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PSYCHIATRIE VAN DE TOEKOMST

Waarom dit onderzoek?
De huidige coronacrisis heeft de 
(geestelijke) gezondheidszorg ver-
anderd. In een mum van tijd moes-
ten behandelingen vooral digitaal 
plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor 
lage- en middeninkomenslanden 
(LMI-landen), waar de toegang tot 
psychiatrische zorgverlening reeds 
voor de COVID-19-pandemie ontoe-
reikend was. Digitale psychologische 
interventies kunnen bijdragen aan 
een verbeterde toegang tot zorg in 
deze landen en een vermindering van 
de ‘mental health gap’. We bespre-
ken de resultaten van de eerste 
meta-analyse naar de effectiviteit van 
online psychologische interventies in 
LMI-landen.

Onderzoeksvraag
Wat is de effectiviteit van online  
psychologische interventies in 
LMI-landen?

Hoe werd dit onderzocht?
Fu e.a. (2020) verrichtten een 
meta-analyse naar de effectiviteit van 
digitale psychologische interventies 
(gedefinieerd als een gestandaardi-
seerde psychologische interventie 
aangeboden via digitale kanalen, 
bijvoorbeeld smartphone, app, web-
site of e-mail) in LMI-landen. De con-
trolegroep bestond uit patiënten die 
op de wachtlijst stonden, online een 
gebruikelijke behandeling of online 
psycho-educatie kregen.

Belangrijkste resultaten
De auteurs includeerden 22 RCT’s en 
vergeleken in totaal 2351 patiënten 
en 1753 controlepersonen. De gemid-
delde leeftijd van de patiënten was 

20-35 jaar en de meerderheid van de 
onderzochte patiëntengroepen vol-
deed aan de criteria van een depres-
sieve stoornis (MDD) of stoornis in 
middelengebruik. Studies uit tien 
geografisch verspreide LMI-landen 
(waaronder bijvoorbeeld Thailand en 
Roemenië) werden geïncludeerd. De 
psychologische interventies waren 
inhoudelijk variabel; de meerderheid 
betrof motivationele gespreksvoering 
(bij stoornis in middelengebruik) of 
cognitieve gedragstherapie (bij MDD). 
Digitale psychologische interventies 
waren effectiever in vergelijking 
met controle-interventies (gepoolde 
effectgrootte: 0,60; NNT: 3). De effec-
tiviteit was vergelijkbaar met die in 
hoge-inkomenslanden (Hedges g: 
0,53) (Barak e.a. 2008). Wel waren 
er duidelijke verschillen in effect-
grootte tussen de studies I2: 74%). 
Subgroepanalyses verklaarden geen 
significante verschillen (bijvoorbeeld 
regio of digitaal medium) in gevonden 
effectgroottes.

Hoe zal dit onderzoek ons vak 
veranderen?
Digitale psychologische interventies 
in LMI-landen blijken effectief en 
dienen, ook na de huidige pandemie, 
laagdrempelig ingezet te worden in 
deze regio’s, waar de gebruikelijke 
geestelijke gezondheidszorg nog erg 
minimaal is.
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