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Welke psychotherapieën zijn effectief bij depressie?

• Er zijn verschillende vormen van psychotherapie effectief bij de behandeling van 

depressie zoals:

• cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, problem-solving therapie, behavioral

activation, kortdurende psychodynamische psychotherapie, cognitive behavioral analysis 

system of psychotherapy (CBASP)

• Onderlinge verschillen in effectiviteit zijn er niet

• Effectiviteit is vergelijkbaar met effectiviteit van farmacotherapie

• Combinatietherapie is waarschijnlijk effectiever dan monotherapie

• Verschillende vormen van psychotherapie hebben een ‘enduring’ effect (CBT en 

IPT)

Cuijpers et al, 2020
Hollon et al, 2019



McHugh et al ,2013

• Meta-analyse van 34 studies waarin tenminste een 

vorm van psychotherapie en farmacotherapie met 

elkaar werden vergeleken

• 75 % van deelnemers had voorkeur voor 

psychotherapie

• Voorkeur voor psychotherapie met name bij jongere 

en vrouwelijke deelnemers

Voorkeur van patiënten voor psychotherapie



Windle et al, 2020

• 29 Studies naar vastgestelde voorkeur voor soort 

behandeling geïncludeerd

• Variabelen: attendance, drop out, therapeutische 

alliantie, depressie en angst, welbevinden, 

tevredenheid over behandeling en remissie

• Behandeling van voorkeur is geassocieerd met lagere 

drop out en betere therapeutische alliantie

• Behandeling van voorkeur is niet geassocieerd met 

andere uitkomstvariabelen 

Ontvangen van behandeling van voorkeur heeft invloed op drop-out,
maar niet op effectiviteit
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Tot 2005 was er weinig empirisch materiaal

McPherson et al, 2005



Van 2005 naar 2018; er zijn inmiddels 3 meta-analyses

Bronswijk e.a. 2018; Ijaz e.a. 
2018; Schefft e.a. 2019



• Alleen studies (n=6) met TRD deelnemers
• TRD bij 1 adequate behandeling met antidepressivum 

zonder resultaat
• Alle studies psychotherapie toegevoegd aan TAU 

(medicatie)
• Typen psychotherapie;

• CGT
• Dialectische gedragstherapie (DBT)
• Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
• Kortdurende psycho-dynamische therapie (ISTDP)

Ijaz e.a. 2018

TAU= Treatment As Usual



Resultaten

• Gemiddeld uitkomstverschil op de BDI 4.1 en op de HDRS 3.3

• Significante verschillen voor CGT en psychodynamische therapie, 

niet voor DBT en IPT

• Meeste ondersteuning voor CGT (3 studies)

• Resultaten blijven behouden na follow-up tot 12 maanden (2 studies) 

en tot 46 maanden (1 studie)

• Geen toename van drop out bij add-on van psychotherapie

• Geen studies naar effectiviteit van psychotherapie als monotherapie

Conclusie: psychotherapie toegevoegd aan reeds gestarte 
farmacotherapie is effectief bij moeilijk behandelbare depressie

Ijaz e.a. 2018



De search bleek ingewikkeld door:

• ‘chronisch’ en ‘treatment resistance’ door elkaar gebruikt

• chronische patiënten bleken vaak toch behandeld maar zonder resultaat

• weinig informatie over aard en intensiteit van die eerdere behandelingen

• TRD gedefinieerd als 1 adequate behandeling met antidepressivum zonder 

resultaat

• Studies chronische depressie meegenomen als >50 % aan criteria voor TRD 

voldeden 

v Bronswijk e.a. 2018



Geincludeerde trials

21 trials met 25 vergelijkingen

• 3 vergelijkingen psychotherapie (CGT en CBASP) versus TAU

• 22 vergelijkingen ‘add-on’ psychotherapie plus TAU versus TAU

• Voornamelijk 2e en 3e lijn

• TAU was voortzetting van reeds gestarte farmacotherapie

TAU= Treatment As Usual

v Bronswijk e.a. 2018



Monotherapie psychotherapie na TAU

• Switch naar CGT of CBASP (als monotherapie)

• Switchen naar psychotherapie bleek niet effectiever dan continueren 

van TAU (bijvoorbeeld in de vorm van additie van een middel aan 

een reeds gebruikt middel, zie Thase et al, 2007)

TAU= Treatment As Usual

v Bronswijk e.a. 2018



Toevoegen psychotherapie aan TAU versus TAU

• Onderzochte psychotherapieën:

CGT (6) - CBASP (6) - IPT (2) - MBCT (4) – Dialectische gedragstherapie -

Kortdurende supportieve therapie – Psychodynamische psychotherapie -

Group body oriented psychological therapy - Rumination focused therapy

• Toevoegen van psychotherapie aan farmacotherapie is effectiever dan continueren 

van farmacotherapie alleen 

• Effectsize 0.42

v Bronswijk e.a. 2018



Toevoegen psychotherapie aan TAU is effectiever dan TAU

• Conclusies:

• Grootste effecten bij ernstiger depressie

• Geen effectiviteitsverschil tussen behandelingen

• Geen effect van aantal sessies (meer is niet beter……)

• Enige aanwijzingen voor behoud van effect op langere termijn

• Beperkingen:

• CGT veelal onderzocht in eerste lijn

• Veel verschillende definities maakt onderlinge vergelijking toch lastig

• Beperking van meta-analyse: TRD gedefinieerd als geen respons op 1 ADM

• Level TRD niet goed te bepalen o.b.v. rapportages in studie

v Bronswijk e.a. 2018



• 14 studies met 19 vergelijkingen
• CGT (10)
• Gedragsactivatie (2)
• Psychodynamische therapie (1)
• IPT (1)

• Controlecondities (TAU; gestandaardiseerd en niet-
gestandaardiseerd)

• ES = 0.24 (p<.001)
• De vorm van TAU doet er toe!!

• TAU als gestandaardiseerd en gepland behandelprogramma: het 
effect verdwijnt (e.s.= 0.14)

• TAU als niet-gestandaardiseerd behandelprogramma geeft groter 
effect (e.s.= 0.35)

• Geen effect van aantal sessies

Schefft e.a. 2018



CBASP is de enige psychotherapie speciaal ontwikkeld voor chronische depressie

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
(CBASP)



CBASP blijkt toch niet effectiever



• De meeste patiënten hebben voorkeur voor psychotherapeutische 

behandeling en het krijgen van die behandeling vermindert drop-out 

maar verhoogt niet de effectiviteit.

• Toevoegen van psychotherapie aan TAU bij TRD is effectief, TAU 

vervangen door psychotherapie is dat niet.

• Meeste ondersteuning voor CBASP, CBT, MBCT en IPT.

• CBASP is de enige psychotherapie specifiek ontwikkeld voor chronische 

depressie (die in een aanzienlijke deel van patiënten in enige mate TRD 

is), maar is niet effectiever dan andere vormen van psychotherapie.

Conclusies
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