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De effecten 
van psycho-
therapie bij 
depressie in 
vergelijking 
met placebo

Waarom dit onderzoek? Omdat er sterk bewijs is voor selec-
tieve publicatie van positieve resultaten van onderzoek naar de 
effecten van antidepressiva (publicatiebias), en de effecten ten op-
zichte van placebo relatief beperkt zijn, suggereren sommigen dat 
het beter is om psychotherapie als behandeling in te zetten. Of psy-
chotherapie effectief is ten opzichte van placebo is echter niet goed 
in kaart gebracht.

Onderzoeksvraag Hoe zijn de effecten van psychotherapie bij 
volwassenen met een depressie in vergelijking met placebo’s?

Hoe werd dit onderzocht? We voerden een meta-analyse uit 
van studies waarin psychotherapie direct werd vergeleken met pla-
cebo’s.

Belangrijkste resultaten We vonden 10 studies met 1240 pa-
tiënten die aan de inclusiecriteria voldeden. De gestandaardiseerde 
effectgrootte (Hedges’ g) van psychotherapie in vergelijking met 
placebo bleek 0,25 te zijn, wat overeenkomt met een numbers-nee-
ded-to-treat (nnt) van 7. Op de Hamilton Rating Scale for Depression 
(hrsd) scoorden de patiënten in de psychotherapiecondities 2,7 
punten lager dan de patiënten in de controlegroepen. Er werden 
beperkte aanwijzingen voor publicatiebias gevonden (2 ontbre-
kende studies).

Consequenties voor de praktijk De effectgrootte die we vonden 
voor psychotherapie in vergelijking met placebo (g = 0,25) wijkt niet 
wezenlijk af van de effectgrootte die wordt gevonden voor antide-
pressiva, na correctie voor publicatiebias (g = 0,31; Turner e.a. 2008). 
Of dergelijke effectgroottes klinische relevantie hebben, is daarmee 
niet vastgesteld en verdient nader onderzoek.
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