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ACHTERGROND
Depressie is een ernstige recidiverende psychiatrische aandoening waarmee zowel in de 
VS als in Nederland bijna 1 op de 6 mensen ooit in hun leven mee te maken krijgt. Geschat 
wordt dat 67-85% van alle mensen binnen 15 jaar een terugval krijgt, een percentage 
dat toeneemt met elke terugval die een patiënt doormaakt. De huidige behandeling 
om terugval in depressie te voorkomen is voornamelijk gericht op het voortzetten van 
de antidepressiva (AD) na herstel, in overeenstemming met de huidige richtlijnen. Het 
is echter sterk de vraag of dit de meest optimale behandeling is, aangezien medicatie-
ontrouw hoog is wat direct voorspellend is gebleken voor terugkeer van de aandoening. 
Daarnaast weten we momenteel niet hoe lang patiënten hun AD moeten continueren, 
omdat de huidige studies niet hebben gekeken naar de lange termijn effecten van AD 
gebruik. Een aanvulling op (of mogelijk alternatief voor) AD is Cognitieve Therapie (CT), 
waarvan is aangetoond dat het zowel bescherming biedt tegen depressieve terugval 
wanneer aangeboden tijdens de depressie, als na herstel. Deze vraag is echter geen 
onderwerp van de huidige these, maar wordt nader onderzocht binnen de overkoepelende 
studie waarvan deze these deel uitmaakt: ‘Doorbreek het ritme van depressie’.

Gezien de hoge kans op terugval is het van belang te bestuderen waardoor mensen 
terugvallen in een depressieve episode, zodat we in staat zijn deze terugvalpercentages te 
verminderen. Van een groot aantal kenmerken weten we dat ze een slechter beloop van 
depressie voorspellen. Voorbeelden hiervan zijn kindertijdtrauma, de aanwezigheid van 
een comorbide persoonlijkheidsstoornis, een hogere mate van dagelijkse beslommeringen, 
restklachten nadat iemand hersteld is van een depressie en een hoger aantal voorgaande 
depressieve episodes. In de huidige these kijken we of kindertijdtrauma invloed heeft op 
het beloop van depressie na herstel en of dit loopt via stress niveaus (stress sensitisatie) 
en daarnaast bekijken we ook of patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis 
gekenmerkt worden door een potentieel veranderbare cognitieve kwetsbaarheid. Behalve 
deze factoren zullen we ook de directe rol van zowel gedachten, emoties, als stress op het 
beloop van depressie bestuderen.

Gedacht wordt dat onderliggende denkpatronen een grote rol spelen in het ontstaan, 
voortbestaan en terugkeren van depressie. Het cognitieve model van Beck (1967) 
zoals weergegeven in Figuur S.1 stelt dat iedereen, op basis van vroege ervaringen in 
de jeugd, bepaalde kernschema’s ontwikkelt. Sommige schema’s zijn adaptief, maar 
andere schema’s kunnen later voor problemen zorgen. Een kind dat opgroeit in een 
milieu van continue negativiteit en afwijzing zou het kernschema ‘ik ben waardeloos’ 
kunnen ontwikkelen. Jarenlang kan dit schema op de achtergrond aanwezig zijn, tot het 
jaren later door een nieuwe afwijzingservaring op het werk geactiveerd wordt en voor 
problemen gaat zorgen. Na activatie van het schema ontstaat er volgens het model 
van Beck (1967) een informatieverwerkings-stoornis, waaronder selectieve aandacht en 
selectief geheugen voor negatieve ervaringen. Nieuwe ervaringen worden in het licht van 
het dysfunctionele schema verwerkt, wat het schema weer versterkt. Door het schema 
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ontstaan eveneens negatieve automatische gedachten (bijv. ‘ik kan ook niks goed doen’), 
die voor sombere gevoelens kunnen zorgen. Deze somberheid leidt via een vicieuze cirkel 
weer tot een toename van automatische negatieve gedachten, een proces dat uiteindelijk 
in een depressie kan uitmonden. Recentere aanvullingen op het cognitieve model stellen 
echter dat er geen schemagerelateerde levensgebeurtenis (bijv. de afwijzing op het werk) 
nodig is om een schema te activeren, maar dat een milde mate van somberheid door 
bijvoorbeeld dagelijkse stress ook voldoende is om het schema te activeren (ook wel 
cognitieve reactiviteit genoemd; Teasdale, 1988). De huidige evidentie voor de rol van 
cognitieve reactiviteit bij terugval in depressie is echter niet eenduidig.

Zowel het oorspronkelijke cognitieve model als recente aanvullingen veronderstellen 
dat CT werkt via het uitdagen van deze onderliggende denkpatronen of het veranderen 
van de mate van cognitieve reactiviteit. Studies hebben dit tot op heden nog niet kunnen 
aantonen, alhoewel voorgaande mediatie studies werden gehinderd door problemen met 
statistische power. Hoewel CT dus een effectieve interventie is om terugval in depressie 
te voorkomen, blijft het gissen naar het onderliggende werkingsmechanisme. Dit is 
problematisch, want wanneer kennis ontbreekt over hoe een interventie werkt, zijn we 
ook niet in staat onze interventies gericht te verbeteren en te optimaliseren.

Figuur S.1. Cognitieve model van Beck (1967)
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Behalve gedachten blijken emoties (of gevoelens, stemming, negatief affect) zelf ook 
een grote rol te spelen bij het ontstaan en terugkeren van depressie. Dit lijkt logisch 
aangezien depressie een ‘emotionele stoornis’ is waarbij juist de emotionele huishouding 
is verstoord, maar toch is de rol van emotie bij het ontstaan en terugkeren van depressie 
lange tijd onderbelicht. Mogelijk ook deels omdat het veld werd gedomineerd door het 
cognitieve model van Beck (1967), waarin emoties secundair zijn aan gedachten.

Sinds de jaren 80 hebben verschillende emotietheorieën geprobeerd beschrijvingen 
en verklaringen te bieden voor de hoge mate van somberheid tijdens depressie, onder 
andere in termen van emotieregulatie en ‘core affect’. Binnen het Dynaffect model 
(Kuppens et al., 2010) wordt gedacht dat iedereen een bepaalde kernstemming heeft, 
een stroom van affectieve informatie die altijd aanwezig is en waar iemand soms wel en 
soms niet op let. Gebeurtenissen van buitenaf kunnen deze kernstemming beïnvloeden, 
maar een bepaalde kracht zorgt ervoor dat de kernstemming binnen acceptabele grenzen 
blijft. Gedacht wordt dat mensen met een depressie een lagere kernstemming hebben, 
en dat patiënten bovendien moeite hebben met het binnen de grenzen houden van hun 
stemming.

Uit verschillende studies is gebleken dat het hebben van een hogere mate van 
somberheid op één moment voorspellend is voor het ontstaan van een depressieve episode 
later in de tijd, terwijl zowel somberheid op één moment als de mate van emotionele 
reactiviteit (verandering in emotie door een gebeurtenis) voorspellend lijken te zijn voor 
het terugkeren van een depressieve episode. Waar momenteel onduidelijkheid over 
bestaat is of patiënten tijdens een depressieve episode niet meer in staat zijn te reageren 
op hun omgeving (onder-reactief zijn), of juist reageren met sterke emotie (hyper-reactief 
zijn). Voor beide standpunten zijn ondersteunende studies te vinden. Na herstel van een 
depressie is het door een gebrek aan studies eveneens onduidelijk of onder- of juist hyper-
reactiviteit van emotie patiënten kwetsbaar maakt voor terugkeer van depressie.

Omdat we weten dat patiënten na herstel kwetsbaar zijn voor terugkeer van depressie, 
roepen deze bevindingen de vraag op of we patiënten na herstel kunnen monitoren 
op somberheid, om zo tijdig ingrijpen mogelijk te maken en terugval te voorkomen. 
Aangezien levenslang monitoren ook door internationale richtlijnen wordt aanbevolen, 
wat praktisch onuitvoerbaar lijkt in de dagelijkse praktijk, zou monitoring zo eenvoudig 
mogelijk moeten zijn voor zowel patiënt als clinicus. Mogelijk stelt een simpele Visueel 
Analoog Schaal (VAS; zie Figuur S.2) waarop een patiënt zelf een kruisje zet (of bij digitale 
afname: verschuift) ons in staat te voorspellen wie kwetsbaar is voor het krijgen van 
een depressieve terugval. Een dergelijke VAS is gemakkelijk te integreren in smartphone 
applicaties maar kan ook online worden afgenomen, wat dit instrument een ideale 
kandidaat zou maken om patiënten levenslang te monitoren.
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Figuur S.2. Een Visueel Analoog Schaal met als bijbehorende vraag: ‘Hoe voelt u zich op dit moment?’ 
De patiënt zet, in de papieren vorm, een kruisje op de plek die het best bij de huidige stemming past.

De huidige these probeert te beantwoorden wat de rol van gedachten, emotie, en stress is 
op het beloop van depressie en hoe Preventieve Cognitieve Therapie de kans op depressieve 
terugval vermindert. Daarnaast willen we onderzoeken of (en hoe) kindertijdtrauma 
invloed uitoefent op het beloop van depressie en eveneens waarom patiënten met een 
comorbide persoonlijkheidsstoornis een slechter beloop van depressie hebben. Ten 
slotte onderzoeken we of we een simpele Visueel Analoog Schaal kunnen gebruiken om 
patiënten te monitoren op terugval in depressie, en welke kenmerken samengaan met 
een hogere mate van somberheid na herstel van depressie. Daarbij wordt ook specifiek 
naar de rol van voorgaande depressieve episodes gekeken en wordt onderzocht of een 
voorgaande episode mogelijk zorgt voor een ‘emotioneel litteken’, in de zin dat er meer 
somberheid overblijft na een voorgaande depressie. We gebruiken daarvoor data van 
verschillende grote landelijke gerandomiseerde klinische trials, waaronder de DELTA studie 
(Bockting et al., 2005) en Doorbreek het ritme van depressie (Bockting et al., 2011a; 2011b). 
De gemeenschappelijke deler van deze onderzoeken is dat patiënten zijn geïncludeerd die 
hersteld zijn van een recidiverende depressie en die op basis van toeval geloot worden 
over het wel of niet krijgen van Preventieve Cognitieve Therapie. 

BEVINDINGEN

Gedachten
In hoofdstuk 2 bestudeerden we de invloed van gedachten op het terugkeren van 
depressie. We vinden geen bewijs voor aanvullingen op het cognitieve model van Beck 
(1967), aangezien cognitieve reactiviteit geen voorspeller was voor tijd tot depressieve 
terugval. Juist de inhoud, maar niet de extremiteit, van dysfunctionele gedachten voor 
de stemmingsinductie (niet experimenteel geactiveerd) bleken de tijd tot terugval 
te voorspellen. Dit zou opgevat kunnen worden als ondersteuning voor het originele 
cognitieve model van Beck. Deze bevindingen stellen het belang van het concept 
cognitieve reactiviteit bij terugval in depressie ter discussie, aangezien momenteel drie 
van de zes studies die hebben gekeken naar de directe invloed van cognitieve reactiviteit 
op tijd tot terugval geen invloed aan hebben kunnen tonen. Echter, we moeten wel in 
ogenschouw nemen dat onze patiënten een relatief hoog aantal voorgaande depressieve 
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episodes hadden in vergelijking met voorgaande studies. Mogelijk gaan andere processen 
een rol spelen met een toenemend aantal episodes, hoewel ook verwacht zou kunnen 
worden dat de invloed van cognitieve reactiviteit steeds groter wordt aangezien patiënten 
vaker de koppeling tussen negatief denken en somberheid hebben doorstaan. Mogelijk 
voorspelde de extremiteit van gedachten de tijd tot terugval niet door een iets andere 
operationalisatie van extremiteit in de huidige studie.

Kindertijdtrauma en persoonlijkheidsstoornissen
Onze studies in hoofdstuk 3 en 4 waren gericht op het begrijpen of (en hoe) kindertijdtrauma 
het beloop van depressie na herstel beïnvloedde en of patiënten met een comorbide 
persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt werden door een potentieel veranderbare cognitieve 
kwetsbaarheid, die mogelijk hun slechte prognose kan verklaren. Allereerst bleek dat 
kindertijdtrauma niet gerelateerd was aan dagelijkse stress, het aantal voorgaande 
episodes en niveaus van depressieve symptomen drie maanden later. Vooral de bevinding 
dat kindertijdtrauma niet gerelateerd is aan dagelijkse stress is in contrast met eerdere 
bevindingen. Daarnaast lijken deze resultaten te laten zien dat kindertijdtrauma geen 
invloed heeft op het beloop van depressie na herstel. Mogelijk wordt de invloed van 
kindertijdtrauma overschaduwd door de invloed van voorgaande episodes. Er moet bij de 
interpretatie van deze bevindingen rekening worden gehouden met het gegeven dat we 
niet naar depressieve terugval maar naar depressieve symptomen drie maand later hebben 
gekeken en dat we levensgebeurtenissen hebben gemeten met een vragenlijst die een 
aantal belangrijke levensgebeurtenissen niet meet (zoals emotionele verwaarlozing). Dit 
kan de resultaten hebben vertekend. Dagelijkse stress zelf bleek overigens wel voorspellend 
te zijn voor niveaus van depressieve symptomen drie maanden later.

Bijna 50% van onze patiënten met een recidiverende depressie bleek eveneens een 
comorbide persoonlijkheidsstoornis te hebben na herstel, wat overeenkomt met eerder 
onderzoek. Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis bleken te worden gekenmerkt 
door een hogere mate van dysfunctionele gedachten, cognitieve reactiviteit en ruminatie 
(brooding). Nog nooit eerder was cognitieve reactiviteit in deze populatie onderzocht. 
Verbazingwekkend voor een herstelde populatie, bleken dysfunctionele gedachten 
sterker geassocieerd te zijn met het hebben van een persoonlijkheidsstoornis dan 
cognitieve reactiviteit (zelfs na controle op depressieve symptomen). Dit roept de vraag 
op of dysfunctionele gedachten misschien chronisch geactiveerd zijn in deze populatie. 
Ruminatie (brooding) was specifiek geassocieerd met een persoonlijkheidsstoornis in 
cluster C, wat aanleiding geeft nader te onderzoeken of brooding een mediërende factor is 
tussen persoonlijkheid en terugval in depressie. Limitaties van hoofdstuk 3 zijn het gebruik 
van vragenlijsten om cognitieve reactiviteit en persoonlijkheid te meten en de cross-
sectionele aard van de data, waardoor geen uitspraken over causaliteit kunnen worden 
gedaan.



	 163

Emotie
Hoofdstukken 2, 5, 6 en 7 richtten zich op de invloed van emoties op het beloop van 
depressie. De resultaten laten zien dat zowel emotionele reactiviteit als somberheid 
gemeten op één moment met een simpele VAS de kans op terugkeer van een depressieve 
episode voorspelt, waarbij we de laatste bevinding in twee onafhankelijke datasets 
hebben kunnen repliceren. Elke centimeter dat een patiënt hoger scoorde op de VAS 
verhoogde het risico op terugval met een factor 1.15, en de VAS voorspelde even goed 
als een klinisch interview dat depressieve symptomatologie meet (Hamilton Depression 
Rating Scale). Daarnaast was de VAS goed in staat patiënten te classificeren naar wel/geen 
huidige depressieve terugval, hoewel het aantal vals positieven vrij hoog was (53% van de 
aangewezen terugvallen was een daadwerkelijke terugval). De meest optimale cut-off 
lag bij een score van 55 op de VAS, waarbij geen patiënten met een depressie per ongeluk 
gemist werd (vals negatief). Replicatie is nodig, maar voorlopig wordt geadviseerd een 
positieve screen te laten volgen door ofwel een klinisch interview of herhaalde metingen 
met behulp van dagelijks ambulant meten. Dit kan het aantal vals positieven mogelijk 
omlaag brengen. Gezien het gebruikersgemak van de VAS lijkt dit instrument geschikt te 
zijn voor levenslange monitoring op depressieve terugval.

In hoofdstuk 7 hebben we geprobeerd meer zicht te krijgen op de weg van somberheid, 
cognitie en stress naar terugval in depressie. Dit hebben we gedaan door associaties 
tussen deze variabelen te onderzoeken. Allereerst vonden we voorzichtige aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van ‘emotionele littekens’, aangezien patiënten met een hoger 
aantal voorgaande episodes ook hogere niveaus van somberheid rapporteerden na 
herstel. Vanwege de cross-sectionele aard van onze data kunnen we echter niet uitsluiten 
dat een hogere mate van somberheid al aanwezig was voor de aanvang van de eerste 
episode. Daarnaast bleek dat zowel de intensiteit van dagelijkse stress (maar niet de 
frequentie), als een hogere mate van dysfunctionele gedachten geassocieerd was met 
hogere niveaus van somberheid. Na controle op depressieve restklachten bleef alleen het 
aantal voorgaande episodes overeind, wat erop zou kunnen wijzen dat dagelijkse stress 
en dysfunctionele gedachten een epifenomeen zijn van de depressie. Gek genoeg was 
cognitieve reactiviteit niet geassocieerd met hogere niveaus van somberheid, wat mogelijk 
verklaard kan worden door het gebruik van een vragenlijst om cognitieve reactiviteit te 
meten in plaats van een stemmingsinductie.

Voor emotiemodellen betekenen onze bevindingen allereerst dat het voornamelijk 
hyperreactiviteit van emotie na herstel lijkt te zijn dat patiënten kwetsbaar maakt voor 
depressieve terugval. Een gezonde controlegroep is nodig om te bestuderen of deze groep 
qua hyperreactiviteit van emotie niveaus verschilt van een recidiverende populatie. Onze 
bevinding dat somberheid redelijk stabiel was over tijd lijkt overeen te komen met het 
‘core affect’ concept uit het Dynaffect model. Wat de ‘emotionele littekens’ voor het 
Dynaffect model betekenen moet nader worden onderzocht. Mogelijk wordt door een 
voorgaande episode de mate van ‘core affect’ verlaagd of ontstaan er problemen met de 
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regulatie van emotie. Deze problemen zouden aan de andere kant ook kunnen bijdragen 
aan het ontstaan van een recidiverende depressie.

Het onderliggende werkingsmechanisme van PCT
Ten slotte hebben we in hoofdstuk 2 niet kunnen aantonen dat de effecten van PCT 
werden gemedieerd door emotionele reactiviteit, cognitieve reactiviteit of dysfunctionele 
gedachten die niet waren geactiveerd. Ondanks dat PCT effectief was in het verminderen 
van de kans op terugval over 5.5 jaar, weten we dus nog niet hoe deze interventie werkt. 
Echter, het gebruik van mediatie-analyse lijkt niet de meest optimale techniek te zijn, 
aangezien er bijna 21000 onderzoeksdeelnemers nodig zijn wanneer de effecten binnen 
de ‘causal steps’ mediatiemethode van Baron & Kenny klein zijn. 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat preventieve interventies mogelijk direct inwerken 
op stress of stemming. Een andere mogelijkheid is dat preventieve interventies patiënten 
nieuwe vaardigheden aanleren (compensatiemodel), zoals coping of probleemoplossend 
gedrag. Problematisch is dat we niet goed weten hoe we het mechanisme van 
psychotherapie het beste kunnen onderzoeken aangezien veel voorgaande studies en 
mogelijk ook de onze niet voldoende statistische power hadden om een effect aan te 
kunnen tonen. Daarbij geldt dat de verandering door de interventie mogelijk al voor de 
meting van de mediator heeft plaatsgevonden, wat een schending van de mediatiecriteria 
is. Toekomstig onderzoek moet zich richten op hoe deze interventies op hun mechanisme 
te onderzoeken. Dit is van groot belang willen we onze interventies gericht kunnen 
verbeteren.

CONCLUSIES EN LIMITATIES
In verschillende onafhankelijke datasets hebben we laten zien dat sombere stemming, 
gemeten met een simpele VAS schaal, een belangrijke negatieve invloed heeft op het 
beloop van depressie en net zoveel variantie verklaart in tijd tot terugval als een uitgebreid 
klinisch interview. Sombere stemming blijkt gerelateerd aan de intensiteit van stress (niet 
de hoeveelheid), sombere gedachten en het aantal voorgaande depressieve episodes. De 
VAS zou gebruikt kunnen worden als monitoring instrument op depressieve terugval, 
maar de mogelijkheden om het aantal vals positieven omlaag te brengen moeten nog 
worden verkend. Onze herstelde recidiverende populatie zou met een nooit-depressieve 
controlegroep moeten worden vergeleken om te bepalen of patiënten na herstel 
inderdaad somberder zijn dan nooit depressieve controles. Het is mogelijk dat preventieve 
interventies ingrijpen op positieve of negatieve stemming en zo de kans op depressieve 
terugval verlagen.
Een van de vragen die blijft staan voor vervolgonderzoek is wat nou precies de weg is 
van gedachten, stemming en stress naar depressieve terugval, wat determinanten zijn 
van negatieve stemming en wat de rol van persoonlijkheid en kindertijdtrauma is. Dit 
zou in een longitudinale dataset met ambulante metingen kunnen worden onderzocht 
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door verschillende paden van emotie, gedachten en stress te toetsen. Aangezien het 
onbekend is of sombere stemming secundair is aan negatieve gedachten (of andersom), 
stellen wij een cognitie-affect spiraal voor, waarin het startpunt open is. Onder invloed 
van inadequate emotieregulatie zou somberheid kunnen leiden tot negatieve gedachten, 
wat weer leidt tot meer somberheid. Negatieven gedachten zelf zouden ook een vorm van 
inadequate emotieregulatie kunnen zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat somberheid 
secundair is aan negatieve gedachten, in lijn met het cognitieve model. De rol van stress 
in dit proces is eveneens nog niet duidelijk. Enerzijds zouden stressoren de somberheid 
kunnen verhogen, wat leidt tot een hogere stressgevoeligheid voor toekomstige stress, 
anderzijds zou het beginpunt ook bij een hogere mate van sombere stemming na herstel 
kunnen liggen wat de stresstolerantie lager maakt ten opzichte van patiënten met minder 
somberheid. Ten slotte moet worden bekeken of een voorgaande depressie inderdaad leidt 
tot een ‘emotioneel litteken’, of dat een hogere mate van somberheid voorafgaand aan de 
allereerste depressie de kans op het ontstaan van (recidiverende) depressie verhoogt.

Een aantal deels nog niet genoemde limitaties van de huidige these zijn: de mogelijk 
beperkte generaliseerbaarheid aangezien een specifieke groep patiënten in het kader 
van gerandomiseerde onderzoeken is geïncludeerd, de cross-sectionele aard van de data 
in het merendeel van de hoofdstukken en de huidige problemen rondom statistische 
power binnen mediatiestudies waardoor we geen eenduidige uitspraak over het 
werkingsmechanisme van PCT hebben kunnen doen. Ten slotte moet als limitatie onze 
interpretatie van de VAS in termen van sombere stemming worden genoemd. De VAS die 
we hebben onderzocht in de huidige these wordt gebruikt binnen stemmingsmanipulaties 
om de verandering in somberheid te meten. Echter, een hogere score op de VAS zou ook 
opgevat kunnen worden als een afname in vrolijkheid in plaats van een toename in 
somberheid. Aangezien er momenteel geen consensus is over de bipolariteit van affect 
(dat wil zeggen, het is onduidelijk of positief en negatief affect twee uitersten van dezelfde 
dimensie zijn of twee onafhankelijke dimensies), is het lastig de VAS te interpreteren.
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