control” relatief vaker depressieve klachten hadden tijdens deze 
periode. Een eerdere episode van depressieve klachten of een depressie bij een eer-
stegraads familielid bleek in het onderzoek van O’Hara (1986) niet samen te hangen 
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met prepartum depressie, maar Kumar & Robson (1978) vonden wél dat vrouwen met 
eerdere psychische problemen, relatief meer depressieve klachten vertoonden tijdens 
de zwangerschap.

Wat betreft de voorgeschiedenis werd in het onderzoek van O’Hara (1986) geen 
relatie gevonden tussen eerdere ingrijpende levensgebeurtenissen en depressie tijdens 
de zwangerschap. Kumar & Robson (1978) constateerden wel dat vrouwen met een 
eerdere abortus provocatus relatief meer depressieve klachten vertoonden tijdens de 
zwangerschap, net zoals de vrouwen die soms hadden overwogen de zwangerschap 
te beëindigen (Kumar & Robson, 1978). Er werd geen relatie gevonden tussen een 
eerdere spontane abortus en prepartum depressie (Kumar & Robson, 1978).

Gelet op sociale steun werd een relatie gevonden tussen de afwezigheid van de-
pressieve klachten en tevredenheid over de steun die vrouwen ontvingen van ouders 
en vrienden (Cutrona, 1989) en partner (O’Hara, 1986). Spanningen in de relatie met 
de partner gingen gepaard met meer klachten tijdens de zwangerschap (Kumar & 
Robson, 1978). O’Hara (1986) vond echter geen verschil in huwelijkssatisfactie tus-
sen de vrouwen die wel of geen depressieve klachten hadden.

Factoren in samenhang met depressie na de zwangerschap
Er is veel onderzoek uitgevoerd om te achterhalen waarom sommige vrouwen de-
pressief worden na de bevalling. Veel van deze onderzoeken waren prospectief van 
opzet; de mogelijke risicofactoren voor postpartum depressie werden tijdens de zwan-
gerschap gemeten. In sommige onderzoeken heeft men depressie alleen op symp-
toomniveau gemeten (Atkinson & Rickel, 1984; Bridge, Little, Hayworth, Dewhurst, 
& Priest, 1985; Cox et al., 1982; Cutrona, 1984; Cutrona & Troutman, 1986; Field 
et al., 1985; Handley, Dunn, Waldron, & Baker, 1980; Manley, McMahon, Bradley, 
& Davidson, 1982; Monroe, Bromet, Connell, & Steiner, 1986; Norbeck & Peter-
son-Tilden, 1983; O’Hara et al., 1982; O’Hara, 1985; Pfost, Stevens, & Lum, 1990; 
Pitt, 1968; Robinson, Olmsted, & Garner, 1989; Saks et al., 1985; Stemp, Turner, & 
Noh, 1986). Verscheidene andere onderzoekers stelden een psychiatrische diagnose 
(Cutrona, 1983; Gotlib et al., 1989; Gotlib et al., 1991; Hapgood, Elkind, & Wright, 
1988; Kumar & Robson, 1984; O’Hara, Rehm, & Campbell, 1983; O’Hara et al., 
1984; O’Hara, 1986; O’Hara et al., 1991; Watson et al., 1984; Whiffen, 1988). Wan-
neer de resultaten uit deze onderzoeken worden samengevat, dan komt het volgende 
naar voren.

Wat betreft de voorgeschiedenis werd gevonden dat vrouwen met een depressie na 
de bevalling relatief vaker een psychiatrisch verleden hadden (Hapgood et al., 1988; 
O’Hara, 1986; O’Hara et al., 1991; Pop, 1991b; Watson et al., 1984). Ook werd een 
samenhang gevonden tussen depressieve symptomen tijdens de zwangerschap en 
postpartum depressie (Atkinson & Rickel, 1984; Bridge et al., 1985; Cutrona, 1983; 
Cutrona, 1984; Gotlib et al., 1989; Gotlib et al., 1991; Handley et al., 1980; Man-
ly, McMahon, Bradley, & Davidson, 1982; Pfost et al., 1990; O’Hara et al., 1982; 
O’Hara et al., 1984; O’Hara et al., 1991; Pop, 1991b; Saks et al., 1985; Watson et al., 
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1984; Whiffen, 1988). Het meemaken van een andere stressvolle gebeurtenis afgezien 
van de zwangerschap en de bevalling, hing samen met depressie na de zwangerschap 
(Gotlib et al., 1991; Monroe et al., 1986; Norbeck & Peterson-Tilden, 1983; O’Hara 
et al., 1982; O’Hara et al., 1983; O’Hara, 1986; O’Hara et al., 1991; Pop, 1991b; Pfost 
et al., 1990).

Met betrekking tot sociale steun bleek dat vrouwen die depressief waren na de be-
valling, minder vaak een goede relatie met de partner hadden of hier minder steun van 
ontvingen (Cox et al., 1982; Field et al., 1985; Gotlib et al., 1991; Kumar & Robson, 
1984; Monroe et al., 1986; O’Hara et al., 1983; O’Hara, 1986; Pop, 1991b; Robinson 
et al., 1989; Stemp et al., 1986; Watson et al., 1984; Whiffen, 1988). In het algemeen 
ontvingen vrouwen met een postpartum depressie minder sociale steun (Cutrona, 
1984; Cutrona & Troutman, 1986; Norbeck & Peterson-Tilden, 1983; O’Hara et al., 
1982; O’Hara et al., 1983; Pop, 1991b).

Geen verband werd gevonden tussen postpartum depressie en demografische facto-
ren zoals leeftijd, gezinssamenstelling, huwelijksstaat of sociaal-economische klasse. 
De samenhang tussen postpartum depressie en andere factoren, zoals het vóórkomen 
van psychiatrische aandoeningen in de familie, twijfel ten aanzien van de zwanger-
schap en een stressvolle bevalling, is onduidelijk. Enkele andere mogelijke risicofac-
toren voor postpartum depressie, zoals bijvoorbeeld de rolverandering die moeders 
ondergaan en persoonlijkheidsfactoren zijn nog nauwelijks onderzocht.

Conclusie en discussie
Momenteel kan niet exact worden aangegeven hoe vaak pre- en postpartum depressie 
vóórkomen en of het risico een depressie te krijgen nu groter is in de zwangerschap 
en in de periode na de bevalling dan in de normale situatie. Het lijkt erop dat vrouwen 
in de zwangerschap en na de bevalling weliswaar soms relatief veel depressie-achtige 
symptomen hebben, maar de kans op een volledig, gediagnostiseerde depressie lijkt in 
deze perioden niet groter dan in de normale situatie. Als deze interpretatie klopt is het 
natuurlijk de vraag of het nog wel zinnig is de pre- en postpartum depressie als aparte 
diagnostische categorieën te onderscheiden.

Wanneer men kijkt naar de factoren die samenhangen met depressie tijdens de 
zwangerschap en depressie na de bevalling, voor zover daar nu informatie over be-
schikbaar is, dan vallen enkele verschillen en overeenkomsten op. Postpartum depres-
sie lijkt vooral te worden bepaald door een eerdere depressieve stoornis of depressieve 
klachten tijdens de zwangerschap. Hoewel niet alle vrouwen die depressief zijn tij-
dens de zwangerschap dit ook zijn na de bevalling (Gotlib et al., 1991), wordt soms 
toch een aanzienlijke overlap tussen deze twee vormen van depressie geconstateerd 
(Whiffen, 1992).

Depressie tijdens de zwangerschap lijkt meer samen te hangen met variabelen in 
de leefsituatie zoals opleiding, aantal kinderen en het aan huis gebonden zijn als huis-
vrouw. Voor de ontwikkeling van zowel depressieve symptomen tijdens de zwanger-
schap als de postpartum depressie, speelt de relatie met de partner een belangrijke 
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rol. De kans op klachten is groter indien de relatie met de partner relatief slecht is, of 
indien de partner onvoldoende steun biedt. Enige voorzichtigheid blijft echter gebo-
den bij de interpretatie van deze resultaten. Met name het onderzoek naar prepartum 
depressie is zeer beperkt van omvang en is kwalitatief vaak zwak. De factoren zijn 
vaak tegelijkertijd met depressie gemeten of men heeft vrouwen gevraagd terug te 
kijken naar de periode voor de zwangerschap. De kans is dan groot dat de aanwezige 
depressieve klachten de antwoorden op de vragen over de factoren beïnvloeden. In 
die zin kan men op dit moment hoogstens spreken van factoren die waarschijnlijk sa-
menhangen met depressie tijdens de zwangerschap. Prospectief onderzoek zou meer 
inzicht verschaffen in de werkelijke risicofactoren voor depressieve klachten tijdens 
de zwangerschap. Zoals aangegeven is dergelijk onderzoek reeds uitvoerig verricht 
naar de postpartum depressie.

Wanneer men de resultaten van de onderzoeken beziet in het licht van de praktijk 
waarin psychologen en psychiaters werkzaam zijn, dan verdient het aanbeveling om 
naast de aandacht die er al is voor de depressie na de bevalling, ook te letten op moge-
lijke depressieve symptomen bij vrouwen tijdens de zwangerschap. Dit is niet alleen 
van belang om preventieve maatregelen te nemen om postpartum depressie te voorko-
men, maar ook om vrouwen met een depressie tijdens de zwangerschap adequate hulp 
te bieden. De vraag is welke vormen van hulp en begeleiding het meest in aanmerking 
komen. In principe zouden bij depressies in de pre- en postpartum perioden dezelfde 
behandelingsmethoden aangewezen zijn als bij depressies in het algemeen. Echter: 
medicamenteuze therapie stuit in de situatie van de zwangerschap op bezwaren (Ge-
neesmiddelen Bulletin, 1993). Wellicht is dan een vorm van cognitieve therapie nog 
het meest aan te bevelen. Een voordeel hiervan is ook dat dan tevens herstructurering 
mogelijk is van eventuele irrationele gedachten die vrouwen in verband met de komst 
van hun baby kunnen hebben. 
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BULIMIA EN DEPRESSIE

C. G. Schoemaker

Je voelt je niet zo lekker, het zit even tegen, je hebt je dag niet. Je zit TV te kijken en 
voor je weet wat er gebeurt, heb je die zak chips leeggegeten, dat pak marsen, of die 
zak Engelse drop. Iedereen kent het wel, vreetbuien. Velen hebben er af en toe last 
van.

In deze bijdrage aan het sypmposium wil ik het verband onderzoeken tussen bu-
limia nervosa en depressieve stoornissen. Voor ik daarmee begin een geruststelling. 
Niet iedereen die wel eens een vreetbui heeft, voldoet ook aan de diagnose bulimia. 
Daar is meer voor nodig, volgens de DSM-III-R (American Psychiatric Association, 
1987):
1. Terugkerende episoden van overeten (snelle verorbering van een grote hoeveel-

heid voedsel in korte tijd, gewoonlijk binnen twee uur).
2. Gedurende deze aanvallen: verlies van controle over het eetgedrag.
3. Regelmatig:

─ of zelfopgewekt braken, 
─ of gebruik van laxantia of diuretica, 
─ of streng dieethouden of vasten,
─ of intensieve lichamelijke inspanning om de effecten van de eetaanvallen 

tegen te gaan.
4. Op zijn minst gemiddeld twee eetaanvallen per week gedurende tenminste drie 

maanden.
5. Aanhoudend geobsedeerd zijn door lichaamsvorm en gewicht.
De diagnose Bulimia Nervosa (BN) is vrij nieuw, ze verscheen pas in 1987 officieel in 
de DSM. Vanaf het begin van de jaren tachtig hebben onderzoekers geprobeerd deze 
nieuwe diagnose te plaatsen in het psychopathologische spectrum.

Inmiddels is bekend dat BN voorkomt bij 1-5 procent van de vrouwelijke bevol-
king tussen 18 en 25 jaar. Slechts 5-10 procent van de bulimia-patiënten is van het 
mannelijk geslacht. Bulimia nervosa is een stoornis met een multdimensioneel karak-
ter, waarin allerlei psychologische, biologische, sociologische en cultureel-historische 
factoren een rol spelen. Ik zal echter geen biopsychosociocultuurhistorisch model pre-
senteren en me hier beperken tot het toetsen van één hypothese.

Het waren de onderzoekers Hudson en Pope die in 1983 de “affective variant hy-
pothesis” formuleerden (zie Cooper & Fairburn, 1986). Bulimia behoort volgens deze 
auteurs tot de depressieve stoornissen. Het zou zelfs een variant zijn van “major de-
pression”. Het belang van deze hypothese is evident: wanneer bulimia inderdaad een 
vorm van depressie is, dan kunnen we de kennis die in de loop der tijd is verzameld 
over depressie, ook toepassen op bulimia nervosa.
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In dit artikel wordt op grond van onderzoeksgegevens onderzocht of een dergelijk 
uitgangspunt houdbaar is. Over dit onderwerp verschenen reeds enkele overzichtsar-
tikelen in de internationale onderzoeksliteratuur (Swift, Andrews, Barklage, 1986; 
Hinz & Williamson, 1987; Strober & Katz, 1987). De gegevens uit deze reviews zul-
len worden gecombineerd, en vervolgens uitgebreid met gegevens uit meer recent 
onderzoek.

Bulimia als vorm van depressie
Hudson et al. (in Cooper & Fairburn, 1986) formuleerden de hypothese op grond van 
met name klinische indrukken; therapeuten rapporteerden dat veel bulimia-patiënten 
last hadden van depressies. Er waren echter nog meer argumenten voor de hypothese. 
De vier belangrijkste argumenten, zoals samengevat door Cooper en Fairburn (1986), 
waren:
─ Bulimia-patiënten hebben vaak last van depressieve symptomen.
─ In families van bulimia-patiënten komen veel affectieve stoornissen voor.
─ De reactie van bulimia-patiënten en depressieven op endocrinologische tests (o.a. 

Dexamethasone Suppressie Test (DST)) is vergelijkbaar.
─ Bulimia-patiënten reageren op behandeling met anti-depressiva.
Is deze “Affective Variant (AV) Hypothesis” juist? Is bulimia inderdaad een variant 
van depressie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal hier een overzicht gegeven 
worden van de bevindingen op zeer verschillende gebieden: klinische beschrijvingen, 
gestructureerde interviews, gestandaardiseerde vragenlijsten, familie-geschiedenis 
van depressie, endocrinologische studies en de behandeling van bulimia met anti-de-
pressiva.

Klinische beschrijvingen
De verschillende psychotherapie-onderzoeken rapporteren dat ongeveer de helft van 
de bulimia-patiënten vertellen ooit in hun leven last te hebben gehad van een depres-
sieve stoornis. Helaas zijn deze studies methodologisch nogal zwak, wat ook blijkt uit 
het uiteenlopen van de resultaten, van 27 tot 75 procent (Levy et. al., 1989).

Gestructureerde interviews
Vooral de laatste jaren wordt op het gebied van eetstoornissen steeds meer onderzoek 
gedaan met gestructureerde interviews. Een studie die daarbij veel wordt aangehaald, 
is die van Cooper en Fairburn uit 1986. Een onderzoek waarin de AV-hypothese expli-
ciet getoetst wordt door de psychopathoplogie van bulimia-patiënten en patiënten met 
een depressieve stoornis met elkaar te vergelijken. Cooper & Fairburn redeneerden 
als volgt: indien BN inderdaad een vorm is van een affectieve stoornis, dan verwacht 
je dat de mentale toestand van beide groepen niet te veel van elkaar verschilt. Via 
huisartsen in de omgeving van Oxford recruteerden ze twee groepen: een groep met 
de diagnose Major Depression (N = 40) en een met de diagnose Bulimia Nervosa 
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(N = 35). Tijdens de gestructureerde interviews werd de patiënten gevraagd naar aller-
lei vormen van psychopathologie, waaronder depressie, dwangneurose, angst, span-
ning, geïrriteerdheid, sociale angst en hypochondrie.

Het onderzoek leverde duidelijke resultaten op. De ernst van de algemene psycho-
pathalogie is bij beide groepen ongeveer even hoog, bij depressie misschien iets lager. 
Maar wanneer je apart kijkt naar de verschillende vormen van psychopathologie, dan 
zijn er nogal wat verschillen. In een discriminantanalyse bleken de resultaten van 
beide groepen zelfs zozeer te verschillen dat het met tien van de variabelen mogelijk 
bleek met 90% zekerheid te voorspellen tot welke groep een patiënt behoorde.

De depressie-patiënten hadden meer last van een depressieve gemoedstoestand, 
spanningspijnen, interesseverlies en zelfmoordplannen of -gedachten. Bulimia-pati-
enten scoorden hoger op de variabelen obsessieve gedachten, schuldgevoelens, “ap-
parent sadness”, depersonalisatie, sociale angst en hypochondrie. Zoals dat kan in 
goed en zorgvuldig opgezet onderzoek, beslaat de conclusie van Cooper en Fairburn 
slechts één zin: “(...) this study has shown that the similarity between the mental state 
of patients with BN and those with depression is superficial and that their pattern of 
symptoms is different.” (1986, p.273)

Psychologische tests
Er is veel onderzoek gedaan waarin de ernst van depressie in bulimia-patiënten werd 
gemeten met een vragenlijst (zie Hinz et. al., 1987 voor een review). De resultaten 
samenvattend kan gezegd worden dat de gevonden ernst van de depressie bij buli-
mia-patiënten doorgaans slechts mild te noemen is. Methodologisch zijn dit vrij sterke 
studies, ook al bevatte geen ervan een depressieve controlegroep.

Garner et al. (1990) volgen vijftig patiënten met BN gedurende 18 weken indi-
viduele cognitieve gedragstherapie, waarin vooral aandacht werd besteed aan het 
eetgedrag. Na afloop werden de patiënten verdeeld in twee groepen: verbeterd, en 
niet verbeterd. Verbeterd betekende: vier of minder vreetbuien in de laatste 28 da-
gen. Wanneer patiënten in die tijd meer dan vier vreetbuien hadden gehad, werd hun 
toestand beschouwd als niet verbeterd. Er bleek een verband te zijn tussen het aantal 
vreetbuien en de ernst van de psychopathologie, zoals gemeten met de SCL-90. Alle 
SCL-90 scores daalden na de therapie tot een normaal niveau. Ook de depressie-score 
nam af met het aantal vreetbuien.

Zij concludeerden dat de psychopathologie bij bulimia samenhangt met de fre-
quentie van de vreetbuien en dat een cognitieve gedragstherapie gericht op het ver-
minderen van de vreetbui-frequentie, ook een gunstig effect heeft op deze psychopa-
thologie. Dit maakt het aannemelijk dat de gevonden depressie in bulimia niet zozeer 
moet worden gezien als een drijfveer voor de vreetbuien, maar veel meer als een 
gevolg van de vreetbuien. Met andere woorden: de gevonden depressie in BN zou dan 
vooral een secundair karakter te hebben.

Op grond van de vragenlijst-onderzoeken kunnen twee conclusies worden getrok-
ken. Ten eerste zijn de depressie-scores van bulimia-patiënten doorgaans mild te noe-
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men. Ten tweede is er een verband tussen de hoogte van de depressie-score en de 
frequentie van de vreetbuien.

Voorkomen van depressieve stoornissen in de familie
Van depressie wordt een erfelijke component aangenomen (Lickey & Gordon, 1983). 
Wanneer in de familie van bulimia-patiënten dus meer depressie voorkomt dan in 
andere families, zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor de juistheid van de AV-hy-
pothese. Er is ook hier nog al wat onderzoek gedaan. Op grond van interviews met 
de patiënten zelf komt men op een hoge prevalentie van depressie in de familie (zie 
onder andere Piran, Kennedy, Garfinkel, & Owens, 1985). Helaas zijn deze studies 
methodologisch nogal zwak omdat ze de bulimia-patiënten niet vergelijken met een 
controlegroep.

Er is echter ook beter onderzoek gedaan, door Stern et al. (1984), een studie met 
controlegroep. Zij lieten 27 moeders van bulimia-patiënten en 27 moeders in een 
gezonde controlegroep interviewen over hun psychiatrische verleden. De intervie-
wers wisten tijdens het interview niet of de geïnterviewde vrouw moeder was van 
een bulimia-patiënt of niet. De gevonden groepsverschillen bleken niet significant; de 
moeders van de bulimia-patiënten hadden niet vaker een depressieve stoornis dan de 
moeders in de controlegroep.

Op grond van de mededelingen van de respondenten over het voorkomen van de-
pressieve stoornissen bij andere leden van de familie leken ook daar de verschillen 
tussen beide groepen klein, maar het is zeer de vraag hoe betrouwbaar deze manier 
van diagnostiseren is.

In het laboratorium
Op de DST, een provocatietest waarmee depressie wordt gemeten, reageren buli-
mia-patiënten hetzelfde als depressieven. Deze overeenkomst was een van de argu-
menten voor het opstellen van de AV-hypothese.

Hier is wel het een en ander over te zeggen. Ten eerste heerst er onenigheid over de 
waarde van de DST als diagnostisch instrument voor de diagnose van een affectieve 
stoornis. De DST-score van patiënten met een affectieve stoornis verschilt niet van 
die van alcoholisten, obsessief-compulsieven, en mensen met een borderline persoon-
lijkheidsstoornis.

Ten tweede blijkt de DST een van de weinige endocrinologische tests waarop men-
sen met bulimia en depressie niet van elkaar verschillen. Tussen depressieven en buli-
mia-patiënten bestaan grote verschillen op andere endocrinologische maten. Volgens 
Levy et al. (1989) zijn deze verschillen tussen de endocriene profielen van depressie-
ven en bulimia mogelijk een aanwijzing dat het vooral het verstoorde eetgedrag is dat 
de endocriene afwijkingen in bulimiapatienten veroorzaakt. Een andere onderzoeker 
(Halmi, 1988) draait het zelfs helemaal om. Zij ziet het gestoorde eetgedrag als oor-
zaak van de afwijkende DST-score van depressieven.
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Behandeling met antidepressiva
In de discussie wordt het therapeutische effect van antidepressiva bij bulimia-patiën-
ten altijd genoemd als een argument voor de AV-hypothese. Bulimia zou een affec-
tieve stoornis zijn omdat bulimische symptomen met antidepressiva kunnen worden 
behandeld. Dat is niet helemaal waar. Wat men daarbij namelijk vergeet te vermel-
den is dat antidepressiva, behalve de anti-depressieve werking, doorgaans ook ande-
re werkingen hebben. Een antidepressivum als imipramine wordt zelfs gebruikt om 
hartritme-stoornissen te behandelen, terwijl hartritme-stoornissen toch geen affectie-
ve stoornis kunnen worden genoemd. Meer patiënten, onder andere met een obsessie-
ve compulsieve stoornis, blijken te reageren op antidepressiva. Daarmee zijn het nog 
geen depressieve stoornissen. Datzelfde geldt voor bulimia.

Walsh (1991) noemt in een review twaalf placebo gecontroleerde dubbel-blinde 
studies naar het effect van antidepressiva als behandeling van bulimia. De resultaten 
zijn over het algemeen zeer positief. Slechts in twee studies is het effect van de medi-
catie niet groter dan dat van de placebo.

In vergelijking met psychotherapie doen antidepressiva het ongeveer net zo goed 
als psychotherapie, maar, vanwege de vervelende bijwerkingen, kent de behandeling 
een grote uitval (Walsh, 1991). In de studies met antidepressiva bij bulimia is dat 18 
- 31% (Mitchell, 1988), en dat is volgens Mitchell een stuk hoger dan bij veel studies 
met psychotherapeutische interventies bij bulimia. Tevens is er bij veel patiënten spra-
ke van een placebo-effect.

Methodologisch is er wel wat aan te merken op deze studies. Het merendeel van de 
farmacologische studies kijkt alleen naar effecten op de korte termijn, met een maxi-
mum van een 6 weken onderzoeksperiode. Maar omdat bulimia doorgaans jaren duurt 
en de terugval hoog is, zou je follow-up studie moeten doen om vast te stellen of na 
twee jaar het effect van de behandeling doorzet.

Er is op dit gebied meer langdurig onderzoek nodig, waarbij ook wordt gekeken 
naar bijwerkingen van langdurig gebruik, wisselingen in medicatie, en het effect van 
het stoppen met de medicatie. De paar follow-up studies die er zijn, zijn moeilijk te 
interpreteren, omdat sommige patiënten wel, en anderen niet met de medicatie zijn 
gestopt (Walsh, 1991).

Toch kan je aan de hand van dit onderzoek wel iets zeggen over het verband tus-
sen bulimia en depressie. Stel dat het inderdaad zo is dat de antidepressiva inwerken 
op de depressie en dit effect dan weer zorgt voor het verdwijnen van de bulimische 
symptomen, dan zou je verwachten dat bulimiapatiënten die meer depressief zijn, 
meer baat zouden hebben van antidepressiva. Dat ligt niet zo duidelijk. Walsh (1991) 
rapporteert dat in geen van de 12 studies in zijn review de aanwezigheid van depressie 
een zichtbaar effect had op de werkzaamheid van het medicijn.

Mitchell (1988) concludeert dan ook dat antidepressiva bij bulimiapatiënten niet 
inwerken op een onderliggende depressieve stoornis. Het ligt anders. De vraag naar 
de precieze mechanismen laat hij onbeantwoord, al noemt hij wel een aantal moge-
lijkheden, waaronder angstreductie.
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Conclusie
Als we de resultaten van de toetsing op een rijtje zetten, dan ziet het er niet best uit 
voor de AV-hypothese. Alleen de klinische studies geven enige ruimte voor twijfel, en 
dat zijn methodologisch nu juist de zwakste studies. De conclusie is duidelijk. Hoewel 
er een samenhang gevonden wordt tussen bulimia en depressie, is bulimia geen vorm 
van depressie. De AV-hypothese blijkt onhoudbaar. Met de etiologie van bulimia ligt 
het toch allemaal veel ingewikkelder dan het zich even liet aanzien. Een conclusie die 
gezien vanuit een biopsychosociocultureelhistorisch model eigenlijk nogal voor de 
hand ligt. Ondanks dat is deze AV-onderzoekslijn zeer vruchtbaar geweest. Juist het 
formuleren van de wat eenzijdige hypothese heeft toetsbare uitspraken opgeleverd die 
hebben geleid tot zorgvuldig opgezet onderzoek, en daarmee tot waardevolle nieuwe 
informatie over de etiologie van bulimia.

Het onderzoek naar de plaats van bulimia in het psychopathologische spectrum 
gaat door. Na bulimia als depressie en bulimia als angst (Steere, Butler, & Cooper, 
1990), vatten de meeste onderzoekers bulimia tegenwoordig vooral op als een vorm 
van verslaving (Jansen, 1990), een eetverslaving waarin depressieve stemmingen, 
maar vooral wisselende gemoedstoestanden een grote rol spelen (Greenberg & Har-
vey, 1986, 1987; Christensen, 1993).
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DE IDENTIFICATIE VAN NON-RESPONDERS BIJ DE 
BEHANDELING VAN DEPRESSIEVE PATIËNTEN MET 
ANTIDEPRESSIVA

C. A. L. Hoogduin, P. Moleman, & M. J. P. M. Verbraak

Inleiding
Ondanks vele tientallen onderzoeken naar predictie van het behandelingsresultaat bij 
depressieve patiënten behandeld met antidepressiva is het nog steeds niet goed moge-
lijk bij nieuw aangemelde depressieve patiënten op voorhand correcte voorspellingen 
te doen of een ingestelde behandeling met antidepressiva wel of niet met succes zal 
verlopen. Hiervoor zijn een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen. Een van de 
oorzaken is te vinden in de diagnostiek. Het is gebruikelijk een eerste contact met een 
patiënt af te sluiten met het stellen van een diagnose. Deze diagnose wordt in de eerste 
brief naar de verwijzer als conclusie gegeven. Wanneer er echter wetenschappelijk 
onderzoek wordt gedaan en er worden uitspraken gedaan over een bepaalde categorie 
van patiënten, dient vast te staan dat de steekproef ook werkelijk is samengesteld uit 
patiënten over wie de uitspraken gedaan worden. Anders gezegd, vast te staan dient 
dat de diagnose ook op terechte gronden is gesteld. In het NRC van 21 november 1987 
wordt een aardige illustratie gegeven van de problematiek aangaande het stellen van 
een diagnose.

Een Arnhemmer, Frits (33), kon zijn werk als ziekenverzorger niet meer aan. “Ik 
sloot me op, werd bang, slikte de raarste dingen om toch maar wat te voelen, van 
boenwas tot middeltjes tegen houtworm.” Geen alledaags beeld dus. Toch stelde 
de klinisch psycholoog, die hem onderzocht de diagnose pleinvrees (agorafobie). 
De behandeling mislukte. De Riagg werd vervolgens ingeschakeld en die ver-
wees hem naar een kliniek. De psychiater, die de intake deed spreekt vervolgens 
van: “Een vlotte geweldenaar, zij het dat het oogcontact iets schuws heeft. Er is 
een sterke discrepantie tussen de aangegeven klachten (depressie en angsten) en 
de wijze waarop hij erover praat, lichthartig en geneigd tot grappen en grollen.” 
De intaker meent aanwijzingen te zien voor endocrinologische stoornissen. Hij 
verwees hem naar een academisch ziekenhuis. De specialist van het academisch 
ziekenhuis stelde als diagnose: “Eetproblemen in het kader van recidiverende, 
depressieve perioden bij een 33-jarige man met een karakterneurose met ken-
merken van een onrijpe en narcistische persoonlijkheid.” Geen neuro-endocriene 
basis voor de moeilijkheden van Frits blijkbaar.
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Achtereenvolgend werden bij Frits de diagnoses gesteld:
─ agorafobie;
─ depressie en angsten met mogelijk een endocrinologische basis;
─ eetproblemen, recidiverende depressieve perioden, en een karakterneurose met 

kenmerken van een onrijpe en narcistische persoonlijkheid.
Frits lijkt een ideale patiënt voor vrijwel ieder wetenschappelijk onderzoek. Hij is 
geschikt voor onderzoek bij agorafobie, eetstoornis, angststoornis, depressies, karak-
terneurose en persoonlijkheidsstoornissen. Hij lijkt in alle psychiatrisch onderzoek te 
passen. Of misschien in geen enkel, omdat de diverse onderzoekers hem op grond van 
de andere diagnoses uit zullen sluiten van het onderzoek.

De diagnostische criteria van DSM-III-R (American Psychiatric Association, 
1987) bieden tegenwoordig binnen de psychiatrie de mogelijkheid om tenminste vol-
gens enige gemeenschappelijke uitgangspunten zich met diagnostiek bezig te houden. 
Wanneer we nu naar dit voorbeeld kijken, hebben we misschien net pech gehad. De 
klinische psycholoog gebruikt nog een term die in DSM-III-R teruggevonden wordt. 
De intake-psychiater, met zijn depressie, angsten en endocrinologische basis hanteert 
begrippen die als zodanig niet in DSM-III-R zijn terug te vinden. Evenmin zijn de di-
agnoses van de psychiater van het academisch ziekenhuis (eetproblemen, recidiveren-
de depressieve perioden, karakterneurose met kenmerken van onrijpe en narcistische 
persoonlijkheid) uit DSM-III-R te halen.

Wanneer nu bijvoorbeeld een onderzoek gedaan wordt naar effecten van een ge-
dragstherapeutische behandeling van agorafobie, zou deze patiënt geaccepteerd kun-
nen worden, wanneer het hebben van agorafobie het enige selectiecriterium zou zijn. 
Maar hoe staat het met de eerder genoemde depressieve klachten? Gaat het hier om 
een man met een depressie in engere zin met angsten en fobische klachten? Gaat 
het om een man met een ernstige dysthyme stoornis? Gaat het om een man met een 
ernstige persoonlijkheidsstoornis (As II van de DSM-III-R), die ten gevolge van een 
maatschappelijk vastlopen diverse klachten heeft ontwikkeld die op de As I van de 
DSM-III-R worden weergegeven? Kortom, over welke agorafobische patiënten strekt 
het onderzoek zich uit? Mogen ze recidiverende depressies hebben, mogen ze paniek-
stoornissen hebben en zo ja, mogen ze daarbij hyperventileren? Met andere woorden, 
wordt het een onderzoek waarbij een patiënt met agorafobische klachten ten gevol-
ge van hyperthyrioïdie, een patiënt met angsten en agorafobische klachten bij een 
depressie in engere zin, een agorafobische patiënt ten gevolge van angst voor het 
optreden van een angina-pectorisaanval op straat, een patiënt met een paniekstoornis 
met vermijding en met hyperventilatie, een patiënt met smetvrees en wasdwang die 
een agorafobisch beeld ontwikkelt om contaminatie te vermijden, betrokken wordt?

Duidelijk zal zijn dat een zorgvuldige diagnostiek en het wel of niet aanwezig zijn 
van comorbiditeit van belang zijn bij het definiëren van de onderzoeksgroep en het 
daarbij behorende uiteindelijke succes van een behandeling. Uit het gegeven voor-
beeld blijkt dat onderzoekers veel mogelijkheden hebben patiënten wel of niet toe te 
laten tot een onderzoek. Het gevaar bestaat dan ook dat instituten en onderzoekers 
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verschillende criteria hanteren. Verder bepalend voor het succes zijn de aanwezig-
heid van bijwerkingen en therapie-ontrouw. Immers, in die gevallen wordt de voorge-
schreven dosis soms niet ingenomen door de patiënt. Tot slot wordt de mogelijkheid 
uitspraken te doen over het wel of niet succesvol verlopen van een behandeling van 
depressieve patiënten met antidepressiva ook bepaald door de definiëring van het be-
grip “responder”. Als responder van een behandeling worden veelal ook die patiënten 
beschouwd die spontaan herstellen of een placebo-respons vertonen. Dit zijn echter 
geen patiënten die een respons vertonen op een farmacon. Wanneer deze beschouwd 
worden als ware responders op het farmacon zullen ze het onderzoek naar patiënten 
met een farmacologische respons verstoren.

In dit artikel zullen deze factoren nader besproken worden. Het belang van deze 
factoren zit hem in het feit dat ze bepalend zijn voor de respons of non-respons op 
antidepressiva en als zodanig van predictieve waarde kunnen zn. Tot slot wordt een 
predictiemodel gepresenteerd voor de farmacologische (non)respons.

Problemen rond de diagnostiek van depressies
Patiënten worden overwegend overeenkomstig de criteria van DSM-III-R geclassifi-
ceerd. Bepaalde klinische beelden worden daardoor niet goed onderkend, terwijl deze 
beelden van belang zijn voor de respons op de antidepressiva. Voorbeelden zijn:
─ Patiënten met de niet volgens DSM-III-R te classificeren diagnose atypische 

depressie (een depressie die soms als depressie in engere zin, soms als dysthyme 
stoornis te rubriceren is ) zouden niet goed reageren op de gebruikelijke antide-
pressiva (Quitkin et al., 1990). Bij de atypische depressie gaat het om patiënten 
die in hun klachten afwijken van de gebruikelijke depressieve klachten. Deze 
patiënten klagen over hypersomnie en lethargie met een loodzwaar gevoel in de 
spieren. Er is vaak een gewichtstoename door hyperfagie. Naast een overgevoe-
ligheid voor kritiek en angst voor afwijzing met als gevolg het vermijden van 
contacten blijken deze patiënten hun gevoel voor humor te behouden en zijn 
ze, in tegenstelling tot het prototype van de depressieve patiënt, wel in staat om 
bijvoorbeeld te lachen (Quitkin et al., 1990). 

─ Primaire versus secundaire depressie. Dit concept is uit de DSM-III-R verdwe-
nen, maar heeft waarschijnlijk grote waarde in het gebied van de affectieve stoor-
nissen. Cloninger onderscheidt twee soorten depressies: 1) primaire depressie en 
2) depressie secundair aan een angststoornis, ook wel “demoralisation depressi-
on” genoemd (Cloninger et al., 1990; Robinsons & Kurtz, 1990; Frances et al., 
1992; Clark & Watson, 1991). 

─ Categorale indeling en comorbiditeit. De indeling volgens DSM-III-R in de-
pressie in engere zin, paniek stoornis, diffuse angststoornis, et cetera is voor de 
praktijk vaak een artificiële indeling. Veel patiënten voldoen aan de criteria voor 
meer dan één diagnostische categorie. In een vooronderzoek had van de patiën-
ten met de diagnose depressie in engere zin slechts 21 procent geen co-diagnose 
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(Moleman, 1993; zie ook Wittchen et al., 1991). Er zijn aanwijzingen dat bij 
comorbiditeit de reactie op antidepressiva minder gunstig is (Nolen et al., 1992).

─ Psychotische depressie. De kans op effect van een antidepressivum zou bij 
patiënten met een depressie in engere zin met psychotische kenmerken relatief 
geringer zijn (Spiker et al., 1985).

─ Patiënten met een relatief milde depressie met een relatief lage score op de Ha-
milton Depression Rating Scale (score 14-18) hebben een kleinere kans op suc-
ces bij de behandeling met antidepressiva. Patiënten met een ernstige depressie 
zonder psychotische kenmerken hebben daarentegen een grotere kans op succes 
(Paykel, 1989; Stewart et al., 1983).

Patiëntenselectie
Diverse instituten hanteren diverse criteria met betrekking tot het opnamebeleid. Ook 
wanneer er onderzoek verricht wordt, zullen de selectiecriteria per instituut een ver-
scheidenheid vertonen. Zo kan bijvoorbeeld verwacht worden dat op een gespeciali-
seerde psychiatrische afdeling meer patiënten met een ernstige depressie behandeld 
worden (vaker therapieresistent), dan op een willekeurige polikliniek. Omgekeerd zal 
een onderzoek uitgevoerd op een polikliniek suïcidale patiënten bijvoorbeeld uitslui-
ten. Dit betekent dat uitspraken over predictie en outcome een generalisatiewaarde 
hebben die beperkt is tot de populatie depressieve patiënten waaruit de steekproef is 
betrokken.

Bjwerkingen
Bijwerkingen leiden nogal eens tot staken, of in ieder geval tot niet adequaat ge-
bruiken van antidepressiva. Bij imipramine was in verschillende grote onderzoeken 
bijvoorbeeld het percentage dropouts 25 - 55%, vooral bij poliklinische patiënten met 
een depressie IEZ en een Hamilton-score ≥ 18 (Rickels et al., 1987; Overall, Biggs, 
Jacobs, & Holden, 1987,Overall, Donachie, & Failace, 1987). Uit de beschikbare on-
derzoeken blijkt dat bij de klassieke antidepressiva bijwerkingen verreweg de belang-
rijkste reden voor uitval vormen, terwijl dat bij moderne antidepressiva minder het 
geval is (Dunbar et al., 1991; Hoencamp, 1993).

Therapie-ontrouw
Over het algemeen is men het erover eens dat therapie-ontrouw een belangrijke factor 
is voor het niet slagen van een medicamenteuze behandeling (Van der Stichele, 1991), 
en dat therapieontrouw bij psychiatrische patiënten vaak voorkomt (Kocsis, 1990; 
Hall et al., 1990). De schattingen van de therapie-ontrouw bij depressieve patiënten 
lopen echter sterk uiteen, van 3% tot 44%. De indruk bestaat dat patiënten met minder 
ernstige depressies vaker ontrouw zijn dan ernstig depressieve patiënten, maar goed 
onderzoek ontbreekt bijna geheel. Of bijwerkingen tot staken leiden, hangt niet alleen 
af van de ernst van de bijwerkingen, maar ook van andere factoren, zoals begeleiding 
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en instructie; mogelijk spelen ook patiëntvariabelen een rol (bijvoorbeeld persoonlijk-
heidskenmerken) (Harvey & Peet, 1991; Peselov et al., 1992). Van diverse variabelen 
van belang voor het succesvol verlopen van psychotherapie kan verwacht worden dat 
ze indirect eveneens van betekenis zijn bij de outcome van farmacotherapie. Zo zal 
een goede therapeutische relatie de patiënt mogelijk helpen bijwerkingen te verdragen 
en netjes de voorgeschreven medicatie in te nemen. Uit onderzoek is voorts gebleken 
dat bepaalde persoonlijkheidstrekken (-stoornissen) van belang zijn voor het behan-
delresultaat. Met name geldt dat voor patiënten met trekken behorend tot het cluster 
C van de DSM-III-R-persoonlijkheidsstoornissen. Onduidelijk is hoe deze trekken de 
werkzaamheid van een farmacon in de weg staan; mogelijk gaat het om een vermin-
derde therapietrouw en een mindere bereidheid bijwerkingen te verdragen (Peselov et 
al., 1992). Ook de motivatie voor behandeling is van belang om de behandeling voort 
te zetten (Krause, 1964). De beïnvloedbaarheid of de suggestibiliteit van de patiënt 
is een factor die van betekenis is bij het opvolgen van richtlijnen en meer in het al-
gemeen voor het behandelingsresultaat (Van Dyck & Hoogduin, 1990). Tot slot is bij 
depressieve klachten de actuele situatie van belang, met name de aanwezigheid van 
“social support” (Hansen et al., 1992), het tijdens de behandeling ervaren van bepaal-
de “life events”, maar ook de voortdurende stress van relatieconflicten (Hageman et 
al., 1990). Uit eerder onderzoek is gebleken dat door manipuleren van bovengenoem-
de factoren therapietrouw te bevorderen is (Harvey et al., 1990; Peet & Harvey, 1991; 
Harvey & Peet, 1991; Cochran, 1984).

Verbetering als gevolg van placebo-factoren en spontaan herstel
Quitkin et al. (1991) onderzochten de verbetering bij patiënten die optrad geduren-
de placebo-gecontroleerd onderzoek voor er sprake kon zijn van een farmacologisch 
effect (binnen 14 dagen), of zonder dat er sprake kon zijn van een dergelijk effect 
(placebo-conditie). Zij komen tot een differentiatie van specifiek effect, placebo-ef-
fecten (acuut herstel in de eerste twee weken), en spontane remissie (geleidelijk her-
stel ingezet gedurende de eerste twee weken). Vroeg en plotseling herstel treedt op 
bij 22 - 28% van de patiënten, hetgeen overeenkomt met de ongeveer 23% gevonden 
door Kahn et al. (1989).

Bovenstaande betekent dat bij onderzoek naar predictoren van de respons van de-
pressieve patiënten op de behandeling met antidepressiva:
─ een zorgvuldige diagnostiek dient plaats te vinden met aandacht voor atypische 

depressie, primaire en secundaire depressie, comorbiditeit, depressie met psycho-
tische verschijnselen en de ernst van de depressie; 

─ patiëntenselectie moet worden voorkomen; alle aangemelde depressieve patiën-
ten moeten worden betrokken bij het onderzoek en het onderzoek dient in meer-
dere centra plaats te vinden (Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis, Psychiatrische 
Universiteitskliniek, PAAZ, Polikliniek, Riagg);
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─ een niet effectief zijn van het farmacon door inadequaat gebruik ten gevolge van 
bijwerkingen en therapie-ontrouw vastgesteld moet worden, onder andere door 
bloedspiegelbepaling;

─ patiënten met een placebo-reactie of een spontaan herstel gedurende de eerste 
twee weken niet als responders op het farmacon worden beschouwd (farmacon 
kan nog niet effectief zijn geweest).

Een predicerend model voor een farmacologische respons.
In Figuur 1 wordt een model weergegeven voor de predictie van de respons op het 
farmacon. In dit model worden de verwachte bijdragen van de diverse hierboven be-
schreven variabelen voor de outcome weergegeven. Het model zal worden getoetst 
in een binnenkort te starten onderzoek. Op grond van voor de behandeling gemeten 
variabelen zal achteraf vastgesteld worden of het mogelijk is met dit model de respons 
op het antidepressivum adequaat te voorspellen. Bij die patiënten bij wie volgens dit 
model een positief behandelingsresultaat verwacht zou kunnen worden, doch die dit 
niet verwerven, zal achteraf nagegaan worden of met behulp van andere factoren, zo-
als ongunstige “life events” of een bovenmatige stress door bijvoorbeeld een ernstig 
verstoorde partnerrelatie de onjuiste voorspelling verklaard kan worden.

Slot
Eerst wanneer met de in deze bijdrage behandelde factoren rekening wordt gehouden 
kan verwacht worden dat er een eerste stap gezet wordt op de weg naar de identiflcatie 
van farmacologische (non-)responders. De volgende vragen zullen bij het voorgeno-
men onderzoek als uitgangspunt dienen:
─ Laten patiënten met een farmacologische respons zich onderscheiden van patiën-

ten die geen farmacologische respons vertonen, ondanks een adequate behande-
ling, op grond van diagnostiek en psychopathologische variabelen?

─ Is het mogelijk patiënten die wel of geen baat hebben bij de behandeling achteraf 
op grond van de gemeten variabelen adequaat te classificeren als farmacologi-
sche responders, respectievelijk non-responders?

─ Verschillen patiënten met een geringe therapietrouw (drop-outs, in-adequaat 
medicatiegebruik) van patiënten van wie de therapietrouw vaststaat (adequate 
bloedspiegel, farmacologische responders) met betrekking tot diagnostische en 
psychopathologische variabelen?

Bovendien zal onderzocht worden in hoeverre deze groepen zich laten onderscheiden 
op grond van de psychologische variabelen waarvan een relatie verondersteld wordt 
met thrapietrouw, zoals therapeutische relatie, persoonlijkheidskenmerken, gemoti-
veerdheid, suggestibiliteit en partner-relatieproblemen.

Figuur 1. Prededictiemodel voor farmacologische respons
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DE KEUZE VAN EEN ERNSTMAAT BIJ DE EVALUATIE VAN 
BEHANDELINGEN VAN AFFECTIEVE STOORNISSEN

M. J. P. M. Verbraak, C. A. L. Hoogduin, & P. Moleman

Inleiding
Wanneer bepaalde instrumenten ten behoeve van het meten van het behandelingsre-
sultaat worden gekozen, is het van belang zich te realiseren wat met behandelingsre-
sultaat wordt bedoeld. Wanneer een patiënt met agorafobie daarnaast huwelijkspro-
blemen heeft, zal bij onderzoek naar behandeling van agorafobie in eerste instantie 
beoordeeld moeten worden of de behandeling geleid heeft tot vermindering van de 
fobische klachten. Het meten van de huwelijkssatisfactie, het algemeen welbevin-
den, medische consumptie of seksuele beleving zijn ook interessant. Mogelijk zijn 
deze variabelen ook veranderd gedurende de behandeling, maar de relatie met de 
behandelingsstrategie gericht op de agorafobie lijkt minder duidelijk te zijn. Tenzij 
natuurlijk uitgangspunt van de behandeling was geweest dat partner-relatietherapie 
of een verbetering van het seksuele leven zou leiden tot een afname van het fobische 
gedrag. In dat geval lijkt ook het meten van huwelijkssatisfactie zinvol en noodzake-
lijk. Immers, binnen die hypothese leidt een verbetering van de huwelijkssatisfactie 
ten gevolge van partner-relatietherapie tot een vermindering van de fobische klach-
ten. Nog ingewikkelder wordt het wanneer de hypothese zich alleen bezig houdt met 
psychodynamische uitgangspunten. In die gevallen gaat het in eerste instantie niet om 
fobische klachten maar om diverse neurotische mechanismen. Er zou op grond van 
psychodynamische criteria over een succes gesproken kunnen worden zonder dat de 
patiënt één stap op straat durft te zetten.

Het belang van het voorafgaande is gelegen in het feit dat het er ons op wijst dat bij 
het opzetten van therapie-evaluatie onderzoek zaken als hypotheseformulering, the-
oretische uitgangspunten en doelstellingen van de behandelingen goed omschreven 
dienen te worden. Vervolgens kan dan over gegaan worden tot de keuze van of de con-
structie van goed meetinstrumentarium. Goed meetinstrumentarium is niet altijd di-
rect voor handen of gemakkelijk geconstrueerd. Kazdin (1986) geeft een opsomming 
van de diverse mogelijkheden waar te meten informatie vandaan kan komen, zoals 
daar is het standpunt van de patiënt, de relevante andere(n), de therapeut of de onaf-
hankelijke assessor, maar ook van hoe de informatie verkregen kan worden, namelijk 
door middel van vragenlijsten, zelfregistratie, scoring van bepaalde gedragingen en 
psychofysiologische maten. Eigenlijk zouden al deze mogelijkheden voor assessment 
in een standaardbatterij verwerkt moeten worden. Maar niet voor ieder probleem zijn 
alle meetinstrumenten nodig en het is nogal wat om dat bij alle onderzoek toe te pas-
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sen. Los van de hypotheseformulering en de theoretische uitgangspunten kan de vraag 
gesteld worden welk instrumentarium reeds voor handen is en of dit ook goed instru-
mentarium is. In dit artikel wordt deze vraag specifiek toegespitst tot een zoektocht 
naar een ernstmaat voor affectieve stoornissen die bruikbaar is in therapie-evaluatie 
onderzoek wanneer als doelstelling van behandeling afname van klachten ofwel psy-
chopathologie wordt gekozen.

Binnen het affectieve spectrum vallen vele diagnostische categorieën (zie DSM-
III-R, American Psychiatric Association, 1987), hetgeen van de ernstmaat noodza-
kelijkerwijs vereist dat deze aan vele, liefst alle, diagnostische categorieën binnen 
dit spectrum raakt. Het moet een ernstmaat zijn die zich niet alleen beperkt tot de-
pressieve klachten, maar die ook informatie oplevert over de ernst van angstklachten 
of andere bijkomende klachten. Het gaat aldus om een globale maat betreffende de 
psychopathologie in de algemene zin.

Koeter (1992b) onderscheidt vier domeinen waarover binnen de psychiatrie infor-
matie wordt verzameld voor de beschrijving van psychopathologie. Deze betreffen 
het biofysiologische, het intrapsychische, het fenomenologische en het gedragsdo-
mein. Het biofysiologische domein betreft neurofysiologische en biochemische pro-
cessen welke met behulp van laboratoriumonderzoek worden onderzocht. Het intra-
psychische domein heeft betrekking op onbewuste conflicten en afweermechanismen, 
welke per definitie niet door de patiënt zelf gekend worden, maar door de clinicus uit 
dromen, projectieve testen en vrije associatie worden afgeleid. Het fenomenologische 
domein omvat de manier waarop de patiënt zchzelf beleeft: zijn gevoelens, gedachten 
en attitudes. Deze worden over het algemeen vastgesteld met behulp van vragenlijs-
ten en interviews. Het gedragsdomein betreft manifest, observeerbaar gedrag dat met 
behulp van bijvoorbeeld observatieschalen kan worden vastgelegd. Wanneer op zoek 
gegaan wordt naar een maat welke in staat moet zijn de ernst van de psychopathologie 
zo goed mogelijk te beschrijven, kiezen wij hier voor maten uit het fenomenologische 
domein, op grond van onderstaande overwegingen.

De biofysiologische maten vereisen vaak dure onderzoeksinstrumenten, vergen 
veel tijd, en de benodigde apparatuur is vaak niet in alle behandelcentra aanwezig 
of gemakkelijk toegankelijk. Ook de maten uit het gedragsdomein zijn vaak minder 
geschikt omdat zij ook veel tijd vergen en, zeker in studies waarin gebruikt gemaakt 
wordt van ambulante patiënten, moeilijk toepasbaar zijn. De maten uit het intra-
psychische domein hebben het nadeel dat deze vaak gekoppeld zijn aan specifieke 
psychologische theorieën over het intrapsychisch functioneren van het menselijk in-
dividu. Een dergelijke theoretische bias in onderzoek waarin behandelmethodieken 
gebruikt worden met verschillende theoretische achtergronden, maakt het gebruik van 
dergelijke instrumenten zeer onpraktisch. Daarnaast zijn er ernstige twijfels te plaat-
sen bij de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten uit dit domein. Blijft 
over het fenomenologische domein, waarin men zo dicht mogelijk bij het beleven van 
de patiënt blijft, dat relatief theorie-vrij is en een aantal methodieken kent die relatief 
goedkoop zijn en weinig tijd vergen.
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Zoals al gezegd, gaat het bij het meten van de psychopathologie binnen het feno-
menologische domein om instrumenten als vragenlijsten en interviews. De zoektocht 
naar een ernstmaat voor affectieve stoornissen beperkt zich dus verder tot de vraag 
welke vragenlijst en/of interview geselecteerd kan worden. Bepalend in deze keuze 
zijn twee criteria waaraan door de vragenlijst of het interview voldaan moet worden. 
Het eerste criterium is uiteraard dat de vragenlijst/interview een zo goed mogelijke 
globale schatting van de ernst en de mate van verandering over de tijd van de psycho-
pathologie dient te geven. Het tweede criterium is dat het instrument internationaal 
bekend en erkend, in de zin van betrouwbaar en valide, moet zijn aangezien dit de 
internationale verspreiding van de resultaten en de vergelijking met andere (internati-
onale) studies vergemakkelijkt.

Methodologische aspecten
De informatie die binnen het fenomenologische domein wordt verzameld, heeft be-
trekking op de manier waarop het individu zichzelf ervaart wat betreft zijn stemming, 
zijn handelen, zijn houding ten opzichte van anderen en zichzelf en zijn kennen van 
de omgeving. Dit wordt samengevat onder de term “belevingen” (Koeter, 1992b). Het 
onderzoeken van deze belevingen kent een aantal methodologische problemen die 
de betrouwbaarheid en validiteit van de verzamelde informatie beïnvloeden. Bij de 
beoordelaar gaat het om:
─ Het halo-effect: de bekendheid met de ene eigenschap beïnvloedt de beoorde-

ling van de andere eigenschap; het oordeel van de interviewer over specifieke 
kenmerken van de respondent wordt gekleurd door zijn algemene indruk van de 
patiënt.

─ Het contrast-effect: vertrouwdheid met een extreme vorm van een eigenschap 
maakt dat men bij beoordeling eerder naar het andere extreem neigt.

─ Projectie: eigen karakteristieken toeschrijven aan een ander.
─ Effect van centrale tendens: neiging extremen te vermijden en middenpositie te 

verkiezen.
─ Mildheid-strengheid effect: neiging een mildere of strenge beoordeling te geven 

vooral wanneer de beoordelaar hierbij belang heeft of zich sterk betrokken voelt.
─ “Error of leniency”: het fenomeen dat de beoordelaar geneigd is kenmerken die 

logisch met elkaar lijken samen te hangen, vergelijkbaar te scoren.
(Zie Koeter, 1992b; Vandereycken, 1986).

Bij de patiënt gaat het om:
─ De “response-set”: de neiging sociaal wenselijke antwoorden te geven en de 

neiging van respondenten om op klachtenlijsten veel klachten te scoren (de zoge-
naamde “sick-set”).

─ De “response-style”, zoals de instemtendentie (de neiging om in te stemmen met 
items, ongeacht de inhoud) en het effect van de centrale tendens.
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─ Het interviewer-effect: de vertekeningen in de antwoorden van de respondent 
ten gevolge van kenmerken van de interviewer. Hierbij gaat het dan zowel om 
rol-onafhankelijke kenmerken van de interviewer, zoals ras, opleiding, geslacht 
en leeftijd, als rol-afhankelijke kenmerken zoals diens houding, attitude en empa-
thie.

─ Auto- en heterosuggestie (placebo).
─ Vervalsing, bedrog, simulatie.
─ Niet inschikkelijkheid (ontkenning, weerstand, non-compliance).
─ Over-inschikkelijkheid (over-compliance).
(Zie Koeter, 1992b; Vandereycken, 1986).

Deze methodologische problemen zijn in meerdere of mindere mate aanwezig in 
zowel interviews als vragenlijsten. Door de methodes met elkaar te vergelijken aan 
de hand van deze problemen, worden de voor- en nadelen van de ene methode ten 
opzichte van de andere methode duidelijk. Hierna volgt dan ook een opsomming van 
de voor- en nadelen van het interview en de vragenlijst. In deze opsomming wordt 
gebruik gemaakt van het proefschrift van Koeter (1992b).

Voor- en nadelen van de vragenlijst

Nadelen
─ Vragenlijsten kunnen alleen gebruikt worden bij patiënten die bereid zijn mee 

te werken aan het onderzoek, die kunnen lezen en schrijven en die niet te ziek 
zijn of een te ernstige vorm van psychopathologie hebben om de vragenlijst in te 
vullen.

─ Vragenlijsten zijn speciaal gevoelig voor de “response-set”.
─ Vragenlijsten zijn gevoelig voor de “response-style”.
Deze laatste twee nadelen zijn in enige mate te ondervangen door hiermee rekening 
te houden bij constructie van de vragenlijst. Zo kan de “response-set” voor een deel 
voorkomen worden door een goede inhoudelijke formulering van de vragen en de 
antwoordcategorieën. Preventie van “response-style” moet vooral gezocht worden in 
de vorm van de vragen en de antwoordcategorieën. Door bijvoorbeeld een even aantal 
antwoordcategorieën te gebruiken, wordt de respondent de mogelijkheid ontnomen 
om voornamelijk de middencategorie te kiezen, zodat het effect van de centrale ten-
dens kan worden vermeden.

Voordelen
─ Snel en goedkoop af te nemen en te scoren.
─ Vragen geen training van interviewers en kunnen eventueel per post verstuurd 

worden.
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─ Vragenlijsten kunnen anoniem ingevuld worden, hetgeen de drempel om aan een 
onderzoek deel te nemen mogelijk verlaagt en vertekening als gevolg van sociale 
wenselijkheid beperkt.

─ Vragenlijsten geven een beeld van de situatie zoals deze wordt ervaren door de 
patiënt, zonder kleuring door de inteviewer (bijvorrbeeld: halo-effect, con-
trast-effect, projectie, mildheid-strengheid effect en “error of leniency”).

─ Vragenlijsten zijn gestandaardiseerd en gestructureerd. Dit voordeel is evenwel 
betrekkelijk aangezien de formulering van vragen wel precies gelijk kan zijn, 
maar er tussen respondenten onderling aanzienlijke verschillen kunnen bestaan in 
de betekenis die een vraag voor hen heeft. De betekenis van een vraag kan zelfs 
binnen een en dezelfde patiënt door de tijd heen verschuiven (het response-shift 
fenomeen: een verschuiving in de gehanteerde norm over de tijd). Dit fenomeen 
vormt een potentieel probleem bij het gebruik van vragenlijsten als therapie-eva-
luatie instrument.

Voor en nadelen van het interview

Voordelen
─ Interviews kennen de mogelijkheid om de betekenis van vragen en antwoorden 

te verhelderen.
─ Er kan doorgevraagd worden wanneer men meent nog niet over alle informatie te 

beschikken.
─ Ze bieden de mogelijkheid om ook informatie uit het gedragsdomein te verzame-

len.
─ Ze kunnen gemakkelijk gebruikt worden bij patiënten die als gevolg van hun 

ziektebeeld niet in staat zijn zelf een juiste beoordeling van hun situatie te geven.

Nadelen
─ Ze zijn vaak duur en arbeidsintensief.
─ Ze vragen een grondige training.
─ Interviewer of respondent moet vaak reizen.
─ De interviewer heeft in het interview geen directe toegang tot de innerlijke we-

reld van de patiënt. Alles komt uit de tweede hand. Hierdoor zal waarschijnlijk 
een deel van de “response-set” worden overgedragen naar de interviewsituatie.

─ Andere vormen van vertekening, zoals het halo-effect, “error of leniency”, con-
trast-effect, projectie, effect van de centrale tendens en het mildheid-strengheid 
effect, waarvan de bron voor het merendeel de interviewer is.

─ Het interviewer-effect.
Deze vormen van vertekening zijn het best onder controle te houden wanneer er spra-
ke is van een adequate training, herhaalde boostersessies waarin aspecten van de trai-
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ning steeds weer herhaald worden en een vergaande structurering van het interview 
wat betreft vragen en antwoordcategorieën.

De keuze tussen interview en vragenlijst
Wanneer de voor- en nadelen van de verschillende onderzoeksmethoden zo op een rij 
worden gezet, zoals Koeter (1992 b) dat heeft gedaan, dan mag duidelijk zijn dat een 
keuze niet gemakkelijk te maken is. Koeter concludeert dan ook zelf dat er geen over-
eenstemming bestaat aangaande de relatieve waarde van beide methoden. Vragen-
lijsten en interviews worden eerder als complementair dan elkaar uitsluitend gezien.
Voordat tot een uiteindelijke keuze voor een vragenlijst of interview als ernstmaat en 
effectmaat kan worden gekomen, zal eerst bekeken dienen te worden welke goede 
vragenlijsten en interviews voorhanden zijn. Wanneer het gaat over “goede” wordt 
daarmee bedoeld valide en betrouwbare instrumenten.
Recentelijk zijn twee werken verschenen waarin vragenlijsten en interviews beoor-
deeld worden op hun bruikbaarheid als onderzoeksinstrument. Dit zijn de werken van 
Van Riezen en Segal (1988) en Bech et al (1993). Zij beoordelen de verschillende 
vragenlijsten en interviews op grond van een aantal welomschreven criteria.
Van Riezen en Segal (1988) maken hun vergelijking op basis van vier aspecten:
1. De resolutie: geeft het instrument een duidelijk beeld van de essentiële kenmerken 

van het symptoomprofiel van de patiënt?
2. De sensitiviteit: is het instrument gevoelig genoeg om relevante veranderingen in 

de toestand van de patiënt te meten?
3. De simpliciteit: is het instrument gemakkelijk te gebruiken?
4. De analyseerbaarheid: zijn de data afkomstig uit de schaal gemakkelijk te analyse-

ren?
Een zeer groot aantal vragenlijsten en interviews worden beoordeeld op deze aspecten 
door Van Riezen en Segal. De vragenlijsten en interviews verdienen daarmee punten. 
Hoe hoger het puntentotaal des te beter het instrument.

Bech et al. (1993) beschrijven (onder andere type beoordelingsschaal, doelgroep, 
wijze van afnemen, tijdsperiode waarover beoordeeld wordt, de selectie, het aantal en 
de definiering van de items) en beoordelen (psychometrische validiteit en betrouw-
baarheid) ook een aantal interviews en vragenlijsten. Zij bespreken een veel kleiner 
aantal instrumenten dan Van Riezen en Segal omdat zij zich beperken tot de volgens 
hen meest bekende.

Algemene vragenlijsten
In het geval van de algemene vragenlijsten komen Van Riezen en Segal (1988) tot een 
duidelijke aanbeveling van de SCL-90 (Symptom Checklist; Derogatis, Lipman, & 
Covi, 1973; Arrindell & Ettema, 1986) als zijnde de beste algemene vragenlijst.

 In de beschrijving van Bech et al. (1993) wordt duidelijk dat zij zowel de SCL-90 
als de GHQ-30/GHQ-28 (General Health Questionnaire; Goldberg & Hillier, 1979; 
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Koeter & Ormel, 1991) goede algemene symptoom-vragenlijsten achten. De sensi-
tiviteit en specificiteit is voor beide instrumenten gelijk. Het verschil tussen beide 
lijsten zit in de wijze waarop navraag naar symptomen wordt gedaan. De GHQ vraagt 
of de toestand van patiënt beter, hetzelfde of slechter is dan wat normaal is voor 
die persoon. De SCL-90 focust met name op de ernst van het ongemak (klachten). 
Hierdoor heeft GHQ volgens Bech et al. (1993) meer een profiel dat tendeert naar 
“quality of life” en stress, in vergelijking tot de SCL-90 die veel meer de traditionele 
psychiatrische symptomen benadrukt. Vandaar dat zij zeggen dat de SCL-90 beter 
geschikt zal zijn voor patiënten in psychiatrische instellingen, terwijl de GHQ beter 
geschikt zal zijn voor lichamelijke stoornissen in de huisartsgeneeskunde en in “crisis 
and emergency psychiatry”.

Een aanbeveling voor de SCL-90 of de GHQ die op nadere onderzoeksresulta-
ten berust is te halen uit het werk van Koeter et al., die de waarde van deze twee 
vragenlijsten als ernstmaat voor psychopathologie hebben onderzocht (1987, 1988). 
De GHQ, zo concluderen Koeter et al. (1987), blijkt, indien gecorrigeerd voor het 
hertest-effect, een goede toestandsmaat die veranderingen in de ernst van het toe-
standsbeeld - in het onderzoek vastgesteld aan de hand van de PSE-Index of Defini-
tion (Present State Examination; Wing, Cooper, & Sartorius, 1974) - goed weergeeft. 
Tot een zelfde conclusie komen Koeter, Ormel en Van den Brink (1988) waar het de 
SCL-90 betreft. In beide studies werd het hertest-effect geschat door het verschil van 
de score op de vragenlijst op twee meetmomenten te berekenen van die groep die vol-
gens de PSE-Index of Definition niet veranderd was tussen die twee meetmomenten. 
Correctie van het hertest-effect kan dan plaatsvinden door dit verschil van de score 
op de hertest-meting af te trekken. Koeter, Ormel en Van den Brink (1988) doen nog 
een aantal andere aanbevelingen om het hertest-effect te verminderen. Zo kan bij de 
instructie van de vragenlijst benadrukt worden dat er geen goede en foute antwoor-
den zijn en dat de anonimiteit gegarandeerd is. Een ander alternatief om in evaluatie 
onderzoek het hertest-probleem te omzeilen zou het tenminste driemaal afnemen van 
de vragenlijst kunnen zijn. De eerste keer zou de vragenlijst enkele dagen of weken 
voor de aanvang van de behandeling afgenomen kunnen worden, de tweede keer bij 
het begin van de behandeling en de derde keer bij beeindiging van de behandeling. 
Aangezien het hertest-effect voornamelijk optreedt bij vergelijking tussen de eerste en 
latere metingen, zou de verandering in de totaalscore tusen de tweede en derde me-
ting, dit wil zeggen tussen begin en einde van de behandeling, nauwelijks vertekend 
moeten zijn door het hertest-effect.

De zojuist beschreven studies vergeleken de GHQ en de SCL-90 echter niet direct 
met elkaar. Koeter (1992a) vergeleek ze, in een studie naar de validiteit van de angst 
en depressieschalen van de GHQ en de SCL-90, wel direct met elkaar. In deze studie 
komt Koeter tot de conclusie dat de SCL-90 te prefereren is boven de GHQ als een 
multidimensionele maat voor psychopathologie omdat de SCL-90 meer dimensies 
meet. Daarnaast blijkt het zo te zijn dat de depressieschalen van zowel de SCL-90 
als de GHQ een goede convergente en divergente validiteit vertoonden. Echter de 
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convergente en divergente validiteit van de angstschaal van de GHQ blijft duidelijk 
achter bij die van de angstschaal van de SCL-90. Wanneer men dus geïnteresseerd is 
in angstklachten blijkt de SCL-90 de betere keus.

Op grond van hetgeen hierboven beschreven wordt, lijkt de SCL-90, wanneer het 
gaat om een vragenlijst die de ernst van de psychopathologie en de verandering in 
ernst dient te meten de beste keus. Deze keus wordt nog versterkt door het feit dat de 
Cotan, de test-beoordelingscommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen 
(Luteijn, Deelman, & Emmelkamp, 1990) de SCL-90 wat betreft betrouwbaarheid en 
validiteit als goed beoordeelt. De normen worden als voldoende beoordeeld.

Algemene interviews
Van Riezen en Segal (1988) bevelen de BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) aan 
als het interview van hun voorkeur. Daarbij merken ze op dat dit interview er bij 
hun beoordeling ook zo goed uitkomt omdat het het meest gebruikte interview is 
in psychofarmacologische studies. Dit betekent dat minder gebruikte interviews in 
hun beoordeling lager uitvallen, terwijl dat toch valide en betrouwbare instrumenten 
kunnen zijn.

Andere interviews die zij als goed beoordelen zijn SCI (Structured Clinical Inter-
view), de WPRS (Wittenborn Psychiatric Rating Scale), de AMDP (Arbeitsgemein-
schaft fur Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) en de CPRS (Comprehen-
sive Psychopathological Rating Scale). Deze laatste twee worden vooral in Europa 
gebruikt. Van de CPRS (Åsberg, Montgomery, Perris, Schalling, & Sedvall, 1978), 
de BPRS (Overall & Gorham, 1962) en de AMDP (Arbeitsgemeinschaft fur Metho-
dik und Dokumentation in der Psychiatrie, 1981) is een Nederlandse versie voorhan-
den (CPRS: Goekoop et al, 1991, 1992; BPRS: Bech, Kastrup, & Rafaelsen, 1989; 
AMDP: De Cuypere et al. 1990).

 In de beoordeling die Bech et al. (1993) geven van interviews schenken zij met 
name aandacht aan de CPRS en de BPRS. Zij zien echter vooral de CPRS als een 
algemene psychopathologiemaat. Hoewel de BPRS dit ook pretendeert te zijn, achten 
Bech et al. deze vooral geschikt voor toepassing bij meer psychotische beelden.

Goekoop et al (1991) onderzoeken de interrater betrouwbaarheid van de Neder-
landse versie van de CPRS. Zij kiezen voor de CPRS vanwege de gebruikers-vrien-
delijkheid voor onderzoekers uit verschillende disciplines en de aanwezigheid in dat 
interview van subschalen voor het meten van de intensiteit van depressie, schizofr-
enie en angst. De CPRS is verder praktisch gemakkelijk toepasbaar, gezien de wijze 
waarop de antwoordschaal geconstrueerd is: de 65 items worden gescoord van 0 tot 
6, waarbij expliciete definities van de antwoordcategorieën 0, 2, 4 en 6 in alledaags 
taalgebruik gegeven worden. Het onderzoek van Goekoop et al. wijst uit dat de inter-
rater betrouwbaarheid sterk overeenkomt met die van de PSE en de AMDP, hetgeen 
de Nederlandse versie van de CPRS een redelijk betrouwbaar instrument maakt.

Opvallend is dat Van Riezen en Segal in hun beoordeling lijken aan te geven dat 
het beoordelen van verschillende interviewmethoden een moeilijke taak is omdat deze 



 107

ERNSTMAAT BIJ DE EVALUATIE VAN BEHANDELINGEN VAN AFFECTIEVE STOORNISSEN

interviews in kwaliteit niet zoveel voor elkaar onderdoen. Vandaar ook dat zij een 
aantal interviews aanbevelen en niet zo stellig zijn in hun keuze als het geval was bij 
de vragenlijsten.

Vragenlijst of interview?
Het voorgaande samenvattend zou gesteld kunnen worden dat wanneer het de selectie 
van een vragenlijst betreft, de keuze het beste op de SCL-90 kan vallen op grond van 
een aantal duidelijke criteria en onderzoeksbevindingen. De selectie van een inter-
view is minder eenduidig, aangezien deze elkaar in kwaliteiten niet zoveel ontlopen 
en de selectie daarom op meer praktische grond, zoals bekendheid in het Nederlandse 
taalgebied, zal geschieden. Het mag duidelijk zijn dat in dat geval de teneur van dit 
artikel gaat in de richting van de CPRS die een meer algemene maat voor psychopa-
thologie is dan de BPRS.

Dit zo gesteld hebbende dient de vraag zich aan: wordt er gekozen voor een in-
terview of vragenlijst als effect- en ernstmaat? Gezien de reeds eerder beschreven 
methodologische problemen die deze instrumenten kenmerken is deze vraag niet ge-
makkelijk te beantwoorden. Zoals Koeter (1992b) reeds stelde is de relatieve waarde 
van beide type instrumenten moeilijk te bepalen en is de tendens dat men ze als com-
plementair in plaats van als gelijkwaardig beschouwt. Grofweg zou gesteld kunnen 
worden dat vragenlijsten beter aansluiten bij de beleving van de patiënt van diens 
toestand (klachten), terwijl de interviews de indruk van de clinicus beter weergeven 
(symptomen) (zie ook Koeter, 1992b). Wanneer men geïnteresseerd is in effecten van 
behandeling zijn in feite beide gezichtspunten interessant en maakt dat een keuze in 
wezen overbodig. De keuze zal dan namelijk zijn om beide instrumenten als ernst- en 
effectmaat mee te gebruiken. Een dergelijke beslissing heeft ook een praktische con-
sequentie welke de toepasbaarheid van de vragenlijstmethode als ernst- en effectmaat, 
door de daarmee geopende weg ter controle van het hertest-effect, vergroot. Terug-
komend op de vraag welke methode gekozen zal worden in het kader van het meten 
van de ernst van de psychopathologie binnen het gehele spectrum van de affectieve 
stoornissen mag duidelijk zijn dat de keuze van de SCL-90 als algemene vragenlijst 
en de CPRS als algemeen interview aanbevolen wordt.

Naschrift
Waar zijn de SCL-90 en de CPRS verkrijgbaar? De SCL-90 is in de handel verkrijg-
baar. Zij is te bestellen via Swets Test Services te Lisse. Naast de vragenlijst heeft men 
dan de beschikking over een uitgebreide handleiding. De CPRS is niet in de handel 
verkrijgbaar. Zij is ook nog niet in volledige vorm gepubliceerd. Dit interview is ech-
ter wel op te vragen bij Dr. J. G. Goekoop, werkzaam bij het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Endegeest te Oegstgeest.
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