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Kortdurende psychotherapie bij depressies

door J.M. Prins en W. van Tilburg

Samenvatting

Er zijn een drietal hoofdstromen te ontdekken bij de kortdurende psychothera-
pie voor depressies: Cognitieve Therapie, 'Interpersonal Therapy' en Ge-
dragstherapie. Pas de laatste jaren zijn er met betrekking tot deze drie een aan-
tal effectstudies verschenen met veel nadruk op een correcte methodologie.
Vrij uniform wordt daarin gezien dat er weinig verschillen zijn in uitkomsten
direct na therapie en bij follow-up, en in percentage dropouts tussen de ge-
noemde psychotherapieën, farmacotherapie en een controlegroep van aspeci-
fieke psychotherapie met een goede rationale. Ook beïnvloeden verschillend
georiënteerde therapieën de verschillende aspecten (cognitie, vegetatieve ver-
schijnselen e.d.) van de depressie in gelijke mate. Deze resultaten passen bij de
theorieën van Frank, die inhouden dat de werkzame onderdelen van een psy-
chotherapie de zogenaamde aspecifieke factoren zijn. Verder onderzoek zou
gericht moeten zijn op de invloed van de patiëntvariabelen en het maximalise-
ren van die aspecifieke factoren.

Inleiding

De laatste 10 jaar is er steeds meer belangstelling gegroeid voor het
toepassen van kortdurende psychotherapie bij de behandeling van de-
pressies, naast of in plaats van medicatie (kortdurend wil hier zeggen:
in de orde van 12-16 weken/. Mogelijke redenen hiervoor zijn dat een
niet onaanzienlijk deel van de patiënten niet op antidepressiva rea-
geert, dat er ten aanzien van medicatie nogal wat therapieontrouw is
en contraindicaties bestaan en ten slotte, dat er door farmacotherapie
geen structurele, blijvende veranderingen van de persoonlijkheid tot
stand komen die een preventief karakter zouden kunnen hebben. De-
pestele (1979/ heeft als laatste in dit tijdschrift over dit onderwerp ge-
schreven. Klinische studies, waarin de effectiviteit van kortdurende
psychotherapie bij depressies getoetst wordt, dateren echter voor het
grootste deel van na die tijd. Daarom leek het zinvol dit onderwerp
hier opnieuw aan de orde te stellen. Alvorens echter de betreffende
studies te bespreken, zal eerst iets gezegd worden over het belang van
een correcte methodologie bij het verrichten van dergelijke studies.
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Enkele methodologische opmerkingen

Tot ± 1980 is de oogst aan effectonderzoek van psychotherapie bij de-
pressies maar heel schamel ; wie enige minimale criteria hanteert met
betrekking tot de kwaliteit van het onderzoek, houdt nog veel minder
studies over. In een aantal overzichtsartikelen wordt uitvoerig be-
schreven waarom de meeste onderzoekingen over dit onderwerp tot
die tijd onder de maat zijn (Kovacs 1980 ; Weissman 1979./ Na die tijd
zien we in de effectstudies een steeds grotere nadruk vallen op een
correcte methodologische opzet. Die nadruk blijkt ook uit een redac-
tionele bijdrage, die in 1983 in diverse psychiatrische tijdschriften
verscheen en waarin de eisen geformuleerd werden waaraan effecton-
derzoek van psychotherapie bij depressies zou moeten voldoen
(Kupfer en Rush 1983). Tabel I geeft de eisen weer die in die bijdrage
vermeld werden, met daar aan toegevoegd de grootste gemene deler
van hetgeen men in het onderzoek tot 1980 gemist had. Hierbij wordt
uitgegaan van vergelijkend effectonderzoek, waarbij van een aantal
subgroepen patiënten elk een verschillende therapie ondergaat.

Tabel 1 (naar Kupfer en Rush 1983)

EISEN:

m.b.t. de opzet van het onderzoek
—at random verdelen van patiënten over de subgroepen

een minimaal aantal per subgroep van 10 of meer
een controle (psychotherapie / groep ; liefst ook een subgroep die
met antidepressiva behandeld werd
subgroepen vergelijkbaar — wat betreft de therapie: de hoeveelheid
contact met de therapeut, de ervaring van de therapeuten, huis-
werkopdrachten, geloofwaardigheid ; wat betreft de patiënten: leef-
tijd, sekse, ernst depressie, nevenmedicatie, chroniciteit, stressfac-
toren
vermelden of het (poli/klinische patiënten waren of (per adverten-
tie geworven/ vrijwilligers
nauwkeurig vermelden wat de in- en uitsluitcriteria waren om in
het onderzoek te passen, en hoeveel patiënten daarbij aangevallen
waren

m.b.t. de therapie
het controleren van de gegeven psychotherapie met de beschrijving
ervan in het protocol

—controle van de therapietrouw bij antidepressivagebruik met be-
hulp van bloedspiegels

—vermelden of er tijdens de therapie ook belangrijke 'life-events'
plaats vonden
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m.b.t. de patiënten
—uitsluiten onderliggende ziekten
—vermelden gemiddelde leeftijd, sekse en socio-economische status

van de patiëntengroep
vermelden gemiddelde ernst van de depressie in de groep

—vermelden gemiddelde chroniciteit van de depressieve klachten
(duur huidige episode, wanneer eerste episode)

—vermelden hoeveel patiënten al eerder therapie voor deze episode
gehad hadden en hoe ze daarop gereageerd hadden
vermelden hoeveel patiënten enige vorm van medicatie gebruikten
(en welke precies)

m.b.t. de uitkomst van het onderzoek
—blind vaststellen van de uitkomstmaat, dat wil zeggen de beoorde-

laar hoort niet te weten tot welke subgroep de patiënt hoort
—uitkomstmaten moeten brede informatie geven, dus niet alleen

stemming of alleen cognitief functioneren ; liefst ook niet alleen
gebaseerd op zelfbeoordeling door de patiënt

—vermelden percentage dropouts

m.b.t. de follow -up
vermelden hoeveel patiënten tijdens de follow-up periode enige
vorm van therapie ondergingen
vermelden of er tijdens de follow-up periode belangrijke 'life-
events' plaats vonden
vermelden hoeveel patiënten voor follow-up achterhaald konden
worden.

Met name het punt van de controlegroepen levert in de praktijk pro-
blemen op. De bedoeling is duidelijk: het vergelijken van de effecten
van een bepaalde therapie met het natuurlijke beloop (bij een depres-
sie vaak: spontaan herstel), én met de gemeenschappelijk (niet-speci-
fieke) effecten van elke therapiesoort (placebo-effecten). De volgende
alternatieven zijn denkbaar: een wachtlijstgroep (patiënten op de
wachtlijst voor het ontvangen van die therapie) ; een minimaal con-
tactgroep (alleen in noodgevallen contact) ; een niet-specifieke psy-
chotherapie (uitsluitend algemene principes als aandacht etc.) ; en ten
slotte een antidepressivagroep (bewezen werkzaam). Bij deze alterna-
tieven rijzen bepaalde problemen ; in elk geval lijkt het zinvol ter ver-
gelijking een subgroep met antidepressiva te behandelen, de tot nu
toe meest toegepaste therapie. Al met al zijn de in tabel I vermelde ei-
sen zó uitgebreid, dat aan alle voldoen in de praktijk vrijwel niet haal-
baar is. Wel kan men hiermee de studies rangschikken naar kwaliteit.
In de nu volgende beschrijving van effectstudies werden voor inclusie
de volgende minimumeisen gesteld: een klinisch depressief syn-
droom bij de patiënten (volgens Feighner, RDC of DSM III-criteria) en
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een minimum aantal van 10 patiënten per subgroep. Een tweede cri-
terium voor inclusie was de aanwezigheid van een controlegroep die
met medicatie behandeld werd. Aldus werden acht studies gevonden
die daaraan voldeden. Overigens werden geen studies gevonden met
chronische of psychotische depressies.

De effecten van kortdurende psychotherapie bij depressies

In de kortdurende psychotherapie bij depressies zijn, gelet op theorie
en therapeutische technieken, drie hoofdstromen te ontdekken: de
cognitieve therapie (CT), ontwikkeld door de groep van Beck (Beek
e.a. 1979) ; een aantal gedragstherapeutische benaderingen (GT) ; en de
'interpersonal therapy' (IPT), ontwikkeld door de groep rond Myrna
Weissman (Klerman and Weissman 1982). Deze drie hoofdstromen
komen nu aan de orde ; per hoofdstroom wordt eerst de theoretische
onderbouwing kort aangeduid en vervolgens worden de erbij behoren-
de effectstudies beschreven. Voor de overzichtelijkheid zijn de mees-
te methodologische kenmerken van elke studie samengebracht in ta-
bel II. De studies blijken goed vergelijkbaar wat betreft in- en uitsluit-
criteria, ernst van de depressie vóór therapie, uitkomstmaten en per-
centage dropouts.

1. Cognitieve therapie — Deze therapie is gebaseerd op de theorie dat
de essentie van het depressieve syndroom bestaat uit 'onjuiste' of
'verdraaide'cognities en denkpatronen zoals die tot uiting komen in
een onrealistisch negatieve visie op het zelf, de wereld en de toe-
komst. Deze beïnvloeden de stemming en het gedrag negatief. De
therapeutische technieken zijn bedoeld om de 'verdraaide' concepties
en dysfunctionele denkschema's te identificeren en te corrigeren. De
therapeut helpt de patiënt meer realistisch en adaptief te denken.
Symptomen zullen zo vervolgens verminderen, aldus de theorie
(Rush en Giles 1982). Er is een nauwkeurige handleiding met thera-
peutische technieken, gebaseerd op deze theorie, beschikbaar (Beek,
Rush, Shaw en Emery 1979).

Het oudste onderzoek uit deze categorie dateert uit 1977 (Rush,
Beck, Kovacs en Hollon 1977), met een 1-jaars follow-up (Kovacs,
Rush, Beek en Hollon 1981). Rush en collega's vergeleken 19 patiën-
ten die de door hen beschreven cognitieve therapie ondergingen met
25 patiënten die imipramine kregen. Deze studie liet een significant
beter resultaat zien voor CT in vergelijking met imipramine, zowel
voor percentage dropouts (acceptatie van de therapie), resultaten di-
rect na einde therapie alsook (in mindere mate) bij 1 jaar follow-up. Er
werd nogal wat kritiek geleverd op de opzet van het onderzoek
(Kovacs 1980 ; Becker en Schutkit 1978). Met name bestond de indruk
dat de farmacotherapie (FT) suboptimaal was geweest: imipramine
werd gestopt 2 weken vóór de eindevaluatie ; er waren ook geen bloed-
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spiegels bepaald. Tevens waren niet alle uitkomstmaten die daarvoor
in aanmerking kwamen blind gescoord. Een replicatie van het onder-
zoek leek op z'n plaats. Een studie van Murhpy, Simons, Wetzel en
Lustman (1984) was duidelijk bedoeld als replica van de voorgaande
studie. De opzet was vrijwel conform die van Rush e.a. (1977), ook
vergelijkbaar waren ernst depressie in de subgroepen, chroniciteit,
hoeveelheid contact met de therapeut e.d. Echter, de FT werd nu wel
correct toegediend en naast de subgroepen CT en FT waren er respec-
tievelijk een subgroep CT + FT en een subgroep CT + placebo. Direct
na therapie bleken de effecten van deze vier regimes niet significant
van elkaar te verschillen, ook niet met betrekking tot het percentage
dropouts. Bij follow-up na één jaar van hen die succesvol gereageerd
hadden bleek dat diegenen die oorspronkelijk CT (met of zonder FT)
kregen minder vaak recidiveerden dan degenen uit de oorspronkelijke
FT-subgroep. De auteurs vermeldden echter zelf al dat deze vergelij-
king na 1 jaar niet correct was: de FT was namelijk na de eerste 12 we-
ken gestaakt ; als, zoals in de praktijk gebruikelijk, deze gecontinu-
eerd zou zijn zouden de FT-cijfers er ongetwijfeld beter uit gezien heb-
ben. Ook suggereerden ze dat deze verschillen eerder verschillen in
hulpzoekend gedrag reflecteerden dan verschillen in terugkeer van
symptomen! (Simons, Murphy, Levine, Wetzel 1986).

Kritiek op deze studie betrof details: geen strikt-blinde scoring en
ook werd een zogenaamde 'endogeniteitsscore' in de diverse subgroe-
pen gemist (een aanduiding van de mate van vitaliteit van de depres-
sie). Een onderzoek van Blackburn, Bishop, Glen, Wahlley en Christie
(1981) en één van Beek, Hollon, Young e.a. (1985) leverden ondanks
het feit dat op de methodologie iets meer aan te merken viel, vrijwel
dezelfde resultaten op als het onderzoek van Murphy. Bij follow-up
na 1 jaar zagen de eersten geen verschillen (Blackburn en Bishop 1983).
De CT-effectstudies samenvattend concluderen we, dat de bij de
eerste studie (Rush e.a. 1977) gevonden superioriteit voor CT in late-
re, methodologisch betere studies niet bevestigd kon worden. Daar
zien we een vergelijkbaar effect van CT, FT en de combinatie van bei-
de wat betreft percentage dropouts en effecten direct na therapie en
bij follow-up. Een goede vergelijking met 'geen actieve therapie' was
niet voorhanden.

2. Interpersona) therapy (IPT) — Deze therapie is gebaseerd op de ver-
onderstelling dat de depressie, die zich steeds ontwikkelt in een inter-
persoonlijke context, ontstaat als een individu bepaalde veranderin-
gen in deze context niet goed kan verwerken. De therapeutische tech-
nieken hebben twee doelen: enerzijds verlichten van de depressieve
symptomen, onder andere door het verschaffen van een verklaring
voor het ontstaan van de depressie ; anderzijds het helpen van de pa-
tiënten bij het begrijpen van hun interpersoonlijke problemen (m.n.
die welke geassocieerd zijn met het begin van de symptomen) en hun
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Tabel 2

Studie	 Poliklin.	 Insluitcriteria	 Uitsluitcriteria	 Aantallen	 Ther. duur	 Col
of klip.	 geg

Rush e.a.	 poliklin.	 — Feighnercrit. voor 	 — contraindic. FT	 19 CT ...	 in 12 weken max.	 ja
(1977)	 prim.	 —falen FT in ver-	 25 FT...	 20x50'

nonbipol. depressief	 leden	 max. 12x20'
syndroom	 —psychotisch	 (imipraminel

—17-HRSD ?- 14	 —antisoc. pers. 	 ..›.-. 150 mg
—BDI ..... 20	 disorder

Murphy	 poli	 — Feighnercrit. voor	 —S 5 mnd. geleden	 24 CT	 2x50' ged. 8 wkn.
e.a.	 prim.	 psychother.	 24 FT	 1x50' ged. 4 wkn.

(1984)	 nonbipol.aff. disorder,	 —...5. 1 mnd. geleden 	 17 CT+plac	 12x20' (nortrypt)
depressed	 FT	 22 CT+FT	 2x60' ged. 8 wkn.

—I7-HRSD ?.-. 14	 —psychotrope FT	 1x60' ged. 4 wkn.
—BDI .- 20	 —abn. lab/l.o.

Blackburn	 poli	 —RDC crit. prim. major 	 — verward	 17 CT	 2x per wk. ged. 3	 net

& Bi-	 HA	 depr. disorder, non-	 —geretardeerd	 16 CT	 lx per wk. ged. 17
shop	 bipolair	 —psychotisch	 16 CT+FT-	 weken
(1981)	 —BDI ?, 14	 ...cf	 geen contact

(amitrypt/ clo-
mipramine 150 mg)

Beek e.a.	 poli	 — Feighnercrit. prim.	 — contraindic. FT	 18 CL..	 20x in 12 wkn.	 net

11985)	 nonbip. depressief	 —psychotisch
	

15 CT+FT...	 cf (amitryptiliac
syndroom	 —antisoc. pers. 	 gem. 152 mg)

—17-HRSD ?- 14	 disorder
—BDI ?- 20

Weiss-	 poli	 —RDC crit. ac. prim. 	 —manisch	 24 IPT+FT	 ?- lx per week 50'

man e.a.	 nonbip. major depr.	 —falen in volgen	 25 IPT	 ged. 16 wkn.

(1979)	 —3 7 Raskin Three Area	 PT ged. 3 mnd.	 24 FT	 max. lx per mnd.

depression Scale	 —momenteel in PT	 23 contr.	 50' ged. 4 mnd.

—duur .?..- 2 weken	 —E 3 mnd. geleden	 (amitrypt 100-
FT	 200 mg)

— contraindic. FT
— psychotisch

McLean	 poli	 —Feighnercrit. prim.	 —andere thera-	 37 PT	 8-12 wekelijk-	 ja
Hakst	 depressie	 pie tegelijk	 38 RT	 se sessies

(1979)	 — 2 mnd. depressief	 —lithiumther.	 40GT	 amitryptiline

—functionele belemme-	 39 FT...	 gem. 150 mg

ring door klachten
—MMPI-D 25, d; ?-

2 van de	 29,5 9
3	 BDI 3 23

Lubin depression adj.
checklist a 14

Bellack	 poli	 —Feighnercrit. non-	 —psychotisch	 17 GT+FT	 12x 1 uur per wk.,	 net

e.a.	 en	 bipol. depressed	 —fam. anamnese	 20 GT+plac	 verv. in 6 mnd.

(1981)	 vrijw.	 — agitatie, hyposomnie, 	 voor manie	 17 PT+plac	 6-8x

gewichtsverlies	 —andere act. ther.	 18 FT	 12x15'; amitr.

—..?.- 7 Raskin Eligibility	 —.-5. 6 mnd. geleden	 200-300 mg

Depression Scale	 antidepressiva

Roth e.a.	 adv	 — RDC major depr. disor- — contraindic. FT 	 16 GT	 12 weken 2 uur	 ja
(1982)	 der	 — ernstig suïcidaal	 16 GT+FT	 desipramine

— 17-HRSD .?.-- 15 	 —verslaafd	 150-200 mg
—BDI ..-' 18
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niciteit	 Uitkomstmaat	 Blind	 Dropouts	 Ernst depressie	 Follow-up
scoren	 voor th.	 na th.

episode < 1 jr.:	 HRS — anxiety	 gedeel-	 5-32%	 BDI: 30	 BDI: 7	 na 12 mnd. ; 34 van
— depression	 telijk	 HRSD: 21	 HRSD:	 de 35 die voltooiden

al eerder klach-	 j 171	 CT: 6	 voor zelfrapportage,
BDI	 FT: 10	 17 van de 35 onafh.

9 jaar

	

	 RT ADS	 beoordeeld
hopelessness scale
Eysenck Pers [nv.:
neuroticism scale

episode> 1 /2 je.:	 17-HRSD	 niet	 20%	 BDI: 29	 BDI: 10,5	 na 1 jaar ; 89%
BDI	 strikt	 HRSD: 20 HRSD: 8

2e episode	 RTADS
10e episode	 Scale Suicidal Inten-

tion
MMPI e.a.

episode a 1 jr.: 	 HRSD	 nee	 18%	 BDI: 25
BDI	 HRSD: 27
IDA Idepression,	 endogeen:
anxiety, inw./outw.	 40%
rritabilityj	 (RDCj

episode .?.. 1 jr.:	 17-HRSD	 ja	 24%	 BDI: 31	 BDI: 9	 maandelijks tot
17-44%	 BDI	 HRSD: 20 HRSD: 6	 na 1 jaar
1 e periode gem.	 endogeen:
7-12 jaar	 18-39%

(RDC)

episode; 1 /2 jr.:	 17-HRSD	 ja	 HRSD: 17	 HRSD:	 na 1 jaar ; 62 van de
RTADS	 PIT+FT:	 81 die de therapie

l e depr. episo-	 6	 voltooiden achter-
PIT/FT:	 haald
10
contr.: 14

10,7 jr. klach- BDI
Eysenck Pers.
Questionnaire
depression adjec-
tive checklist

zelf
rapport
rage

5-36%

50,2 mnd. BDI ja 23-56%
ten HRSD

2 jr. al Soc. Adjustm. Scale
t. Eysenck Pers. lnv.

Wolpe-Lazarus As-
sertiveness Scale

BDI nee 20%
17-HRSD
self-control mcasu-
res
mood-related items
PES

BDI: 27	 BDI:	 na 3 mnd. ; ook 1 /3

GT: 10	 van de dropouts
FT: 14	 achterhaald
RT: 15
PT: 17

BDI: 29	 BDI: 11
	

na 6 maanden

HRSD: 23 HRSD: 8

BDI: 28	 BDI: 14	 na 3 mnd. ; 24 van de
HRSD: 24 HRSD: 11 26 die de ther.

voltooiden
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functioneren daarin te verbeteren (Klerman en Weissman 1982).
Praktisch gesproken is de IPT een vorm van kortdurende individuele
psychotherapie, die naast steunend-structurerende ook inzichtgeven-
de elementen bevat, welke soms psychodynamisch van aard zijn. Er
is invloed bespeurbaar van denkers als Sullivan, Fromm-Reichmann
en Arieti (zie Klerman e.a. 1984). Ook van deze therapie is een uitge-
breide handleiding beschikbaar (Klerman, Rounsaville, Chevron,
Neu en Weissman 1979).

De enige studie tot nu toe over de effecten van deze vorm van thera-
pie bij depressie is de studie van Weissman, Prusoff, DiMascio e.a.
(1979). Voor het grootste deel is dit ook de groep die deze vorm van
therapie ontwikkeld heeft (!). Zij vergeleken de effecten van IPT, FT,
de combinatie van beide en van een niet-gestructureerde ondersteu-
nende psychotherapie (controlegroep). De resultaten waren als volgt:
zij zagen een superioriteit van elk van de vormen van actieve therapie
boven niet-specifieke psychotherapie wat betreft percentage dro-
pouts (sign.) en ernst van de depressie direct na therapie (sign.?) ; IPT
+ FT gaf wat betreft de laatste parameter ook meer verbetering te zien
dan IPT en FT alleen (sign.? ). Na 1 jaar zagen zij geen verschillen meer
in ernst van de depressie, wel in sociaal functioneren: IPT + FT en
IPT gaven betere resultaten dan FT of niet-specifieke therapie: dit
verschil was in het follow-up jaar ontstaan (Weissman, Klerman,
Prusoff e.a. 1981). In een nadere toelichting bleek wel dat het betere
resultaat voor de combinatie direct na het einde van de therapie niet
berustte op méér genezing per patiënt, maar op meer genezen patiën-
ten: een doorwerking dus van het (niet significant) geringste percen-
tage dropouts in deze groep.

Ook op deze studie kwam vrij veel kritiek. Zo valt bij de insluitcri-
teria de eis op dat men gedurende drie maanden eenmaal per week
met een vorm van psychotherapie behandeld moest zijn ; dit is een
vorm van patiëntenselectie: alleen die patiënten die zich al 'lenen'
voor psychotherapie worden onderzocht. Ook was de hoeveelheid
contact met de therapeut nogal ten nadele van de FT- en de controle-
groep, en er was geen controle van de bloedspiegels. Men kan conclu-
deren dat deze studie in methodologisch opzicht nogal voor verbete-
ring vatbaar is. Zoals bij Rush e.a. (1977) al bleek, is het trekken van
generaliserende conclusies uit een methodologisch niet perfect on-
derzoek, verricht door een groep die een door henzelf ontwikkelde
therapietest, gevaarlijk. Het wachten is op een replicatie ; deze wordt
intussen uitgevoerd (Elkin, Parloff, Hadley, Autry 1985).

3. Gedragstherapie (GT) — Dit is een therapievorm die gekenmerkt
wordt door een sterke (zij het niet meer exclusieve) nadruk op moge-
lijkheden tot modificatie van concrete en observeerbare gedragingen ;

zij berust op de opvatting dat zowel adaptief als maladaptief gedrag
aangeleerd zijn en in stand gehouden worden door het aanwezig zijn
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of juist ontbreken van bepaalde bekrachtigers. Het ontstaan van de-
pressies wordt bij voorbeeld opgevat als een gevolg van een gebrek aan
sociale vaardigheden of van een onzekere relatie tussen adaptief ge-
drag en bekrachtigers. Hierop speelt de therapie in (Kovacs 1980 ; Bell-
ack, Hersen, Himmelhoch 1981). Er is hierbij enige overlap denkbaar
met de CT: de gedragspatronen kunnen het gevolg zijn bepaalde cog-
nities en denkschema's ; anderzijds bevat de CT vele technieken die
zich richten op het veranderen van gedrag.

De 'klassieker' uit deze groep is het onderzoek van McLean en Hak-
stian (1979). Zij vergeleken het effect van GT, FT met die van twee
controlegroepen, namelijk een groep met relaxatietherapie (ontspan-
ningsoefeningen) en één met niet-specifieke psychotherapie. Bij alle
therapieën werd veel aandacht besteed aan het aannemelijk maken
van de zin van de therapie (verschaffen van een rationale). De GT be-
stond uit het verbeteren van sociale en probleemoplossende vaardig-
heden. Als resultaten zagen zij: geen verschillen in percentage drop-
outs, en met betrekking tot de effecten: eerst significant betere resul-
taten voor GT ; na drie maanden bleek dit verschil verdwenen. Ver-
volgens zag men, dat antidepressiva en elk van de drie vormen van
psychotherapie (met een goede rationale!) hetzelfde effect hadden.
Methodologisch verdient de vergelijking met adequate controlegroe-
pen waardering ; verder valt er slechts minimale detailkritiek te leve-
ren. Een tweede studie in deze categorie is het onderzoek van Bellac,
Hersen en Himmelhoch (1981, 1983). Zij vergeleken de effecten van
'social skills training' (SST) + FT met die van FT alleen, SST + place-
bo en niet-specifieke psychotherapie + placebo. Zij zagen, ondanks
significante verschillen in percentage dropouts en ondanks een signi-
ficant hoger percentage genezen patiënten voor de groep SST + place-
bo geen verschillen in gemiddelde ernst van de depressie bij einde the-
rapie en bij follow-up voor de diverse subgroepen. De bevindingen
van McLean en Hakstian (1979) werden dus niet bevestigd. Wat be-
treft methodologie viel op te merken dat er geen controles op bloed-
spiegels bij de FT waren en ook dat die groep minder contact had ge-
had met de therapeut (zoals overigens ook in alle voorgaande studies).
Ten slotte is er de studie van Roth, Bielski, Jones e.a. (1982). Zij ma-
ten het effect van het toevoegen van desipramine aan een groepsge-
dragstherapie, die bestond uit 'selfcontrol conditioning': het identifi-
ceren en veranderen van dysfunctionele, 'self-defeating' manieren
van denken en gedrag. Zij zagen geen effecten van toevoegen van anti-
depressiva aan GT wat betreft percentage dropouts of genezing: hoog-
uit een snellere verbetering. De belangrijkste kritiek die men leveren
kan: het betrof per advertentie opgeroepen personen.

De conclusie is dat er ook hier geen duidelijke effectverschillen wa-
ren ; mogelijk wel verschillen in tempo van verbetering, maar op de
lange duur geen blijvende verschillen. Ook valt op dat een controle-
groep met een goede rationale vergelijkbare resultaten geeft.
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4. Kwalitatieve effectverschillen — In het voorgaande bleek dat, uit-
gedrukt in globale maten, de effecten van de diverse therapieën elkaar
niet veel ontliepen. Daarnaast kan men echter nagaan of verschillend
georiënteerde therapieën een onderscheiden effect hebben op de ver-
schillende deelaspecten van depressies (b.v.: beïnvloedt CT meer dan
andere therapieën de cognitieve variabelen). Dit zou dan tevens plei-
ten voor het belang van de specifieke (therapie-kenmerkende) ele-
menten in die therapie. Verschillende therapieën zijn dan misschien
wel vergelijkbaar (qua totaaleffect), maar niet gelijk. We gaan één en
ander kort na.

Cognitieve therapie: het patroon is hetzelfde als bij de totaaleffec-
ten: Rush e.a. (1977) vonden dat CT de hopeloosheidsscore (cognitieve
variabele) sneller deed dalen dan FT ; bij follow-up na 1 jaar bleek dit
nog sterker (Kovacs e.a. 1981 ; Rush, Beck, Kovacs e.a. 1982). De kwa-
litatief betere studies van Blackburn e.a. (1981, 1983) en Murphy kon-
den dit niet bevestigen (Murphy e.a. 1984, Simons, Garfield en
Murphy 1984).

Interpersonal therapy: Weissman vond dat FT sneller de vegetatie-
ve klachten, IPT sneller angst, stemming, apathie etc. verbeterde. De-
ze effecten waren additief (Weissman e a 1979 ; DiMascio, Weiss-
man, Prusoff e.a. 1979). In het follow-up jaar ontstond beter sociaal
functioneren ten voordele van de IPT-groepen (Weissman e.a. 1981).
De al eerder geuite reserves zijn hierop uiteraard ook van toepassing.
Bovendien vonden zijzelf dat IPT-specifieke procesvariabelen de uit-
komst van de therapie niet beïnvloedden! (Rounsaville, Weissman en
Prusoff 1981).

Gedragstherapie: Diverse onderzoekers vonden dat verschillende
therapeutische regimes in gelijke mate verbetering gaven in ernst de-
pressie, cognitieve variabelen en sociale vaardigheden: patiënten die
verbeteren doen dit over alle fronten, ongeacht de therapie. De con-
clusie lijkt, zeker voor CT en GT duidelijk: psychotherapie en antide-
pressiva hebben niet alleen vergelijkbare totaaleffecten, maar ock
zijn kwalitatieve verschillen nog niet aangetoond met controlegroe-
pen.

5. Invloed van patiëntvariabelen op de uitkomst— Tot dusver zijn
beschreven de effecten van bepaalde interventies bij een groep patiën-
ten. Men kan zich daarbij afvragen of en waarin patiënten die succes-
vol reageren, verschillen van slecht reagerende patiënten. Ook kan
men nagaan of dit voor verschillende interventies nog uitmaakt. Als
er verbanden tussen patiëntvariabelen, therapievorm en uitkomsten
bestaan, zou je individuele patiënten gerichter en met meer kans op
succes een bepaalde therapie kunnen voorstellen. Een voorbeeld hier-
van zou bij voorbeeld het verband zijn tussen mate waarin een depres-
sie 'vitaal' of 'endogeen' is en de reactie op antidepressiva. De volgen-
de kenmerken zijn onderzocht: mate van 'endogeniteit', stressfacto-
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ren, ernst van depressie vóór therapie, verwachting van patiënt, chro-
niciteit, sociale status, educatie/IQ en persoonlijkheidskenmerken
(Kovacs e.a. 1981 ; Blackburn e.a. 1981 ; Beck e.a. 1985 ; Steinmetz, Le-
winsohn en Antonuccio 1983 ; Prusoff, Weissman, Klerman, en
Rounsaville 1980 ; Blackburn e.a. 1981 ; Beck e.a. 1985 ; Steinmetz, Le-
winsohn en Antonuccio 1983 ; Prusoff, Weissman, Klerman, en
Rounsaville 1980 ; McLean en Hakstian 1977 ; Brown en Lewinsohn
1984 ; Zuckerman, Prusoff, Weissman en Padian 1980 ; Rounsaville
e.a. 1981 ; Simons, Lustman, Wetzel en Murphy 1985). Eenduidig zijn
de resultaten in de genoemde studies alleen bij endogeniteit, sociale
status en educatie/IQ: men vond unaniem geen invloed van deze vari-
abelen, i.t.t. de gangbare ideeën hierover. Voor de factor endogeniteit
heeft men als verklaring hiervoor geopperd dat de diverse auteurs de
RDC-criteria voor endogeniteit gebruikten: deze zouden minder één-
duidig zijn dan de latere DSM-III criteria. De teleurstellende resulta-
ten ten aanzien van dit aspect zijn verder te verklaren uit de kleine pa-
tiëntenaantallen ; deze zijn te klein om alle overige variabelen con-
stant te kunnen houden en waarschijnlijk hebben dus de effecten van
verschillende variabelen door elkaar heen gespeeld.Over de invloed
van patiëntvariabelen valt momenteel derhalve nog weinig te zeggen.

Samenvatting en conclusies

1. Er zijn een drietal hoofdstromen te ontdekken bij de kortdurende
psychotherapie voor depressies: cognitieve therapie (CT), 'interperso-
nal therapy' (IPT) en gedragstherapie (GT). Er is voor deze stromingen
een aantal effectstudies die methodologisch aan de minimale voor-
waarden voldoen. De bevindingen daarbij zijn:

CT: Na een eerste studie die in het voordeel van CT uitvalt tonen
latere, methodologisch betere studies geen verschillen tussen CT, FT
en de combinatie van beide wat betreft percentage dropouts en uit-
komsten direct na het einde van de therapie en bij follow-up.

GT: We zien hetzelfde beeld als bij CT. Mogelijk geeft GT wel een
iets snellere verbetering te zien. In de goede studies in deze groep valt
met name ook op dat een controlesubgroep met een goede rationale
even goede effecten heeft.

IPT: Er is slechts één studie die in het voordeel van IPT uitvalt. Het
wachten is op een replicatieonderzoek ; dit is onderweg (Eikin e.a.
1985). Gezien de nadruk die ook deze therapie legt op een goede ratio-
nale (Klerman e.a. 1982), gezien de overlap tussen de diverse therapie-
ën en gezien de bevinding dat de IPT-specifieke procesvariabelen de
uitkomst niet beïnvloeden (Rounsaville e.a. 1981), is niet te verwach-
ten dat IPT opmerkelijk meer effecten te zien zal geven. Hoe dan ook,
op dit moment is het gevaarlijk op grond van één studie definitieve
uitspraken te doen.

2. Tot dusver gedaan onderzoek wijst uit, dat niet alleen de totaal-
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effecten gelijk zijn maar dat ook verschillend gerichte therapieën
(CT, GT, FT) de verschillende aspecten van de depressieve klachten
in gelijke mate beïnvloeden. Voor IPT geldt dit niet ; het onder punt
4.1 gestelde is echter ook hierop van toepassing.
3. Over de invloed van patiëntvariabelen op de uitkomst valt momen-
teel nog weinig te zeggen.

Slotopmerkingen

1. Zelfs als door toekomstig onderzoek definitief zou komen vast te
staan dat psychotherapie en farmacotherapie bij depressies vergelijk-
bare effecten hebben, kan bij een individuele patiënt soms toch een
keus noodzakelijk zijn: door contra-indicaties tegen FT, of onwil om
psychotherapie te ondergaan. Dat beiden een plaats zullen houden
lijkt wel duidelijk.

2. De hierboven gerefereerde bevindingen zijn in overeenstemming
met de theorieën van Frank. Kort samengevat zijn volgens Frank de
werkzame onderdelen van psychotherapie de volgende (Van Dijck
1985):

—een emotionele relatie tussen therapeut en patiënt, met een ze-
kere afhankelijkheid van de patiënt ;

—een als therapeutisch herkenbare context ;

—een rationale, waarmee de klachten van de patiënt verklaard
kunnen worden en die geloofwaardig is ;

—een procedure, voortvloeiend uit de rationale, die verwachtingen
wekt.

Met name de laatste twee zouden van belang zijn. Hiermee is in over-
eenstemming dat alle genoemde auteurs bij de beschrijving van hun
therapieën de nadruk leggen op het belang van het verschaffen van
een goede rationale voor de therapeutische strategieën en het wekken
van positieve verwachtingen. Ook bij een aantal controlegroepen ge-
beurt dit nadrukkelijk, bij voorbeeld bij de relaxatiegroep van McLean
& Hakstian (1979) ; de effecten zijn dan vergelijkbaar. Wel blijven de
resultaten van een therapie die niet aan de voorwaarden van Frank
voldoet, achter: bij voorbeeld bij de wachtlijstgroep (Brown e.a. 1984).
Van Dijck (1985) merkt daarbij op dat zo'n controlegroep per definitie
achterblijft bij een overtuigende therapie. De stelling dat niet de 'spe-
cifieke' maar de 'niet-specifieke' kenmerken van psychotherapie
voor de effecten zorgen, vinden we ook bij een aantal van de boven be-
schreven studies al min of meer aangeduid (McLean en Hakstian
1979). Als dit de werkelijkheid weergeeft, lijkt het verrichten van nog
meer vergelijkende effectstudies van het beschreven type een weinig
vruchtbare bezigheid. De resultaten zijn dan voorspelbaar. Zinvoller
lijkt dan het ontwikkelen van een therapie die de zogenaamde aspeci-
fieke variabelen tot specifieke kenmerken verheft en deze maximali-
seert.
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3. Al is met het onder 5.2. gestelde wellicht het ontbreken van ver-
schillen tussen diverse psychotherapieën nog aannemelijk te maken,
intrigerend blijft dat er ook nauwelijks verschillen zijn gevonden tus-
sen het effect van psychotherapie en farmacotherapie (wanneer men
althans de specifiek farmacologische effecten van antidepressiva niet
wil ontkennen door deze ook als een vorm van psychotherapie te
zien!). Anderzijds is het belangwekkend dat die verschillen óók bij
follow-up niet gemakkelijk aantoonbaar zijn: daarmee vervalt voor-
lopig een wetenschappelijk onderbouwd argument voor de profylacti-
sche werking van psychotherapie. Evenmin levert het combineren
van farmacotherapie en psychotherapie ondubbelzinnig altijd meer
effect op. Om dit alles begrijpelijk te maken zou men, in navolging
van Simons e.a. (1984) zich de pathogenese van depressies in het alge-
meen kunnen voorstellen als een stoornis in een systeem van met el-
kaar samenhangende en elkaar wederzijds beïnvloedende processen
die van uiteenlopende aard en niveau kunnen zijn: fysiologisch, emo-
tioneel, cognitief e.d. Dit zou ruimte laten voor een zekere discrepan-
tie tussen het uiteenlopende karakter van de mogelijke etiologische
factoren enerzijds en een zekere uniformiteit in elementen en samen-
hang van het pathogenetisch systeem anderzijds. Zo zou men ook
kunnen begrijpen dat door ingrijpen op elk van de nogal uiteenlopen-
de niveaus therapeutische invloed uitgeoefend kan worden. Bij een
groep patiënten kan zo elk van deze benaderingen even effectief lij-
ken. Een individuele patiënt is misschien wél met één van de vier het
meest gebaat: die welke op meer specifieke aspecten in de pathoge-
nese van zijn depressief syndroom aansluit. Dit is uiteraard een vaag
model, dat zonder bewijskracht is ; het geeft alleen een aantal waarge-
nomen fenomenen in één verbaal 'plaatje' weer. Wel kan het een ex-
tra prikkel zijn om de invloed van patiëntvariabelen op de uitkomst
verder uit te zoeken. Immers, met het gerichter indiceren van een be-
paalde therapie voor een bepaalde patiënt, zou mogelijk wél thera-
peutische winst te behalen zijn.
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