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Inleiding
Depressie is een ernstig en toenemend gezondheidsprobleem 

met consequenties op persoonlijk, klinisch en maatschappelijk 

gebied. Per jaar heeft ongeveer een half miljoen Nederlanders 

last van een depressie en twintig procent van de Nederlandse 

bevolking krijgt op enig punt in zijn of haar leven te maken met 

somberheid (Spijker & Schoemaker, 2010). Naar verwachting 

gaan deze cijfers de komende jaren alleen nog maar verder toene

men. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat depressie 

in 2020 wereldwijd op de tweede plek zal staan in de top 15 van 

aandoeningen met de hoogste ziektelast en in 2030 zelfs zal zijn 

gestegen naar de eerste plaats (Mathers, Fat, & Boerma, 2008). 

Van de verschillende psychotherapeutische behandelingen die 

bewezen hebben effectief te zijn in het behandelen van somber

heidklachten zijn de cognitieve therapie (CT) en de interper

soonlijke psychotherapie (IPT) veruit het meest onderzocht 

en empirisch gevalideerd (Cuijpers et al., 2011; Cuijpers, van 

Straten, Andersson & van Oppen, 2008; Hollon & Ponniah, 2010; 

Hollon, Thase & Markowitz, 2002; Roelofs & Muris, 2005). Zo’n 

zestig tot tachtig procent van de depressieve patiënten reageert 

goed op een eerste behandeling en de meerderheid van de patiën

ten geeft aan na drie jaar weer op normaal niveau te functione

ren. Dit klinkt weliswaar positief, maar laat tegelijkertijd ook 

zien dat twintig tot veertig procent van de depressieve patiënten 

niet (of niet voldoende) baat heeft bij een dergelijke behandeling 

(Keitner, Ryan, & Solomon, 2006). En zelfs wanneer de depressie 

in de acute fase succesvol behandeld wordt, is de prognose voor 

de toekomst slecht. Depressie heeft een recidiverend patroon 

en bijna de helft van de depressieve patiënten heeft binnen vijf 

jaar na herstel of remissie een terugval (Van Londen, Molenaar, 

Goekoop, Zwinderman, & Rooijmans, 1998). Deze cijfers lopen 

verder op naar bijna negentig procent na vijftien jaar (Mueller, 

et al., 1999). Deze responscijfers in de acute fase en de slechte 

prognose op langere termijn illustreren de behoefte aan verbe

terde therapieën die respons vergroten en terugval voorkomen. 

De laatste jaren is er consensus ontstaan over het feit dat inzicht 

in de mechanismen die therapeutische verandering veroorzaken, 

een cruciale eerste stap is in het verbeteren van behandelingen 

(Kazdin & Nock, 2003; Kraemer, Wilson, Fairburn, & Agras, 

2002). Inzicht in belangrijke verandermechanismen maakt 

het mogelijk om therapieën beter te begrijpen en om bepaalde 

componenten van interventies te versterken, toe te voegen of 

weg te halen om de interventie effectiever, efficiënter en kosten

besparend te maken (Warmerdam, van Straten, Jongsma, Twisk, 

& Cuijpers, 2010). Het doel is niet zozeer om één therapie te 

ontwikkelen die geschikt is voor alle depressieve patiënten (iets 

dat vanwege de diversiteit binnen deze patiëntengroep ook 

praktisch onmogelijk is), maar om door middel van identificatie 

van mediatoren en moderatoren van behandeling beter in staat 

te zijn om uit de talloze behandelmogelijkheden een behandeling 
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te selecteren die het meeste aansluit bij de specifieke kenmerken 

van de individuele patiënt.

In dit artikel wordt de stand van zaken van huidig mechanisme

onderzoek besproken en wordt ingegaan op veelvoorkomende 

moeilijkheden. Verder wordt er aandacht besteed aan wat we 

kunnen leren uit voorgaand onderzoek en zullen voorwaarden 

voor gedegen mechanismeonderzoek aan bod komen. Dit zal 

geïllustreerd worden aan de hand van een lopend onderzoek van 

de Universiteit Maastricht naar werkingsmechanismen van CT 

versus IPT bij depressie.

Waarom mechanisme-onderzoek zo moeilijk is
Zoals eerder aangegeven kan theoretisch begrip over de werking 

van therapieën bijdragen aan het verbeteren van de effectiviteit 

(Kazdin et al., 2003; Warmerdam et al., 2010). Toch is er tot nu 

toe geen evidence basedverklaring over waarom en hoe psycho

therapie leidt tot een vermindering van depressieve klachten. 

Dit heeft echter niets te maken met een gebrek aan interesse of 

hypotheses op dit gebied (Garrat & Ingram, 2007; Longmore & 

Worrell, 2007). Verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd 

trachten al jarenlang om deze onderliggende mechanismen te 

identificeren. Resultaten zijn veelbelovend maar zeer zeker niet 

onbetwistbaar. Mechanismeonderzoek is ingewikkeld en heeft 

te maken met een aantal theoretische, methodologische en statis

tische moeilijkheden (Kazdin, 2007, 2009). In deze paragraaf 

zullen de meest voorkomende struikelblokken de revue passeren. 

      

Theoretische moeilijkheden 
Theoretische moeilijkheden ontstaan vanwege uiteenlopende 

en vaak tegenstrijdige hypotheses over welke mechanismen 

cruciaal zijn voor therapeutische verandering (DeRubeis et 

al., 1990; Garrat et al., 2007). Theorieën achter verschillende 

vormen van psychotherapie beweren depressie aan te pakken 

volgens verschillende processen. Ook CT en IPT zijn ontstaan 

vanuit theoretisch verschillende stromingen en uitgangspunten. 

Volgens de cognitieve theorie zijn veranderingen in cognities, 

schema’s en attitudes cruciaal om verandering in depressieve 

symptomen te bewerkstelligen, terwijl er bij IPT wordt aange

nomen dat het optimaliseren van interpersoonlijk functioneren 

de cruciale factor is om de depressie te doen verminderen (Beck, 

Rush, Shaw, & Emery, 1979; Klerman, Weissman, Rounsaville, 

& Chevron, 1984). Beide therapieën gebruiken daarom verschil

lende therapeutische interventies om de depressie aan te pakken. 

Echter, de theoretische assumpties waarop deze interventies 

gebaseerd zijn, zijn nog niet voldoende empirisch onderbouwd. 

Hierdoor is niet bekend of therapieën daadwerkelijk werken 

volgens de in de theorie veronderstelde mechanismen en is het 

onduidelijk of de toegepaste therapiespecifieke therapeutische 

technieken inderdaad leiden tot verandering in de veronder

stelde mechanismen. Verificatie van theorieën is daarom nodig.

Verder is er de afgelopen jaren een heftig debat ontstaan over 

de vraag of therapeutische verandering überhaupt wel kan 

worden toegeschreven aan de in theorie geformuleerde thera

piespecifieke factoren. Het is namelijk op z’n minst opmerke

lijk te noemen dat verschillende vormen van psychotherapie die 

theoretisch sterk van elkaar verschillen en die verschillen laten 

zien in therapeutische aanpak van depressieve klachten (Ablon 

& Jones, 1999), consistent even effectief blijken te zijn in het 

verminderen van de depressieve klachten (Cuijpers et al., 2008). 

Tegenstanders van de specificiteithypothese gebruiken deze 

bevinding als aanwijzing dat therapeutische verandering daarom 

beter verklaard kan worden door therapieoverkoepelende facto

ren zoals therapieverwachting, motivatie en therapeutische 

alliantie (o.a. Wampold, 2005). DeRubeis en collega’s (2005) 

nuanceren deze kwestie door te stellen dat het ontbreken van een 

verschil in behandeleffect niet direct hoeft te betekenen dat de 

effecten dan automatisch veroorzaakt worden door nonspeci

fieke factoren. Zij stellen dat de onderzoeken waarop deze bevin

dingen gebaseerd zijn veelal correlationeel zijn en geen uitspra

ken kunnen doen over causaliteit. DeRubeis en collega’s (2005) 

nemen het standpunt in dat verschillende processen ten grond

slag kunnen liggen aan dezelfde uitkomst. Met andere woorden: 

er zijn meerdere wegen die naar Rome kunnen leiden. 

Echter, in bestaand onderzoek wordt de nadruk tot nu toe veelal 

ofwel gelegd op specifieke factoren (zoals o.a. DeRubeis e.a., 

1990; Furlong & Oei, 2002; Kwon & Oei, 2003; Quilty, McBride 

& Bagby, 2008; Whisman, 1993) ofwel op nonspecifieke facto

ren (zoals o.a. Coleman, Cole & Wuest, 2010; Kolko, Brent, 

Baugher, Bridge & Birmaher, 2000; Oei, Bullbeck & Campbell, 

2006). Hierdoor is het niet mogelijk te bekijken hoe verande

ringen op beide typen factoren met elkaar samenhangen en 

om effecten van beide type factoren met elkaar te vergelijken. 

Er kunnen dus nog steeds geen uitspraken gedaan worden over 

de belangrijkste oorzaken van verandering. Daarom stelt Kazdin 

(2005), dat er een nieuw type onderzoek nodig is om meer 

inzicht te krijgen in deze kwestie. Het verzamelen van informa

tie over zowel specifieke als nonspecifieke factoren tijdens de 

behandelfase, is hierin een eerste stap. 

Naast het ontbreken van consensus op het gebied van de bijdrage 

van specifieke en nonspecifieke factoren, is er ook nog geen 

totale overeenstemming over het niveau waarop gemeten dient 

te worden. In bestaand mechanismeonderzoek wordt veelal 

gebruik gemaakt van zelfrapportage. Hierbij wordt expliciet 

gevraagd hoe iemand over een bepaalde situatie denkt, of hoeveel 

last men ergens van heeft. Door fluctuaties in zelfbeschrijvingen 

in kaart te brengen, wordt therapeutische verandering geïdenti

ficeerd. Hoewel deze manier van meten veel waardevolle infor

matie oplevert, kleven er ook een aantal nadelen aan. Omdat 

expliciete maten een beroep doen op bewuste, controleerbare 

processen, zijn ze afhankelijk van de zelfbeschouwingvaar

digheden van de respondent en is het risico op sociaal wense

lijke antwoorden groot. Verder houden expliciete maten geen 

rekening met het feit dat gedrag en gevoelens ook voor een 

groot deel gestuurd worden door impliciete processen; oncon

troleerbare, onbewuste en snelle processen waar men niet direct 

toegang tot heeft (Nisbett & Wilson, 1977). Expliciete maten 
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kunnen deze processen niet in kaart brengen. Impliciete instru

menten worden verondersteld dit wel te kunnen, maar worden 

helaas veel minder frequent gebruikt. Er wordt aangenomen 

dat impliciete maten informatie kunnen geven over de meer 

onbewuste facetten van therapeutische processen, en hiermee 

een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan de informatie 

verkregen vanuit expliciete meetinstrumenten. Daarom is het 

van belang dat deze maten frequenter gebruikt gaan worden in 

mechanismeonderzoek.

      

Methodologische en statistische moeilijkheden
Zelfs wanneer er consensus zou ontstaan over theoretische 

kwesties, en men het er over eens is welke processen onder

zocht moeten worden en op welk niveau dit het beste gemeten 

kan worden, blijft mechanismeonderzoek niet gemakkelijk. 

Mechanismeonderzoek heeft namelijk te maken met proces

sen die zeer moeilijk te conceptualiseren zijn: Wat zijn cognities 

precies? Hoe conceptualiseer je deze? Wat zijn de voorwaarden 

voor goed interpersoonlijk functioneren en welke meetinstru

menten gebruik je om deze concepten te meten? Hoewel er in 

de regel instrumenten gebruikt worden die hebben aangetoond 

valide en betrouwbaar te zijn om bepaalde fenomenen in kaart te 

brengen, is nog niet duidelijk of ze ook geschikt zijn om subtiele 

verandermechanismen te identificeren (Johansson & Høglend, 

2007). Om dit te kunnen bepalen, is het belangrijk te bekijken 

of resultaten verkregen uit een bepaald instrument werkelijk een 

indicatie zijn voor het begrip waarover je een uitspraak wil doen. 

Wanneer je namelijk niet zeker weet of een meetinstrument alle 

aspecten van een fenomeen in kaart brengt, of wanneer de maat 

voor een mechanisme niet te onderscheiden valt van depressieve 

symptomen, is het onmogelijk om te bekijken of deze variabele 

de relatie tussen therapie en verandering in depressieve klachten 

beïnvloedt (Haaga, 2007). Het is daarom belangrijk dat meetin

strumenten constant kritisch geëvalueerd, en waar nodig aange

past, worden om aan de specifieke behoeften voor mechanisme

onderzoek te voldoen. 

Het werk wordt nog verder bemoeilijkt door moeilijkheden 

in het opstellen van studiedesigns en uitvoeren van statistisch 

verantwoorde analyses. Gedegen mechanismeonderzoek eist 

aandacht voor enkele kernaspecten van onderzoekdesigns 

waaraan de meeste studies qua design helaas niet kunnen 

voldoen. Naast het feit dat bestaande onderzoeken vaak te 

maken hebben met kleine steekproefgroottes (Johansson e.a., 

2007), hebben veel studies slechts op één of twee momenten 

in de tijd gemeten (o.a. Ching & Dobson, 2010; Christopher, 

Jacob, Neuhaus, Neary & Fiola, 2009). Hierdoor is het onmoge

lijk om causale relaties in kaart te brengen die noodzakelijk zijn 

om een mechanisme te identificeren (Kazdin, 2007, 2009). Om 

een procesmaat aan te kunnen merken als mechanisme dient 

namelijk aangetoond te worden dat de behandeling ervoor zorgt 

dat er verandering plaatsvindt in het veronderstelde mecha

nisme, en dat dit leidt tot vermindering van depressie, en niet 

andersom. Om hier uitspraken over te kunnen doen, is het 

belangrijk dat alle factoren op meerdere momenten in de tijd 

gemeten worden, zodat er een tijdslijn kan worden opgesteld. 

Dit is onmogelijk in studies waarin slechts één of twee metingen 

zijn opgenomen. In deze studies wordt vaak gekeken naar de 

totaal verklaarde variantie, of wordt er onderzocht of verande

ring op de procesmaat correleert met gelijktijdige therapeutische 

verandering (DeRubeis et al., 1990; Kwon et al., 2003). Deze 

resultaten geven weliswaar een indicatie van een mechanisme, 

maar er kunnen geen definitieve uitspraken gedaan worden. 

Verder wordt er in sommige bestaande studies over causaliteit 

gesproken terwijl men met analyses werkt die enkel uitspraken 

kunnen doen over associaties, of worden er statistische analy

ses uitgevoerd in studiedesigns waarin het onmogelijk is deze 

technieken te gebruiken. Omdat er ten onrechte wordt gespro

ken over causaliteit, zijn de conclusies die uit deze studies naar 

voren komen vaak geen goede afspiegeling van de werkelijkheid. 

Verder zijn er ook studies die wel in staat zijn om mechanis

men in kaart te brengen, maar dit niet doen. Weersing & Weisz 

(2002) hebben 42 studies bekeken die potentiële mechanismen 

gemeten hadden in geschikte studiedesigns, en kwamen tot de 

conclusie dat slechts zes studies daadwerkelijk hebben onder

zocht of deze variabelen van invloed waren op de relatie tussen 

therapie en uitkomst.

      

De waarde van bestaand onderzoek
Mede vanwege deze eerder beschreven moeilijkheden, is een 

allesomvattende verklaring over hoe therapie werkt tot nu toe 

uitgebleven. Dit wil echter niet zeggen dat eerder onderzoek niet 

zinvol is geweest. Het evalueren van bestaand onderzoek gaat 

namelijk verder dan alleen te bekijken of resultaten significant 

zijn of niet. Door bestaande literatuur kritisch en minutieus te 

bekijken, kan er een beeld worden gevormd van de klinische 

relevantie van eerdere bevindingen (Haaga, 2007). Vanuit deze 

visie hebben bestaande studies dus allen op hun eigen manier 

bijgedragen aan het beantwoorden van het mechanismevraag

stuk. Ofwel door losstaande factoren te identificeren die een 

rol kunnen spelen bij therapeutische verandering, ofwel door 

moeilijkheden en problemen in mechanismeonderzoek in kaart 

brengen. Het is van groot belang bevindingen en aanbevelin

gen uit voorgaand onderzoek mee te nemen in het ontwikkelen 

van toekomstige studies en studiedesigns zodanig aan te passen 

dat ze aan de eisen voor hedendaags mechanismeonderzoek 

kunnen voldoen. 

Wat is er dan wel nodig? 
Het moge duidelijk zijn dat bestaand onderzoek onvoldoende 

is om de werking van therapie volledig te verklaren en dat 

er behoefte is aan vernieuwd, theoretisch weloverwogen en 

methodologisch sterk mechanismeonderzoek. De vraag die 

overblijft is: wat is er dan wel nodig? Verschillende onderzoeks

groepen hebben zich over deze vraag gebogen, en men is het er 

over eens dat onderzoek naar mediatoren een eerste cruciale 

stap is. Een mediator verklaart waarom en hoe een behande

ling effect heeft op de uitkomstmaat en is fundamenteel in het 

ontwikkelen van causale paden. Traditionele richtlijnen voor 

statistische mediatie zijn geformuleerd door Baron en Kenny 
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(1986). Zij baseren mediatie op vier logische relaties tussen 

behandeling, mediator en uitkomst (zie ook figuur 1): 1. Is de 

therapie effectief (efficacy test)? 2. Beïnvloedt de interventie het 

mechanisme (intervention test)? 3. Beïnvloedt het mechanisme 

de ernst van de psychopathologie (psychopathology test)? 4. 

Kunnen therapieeffecten verklaard worden door dit causale 

pad (mediation test)? 

Figuur	1:	Mediati	volgens	Baron	en	Kenny

De traditionele Baron en Kennymethode houdt echter geen 

rekening met wat in de literatuur vaak de ‘Achillespees’ van 

mechanismeonderzoek wordt genoemd: aantonen dat verande

ring in de mediator voorafgaat aan verandering in de uitkomst. 

Wanneer dit niet kan worden aangetoond is het onmogelijk om 

uitspraken te doen over causaliteit, en kan een mediator niet 

aangemerkt worden als verandermechanisme (Kazdin et al., 

2003; Kraemer et al., 2002). En ook al nemen Baron en Kenny in 

hun methode aan dat de verandering in de mediator niet wordt 

veroorzaakt door verandering in de uitkomst, hoeft dit niet expli

ciet aangetoond te worden. Om deze reden hebben Kraemer e.a. 

(2002) en Kazdin e.a. (2002) de originele richtlijnen van Baron 

en Kenny uitgebreid met het criterium van temporaliteit: naast 

statistische mediatie dient de temporele relatie tussen verande

ring op beide variabelen te worden aangetoond (zie figuur 2). 

Om te kunnen uitsluiten dat de uitkomstmaat verandert voor 

de mediator, is het belangrijk dat zowel de mediator als de 

uitkomstmaat op meerdere momenten worden gemeten zodat 

er een tijdslijn kan worden opgesteld.

Figuur	2:	Aangepast	Mediatiemodel

Later zijn deze criteria nog verder uitgebreid door Kazdin (2007, 

2009). Naast statistische mediatie en temporaliteit, benadrukt 

Kazdin het belang van specificiteit van een mediator. Hoewel het 

zo kan zijn dat meerdere mediatoren een rol spelen in het effect 

van een behandeling op de uitkomst, dient het individuele effect 

van een mediator aangetoond te worden. Dit stelt ons ook in staat 

te bekijken of de variabele een mediator is in de ene therapie, maar 

niet in de andere. Daarnaast benadrukt hij het belang van consi

stentie van resultaten. Omdat er wordt aangenomen dat de relatie 

tussen behandeling, mediator en uitkomst niet studiespecifiek is, 

dient er een vergelijking gemaakt te kunnen worden met andere 

studies in het veld. Het is op deze manier ook mogelijk om media

toren te onderscheiden van moderatoren. Het is daarom belang

rijk dat studies zo ontworpen worden dat ze gerepliceerd kunnen 

worden. Tenslotte stelt Kazdin dat het belangrijk is om causale 

relaties verder te onderzoeken door middel van experimentele 

manipulatie van de mediator. Kazdin stelt dus als het ware meer 

eisen aan een mediator om in aanmerking te komen als veran

dermechanisme. Zijn criteria versterken elkaar: aan hoe meer 

voorwaarden een mediator voldoet, hoe sterker het bewijs dat je 

te maken hebt met een verandermechanisme (Kazdin, 2009). 

Zoals eerder al werd aangegeven, worden deze criteria nog niet 

overal automatisch gevolgd. Therapieonderzoek is een langdu

rig proces en uitkomsten laten vaak lang op zich wachten. 

Onderzoeken die momenteel gepubliceerd worden, hebben 

hun designs vaak nog opgesteld met nu verouderde richtlijnen. 

Echter, de laatste jaren worden er steeds meer studies opgezet die 

meerdere van deze aanbevelingen hebben meegenomen. Zo ook 

de studie die in de volgende paragraaf beschreven wordt. 

De STEPd studie
Met de aanbevelingen van de onderzoeksgroepen van o.a. 

Kazdin, Kraemer, DeRubeis en Hollon als uitgangspunt, is 

de Universiteit Maastricht in samenwerking met de RIAGG 

Maastricht een aantal jaren geleden gestart met een grote RCT 

naar de effectiviteit, werkingsmechanismen en terugvalpreventie 

van CT vs. IPT bij depressie. 

In deze studie krijgen 180 depressieve patiënten psychothe

rapie aangeboden en vullen daarnaast op vaste momenten 

vragenlijsten in en doen een computertaak. Binnen deze studie 

wordt getracht antwoord te geven op een drietal hoofdvragen. 

Allereerst wordt bekeken of CT en IPT effectieve interventies 

zijn in de behandeling van depressie in de acute fase en wordt 

er bekeken of het effect van één van beide therapieën superieur 

is aan het effect van de ander. Ten tweede worden de onderlig

gende psychologische werkingsmechanismen van CT en IPT 

onderzocht en wordt bekeken of deze mechanismen therapies

pecifiek zijn. Tenslotte worden beide therapieën vergeleken op 

het gebied van terugvalpreventie door te bekijken of één therapie 

een groter profylactisch effect heeft dan de ander. 

Na een reguliere intake bij RIAGG Maastricht, waarbij geschikt

heid voor het onderzoek wordt bepaald, worden deelnemers 

willekeurig ingedeeld in één van de drie onderzoekscondities: 

(a) CT (N = 75), (b) IPT (N = 75) en (c) een wachtlijstconditie 

gevolgd door de behandeling van keuze (N = 30). Deelnemers 

die terecht komen in de wachtlijstconditie beginnen na acht 
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weken aan hun behandeling. Als compensatie voor de wacht

tijd mogen ze zelf kiezen welke behandeling ze willen (CT of 

IPT). De behandeling bestaat uit 12 tot 20 individuele sessies 

van 45 minuten, afhankelijk van de vorderingen van de indivi

duele deelnemers. Interventies zijn uitgeschreven in een behan

delprotocol en worden uitgevoerd door ervaren en bevoegde 

therapeuten die getraind zijn door Steven Hollon (CT) en John 

Markowitz (IPT), experts op het gebied van depressiebehan

delingen. Het CTprotocol is gebaseerd op het protocol van 

Beck e.a. (1979) en is aangepast voor de huidige studie met 

een speciale focus op terugvalpreventie. Het IPTprotocol is 

gebaseerd op de richtlijnen van Klerman e.a. (1984). De behan

delingen verschillen van elkaar op het gebied van doel (cognitie 

en gedrag vs. interpersoonlijk functioneren), aanpak (directief 

vs. empathischreflectief) en methode (huiswerkopdrachten 

vs geen huiswerk) (Ablon e.a., 1999). Therapiesessies worden 

opgenomen en een willekeurige selectie van bandjes zal door 

onafhankelijke personen worden beoordeeld op uitvoering van 

de therapie (inhoud en kwaliteit) en de kwaliteit van de thera

peutische relatie. 

Alle zelfrapportagemetingen vinden plaats via internet op 

baseline, drie, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf en vierentwin

tig maanden (zie figuur 3). Door op verschillende momenten 

tijdens de behandel en followupfase te meten, proberen we de 

temporele relaties tussen verandering in de potentiële mediator 

en uitkomstmaten in kaart te brengen die noodzakelijk zijn voor 

het identificeren van een verandermechanisme. 

Belangrijkste uitkomstmaat is ernst van depressie gemeten door 

de Beck Depression InventoryII (BDIII; Beck, Steer & Brown, 

1996). Andere uitkomstmaten zijn zowel therapiespecifieke 

procesmaten zoals disfunctionele gedachten, negatieve attribu

ties en interpersoonlijke problemen, als meer algemene factoren 

zoals zelfbeeld, werkrelatie en therapieverwachting, en worden 

gemeten op zowel impliciet en expliciet niveau (zie figuur 4 

voor een overzicht van alle meetinstrumenten). Het onderzoek 

wordt afgesloten met een retrospectief interview (LIFE: Keller 

e.a., 1987). Een volledige beschrijving van het studiedesign is 

elders te vinden (Lemmens e.a., 2011).

Verwachtingen en Hypotheses
Op basis van eerder onderzoek wordt verwacht dat beide 

interventies even effectief zijn in het verminderen van 

depressieve symptomen (Cuijpers et al., 2008; Dorrepaal, 

van Nieuwenhuizen, Schene, & de Haan, 1998; Elkin, Shea, 

Watkins, & Imber, 1989; Willemse & Trijsburg, 2005). Echter, 

vanwege het feit dat beide therapieën voortkomen uit verschil

lende theoretische stromingen, verwachten we dat verschillende 

processen cruciaal zijn voor het tot stand brengen van thera

peutische verandering. De theorie volgend wordt verwacht 

dat veranderingen in cognitieve schema’s, attitudes en cogni

ties de belangrijkste factoren zijn in symptoomverandering in 

CT, terwijl in IPT juist het optimaliseren van interpersoonlijk 

functioneren de belangrijkste factor tot succes is (Beck et al., 

1979; Klerman et al., 1984). Wat betreft verandermechanismen 

zijn veel hypotheses mogelijk, zeker wanneer het gaat om de 

volgorde van verandering en de causale paden die tot herstel 
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Figuur	4	-	Overzicht	van	meetinstrumenten	per	meetmoment	in	de	CT	en	IPT	groep

Instrument	 0	 3	 7	 8-11	 12	 24

Klinische	uitkomstmaten
		Beck	depression	Inventory	II	 •	 •	 •	 •	 •	 •
		Quick	Inventory	of	depressive	symptoms	 •	 		 		 		 •	 	
		Brief	Symptom	Inventory	 •	 		 •	 		 •	 •
		diagnostic	Interview	for	depression	 	 •	 •	 •	 •	 •
		Beck	Hopelessness	Schale	 •	 	 •	 	 	
		Longitudinal	Interval	Follow-up	evaluation	 	 	 	 	 	 •

Procesvariabelen
		Attributional	Style	questionnaire	 •	 •	 •	 	 •	
		dysfunctional	Attitude	Scale	 •	 •	 •	 	 •	
		Inventory	of	Interpersonal	Problems	 •	 •	 •	 	 •	 •
		Leiden	Index	of	depression	Severity	 •	 •	 •	 	 	
		Ruminative	Response	Scale	NL	 •	 •	 •	 	 	
		Self-Liking	and	Self-Competence	Scale	 •	 •	 •	 	 	
		Single	Category	Implicit	Association	Task	 •	 	 •	 	 	

Instrumenten	t.b.v.	economische	evaluatie
		Health	care	use	Questionnaire	 •	 •	 •	 	 •	 •
		Productivity	and	disease	Questionnaire	 •	 	 •	 	 •	 •
		Work	and	Social	Adjustment	Scale	 •	 	 •	 	 •	 •
		euroqol-6d	 •	 	 •	 	 •	 •
		Rand	36	 •	 	 •	 	 •	 •

Overige	meetinstrumenten
		Genetic	information	 •
		Working	Aliance	Inventory	 	 •
		Collaborative	Study	Psychotherapy	Rating	Scale	 •	 •	 •
		Working	Alliance	Inventory-short	observer	version	 •	 •	 •

Intake	bij	RIAGG		
(Check	inclusiecriteria)

Baselinemeting	(N	=	180)

CT	(N	=	75)

Follow-up

-			3	maanden

-			7	maanden

-			8	maanden

-			9	maanden

-	10	maanden

-	11	maanden

-	12	maanden

-	24	maanden

Follow-up

-			3	maanden

-			7	maanden

-			8	maanden

-			9	maanden

-	10	maanden

-	11	maanden

-	12	maanden

-	24	maanden

Follow-up

-			2	maanden

-			9	maanden

-	14	maanden

-	26	maanden

IPT	(N	=	75) Wachtlijst	(N	=	30)

Figuur	3	-	Stroomdiagram	STePd	studie
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leiden. Vanuit de theorie zou men verwachten dat veranderin

gen in cognities (CT) en interpersoonlijk functioneren (IPT) 

voorafgaan aan symptoomverandering, maar doordat deze 

assumpties nog weinig empirisch onderbouwd zijn, is nog 

onduidelijk of dit ook daadwerkelijk het geval is. Verder gaan 

we ervan uit dat het de directe vergelijking tussen expliciete 

en impliciete meetinstrumenten is die zal zorgen voor nieuwe 

inzichten in de onderliggende mechanismen. Op het gebied van 

terugval verwachten we dat beide therapieën een profylactisch 

effect hebben op de lange termijn. Echter, we denken dat dit 

effect groter zal zijn bij CT dan bij IPT omdat CT al in eerder 

onderzoek heeft laten zien dat het een effect heeft ook na beëin

digen van de therapie, terwijl voor IPT er tot nu toe alleen nog 

maar bewijs is voor effect zolang de therapie wordt voortgezet 

(Hollon, et al., 2005).

Stand van zaken
Op dit moment (november 2011), zijn 170 van de 180 deelne

mers geïncludeerd. 127 van hen hebben de therapiefase al 

afgerond. Eerste resultaten worden in de loop van 2012 verwacht. 

Definitieve resultaten in 2013. Kijk voor meer informatie over 

het onderzoek en een aanmeldformulier op www.emium.nl/

stepd.

Conclusie
Ondanks het feit dat de aandacht voor mechanismeonder

zoek de laatste jaren sterk is toegenomen, staat onderzoek op 

dit gebied nog in de kinderschoenen. Mede vanwege de vele 

moeilijkheden is er tot nu toe nog niemand in geslaagd een 

empirisch gevalideerd model op te stellen dat therapeutische 

verandering volledig verklaart. Ondanks deze moeilijkheden 

blijft mechanismeonderzoek een speerpunt in huidig weten

schappelijk onderzoek. In een therapie wordt gebruik gemaakt 

van een scala aan therapeutische technieken zonder dat men 

weet of het effect nu wordt veroorzaakt door de ene techniek, 

door de andere, of juist door een combinatie van beiden. Inzicht 

in werkingsmechanismen maakt het mogelijk om die aspecten 

eruit te pikken die cruciaal zijn voor therapeutische behandeling 

en minder nadruk te leggen op de aspecten die minder blijken 

bij te dragen. Wanneer een clinicus weet welke aspecten in een 

behandeling cruciaal zijn voor welk type patiënt, kunnen deze 

technieken gerichter ingezet worden om het therapieeffect te 

vergroten. 

Er is behoefte aan vernieuwd, theoretisch weloverwogen en 

methodologisch sterk mechanismeonderzoek dat de invloed 

van verschillende mechanismen in kaart kan brengen. Hierbij 

is het belangrijk om te leren van voorgaand onderzoek en om 

bevindingen en aanbevelingen mee te nemen in het ontwikke

len van nieuwe studies. Verder is het van belang studiedesigns 

zodanig aan te passen dat ze aan de eisen voor hedendaags 

mechanismeonderzoek kunnen voldoen. Psychotherapie

onderzoek is echter een traag proces en dit vraagstuk zal niet 

op korte termijn beantwoord zijn. De uitdaging in hedendaags 

mechanismeonderzoek is daarom om steeds een stapje verder te 

komen om zo bij te dragen aan de verbetering van gezondheids

zorg voor mensen met een depressie. n
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