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Waarom dit onderzoek? Een verminderde capaciteit om je ge-
drag te laten sturen door belonende prikkels wordt gezien als een 
mogelijke psychopathologische verklaring voor anhedonie (minder 
kunnen genieten van dingen). De aanwezigheid van anhedonie bij 
depressie voorspelt een moeilijk herstel van de ziekte. Weinig stu-
dies onderzochten echter of een verminderde beloningsgestuurde 
leerreactie het herstel van depressie kan voorspellen.

Onderzoeksvragen Hebben patiënten met een depressie een 
verminderde beloningsgestuurde leercapaciteit dan controleper-
sonen zonder depressieve klachten? Is er een verschil tussen de 
beloningsgestuurde leerreactie van patiënten met een depressie en 
veel en weinig anhedonieklachten? Voorspelt een verminderde be-
loningsgestuurde leercapaciteit het herstel van depressie?

Hoe werd dit onderzocht? Er namen 79 patiënten met een de-
pressieve stoornis en 63 controlepersonen deel aan deze studie. Pa-
tiënten werden binnen hun eerste opnameweek getest. Na 8 weken 
werden alle testen herhaald bij de depressieve groep. Majeure de-
pressie werd gediagnosticeerd met een semigestructureerd inter-
view (scid). Op basis van een zelf in te vullen vragenlijst (shaps) 
werd anhedonie gemeten en werd de depressieve groep ingedeeld in 
een groep met hoge en met lage anhedonieklachten. De belonings-
gestuurde leerreactie werd gemeten door een computergestuurde 
monetaire beloningstaak. Groepverschillen werden onderzocht 
met mixed variantieanalyses. Met logistischeregressieanalyse werd 
onderzocht of de beloningsgestuurde leercapaciteit bij inclusie het 
herstel van depressie na 8 weken kon voorspellen.

Resultaten In vergelijking met de controlegroep hadden pa-
tiënten met een depressieve stoornis een verminderde leerreactie in 
functie van beloning. Patiënten met veel anhedonieklachten hadden 
een significant lagere beloningsgestuurde leerreactie dan patiënten 
met weinig anhedonie. Verder was verminderd beloningsgevoelig 
leergedrag bij inclusie in de studie voorspellend voor het persisteren 
van de diagnose depressie na 8 weken, zelf na correctie met de ernst 
van depressie bij inclusie en comorbide angststoornissen.

Consequenties voor de praktijk Deze resultaten versterken het 
bewijs dat een verminderde beloninggestuurde leercapaciteit sa-
menhangt met anhedonie en een rol kan spelen in de etiologie van 
depressie. Een verfijning van de diagnose van depressie is dan ook 
belangrijk voor de klinische praktijk. Risicofactoren, verloop en 
herstel van de ziekte kunnen dan beter voorspeld worden en kun-
nen ook helpen in de keuze van een complementaire behandeling.
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