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Wat denken gescreende patiënten met een 
depressie over hun diagnose?
Karin Wittkampf, Myra van Zwieten, Frans Smits, Aart Schene, Jochanan Huyser, Henk van Weert

Inleiding
Een depressieve stoornis wordt niet altijd herkend in de huis-

artsenpraktijk.1 Sommige clinici pleiten ervoor de patiënten in 

huisartsenpraktijken te screenen om depressieve stoornissen 

beter en sneller te kunnen herkennen en behandelen.2 Aan de 

andere kant zijn er ook onderzoeken die hebben aangetoond dat 

zo’n screening geen effect heeft op de ernst en het beloop van de 

stoornis.1,3-6 Tot nu toe is nooit onderzocht wat de patiënt zelf 

vindt van zo’n screening, met name als de uitslag de diagnose 

bevestigt. Voor het succes van een screeningsprogramma is het 

echter onontbeerlijk dat patiënten eraan willen deelnemen, en 

uit eerder onderzoek is gebleken dat 30 tot 60% van de patiënten 

in de huisartsenpraktijk weigert mee te doen aan een screening 

op depressie..4

Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat patiënten moeite heb-

ben met het accepteren van de diagnose depressieve stoornis.7 

Dit heeft mogelijk te maken met een negatieve kijk op de diagnose 

en met een zekere angst voor stigmatisering.7 Schaamtegevoe-

lens, twijfel over het nut van de diagnose en voorbehoud tegen 

de behandeling – met name medicatie – spelen eveneens een 

belangrijke rol.8-11 Bovendien vinden patiënten het moeilijk om 

een depressieve stoornis te onderscheiden van een normale reac-

Onderzoek
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deerde patiënten ontvingen per post het screeningsinstrument, 

de Patient Health Questionnaire (PHQ).13 Wie positief scoorde 

op depressie werd uitgenodigd voor een uitgebreider diagnos-

tisch onderzoek, bestaande uit het Structured Clinical Interview 

for DSM Disorders (SCID)14 om de diagnose depressieve stoor-

nis te kunnen stellen, en de Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS)15 om de ernst van de depressieve stoornis te bepalen.

In ons onderzoek includeerden wij de eerste patiënten bij wie 

op deze manier de diagnose depressieve stoornis gesteld werd, 

nog voordat ze bij de huisarts waren geweest. Na de zeventiende 

patiënt was het verzadigingspunt bereikt waarvoorbij extra inter-

views geen relevante nieuwe informatie meer zouden opleveren.

Dataverzameling

Eén onderzoeker (KW) interviewde de patiënten thuis over de 

centrale vraag hoe de patiënt de zojuist gestelde diagnose had 

ervaren. De interviewer stelde open vragen aan de hand van een 

lijst van onderwerpen (de topiclijst) en ging door op de gege-

ven antwoorden. De interviews werden, met toestemming van de 

patiënt, op band opgenomen, volledig uitgeschreven en geanoni-

miseerd verwerkt. Alle informatie uit de interviews was vertrouwe-

lijk en de uitspraken van de patiënten hadden geen invloed op de 

aangeboden behandeling.

In de interviews met de eerste zes patiënten kwamen de volgende 

onderwerpen aan de orde: emoties en cognities gerelateerd aan de 

diagnose, eerdere ervaringen met een depressieve stoornis, conse-

tie op een negatieve gebeurtenis.8 Patiënten die bezwaren heb-

ben tegen de diagnose depressieve stoornis zullen die niet snel 

accepteren, vooral niet binnen de context van een screeningspro-

gramma. Weigeren zij vervolgens ook een eventuele behandeling, 

dan neemt het nut van de screening verder af.

Doel
Wij wilden achterhalen wat patiënten vinden van een screenings-

programma voor depressie in de huisartsenpraktijk. Voor dit kwa-

litatieve onderzoek interviewden wij patiënten die deelnamen aan 

een screeningsprogramma voor depressie en daarbij de diagnose 

depressieve stoornis hadden gekregen. De huisarts had bij deze 

patiënten op dat moment nog geen depressieve stoornis gediag-

nosticeerd.

Methode
Selectie van patiënten

Ons onderzoek was onderdeel van een elders in dit nummer 

beschreven project voor het screenen op depressieve stoornissen 

in het kader van ziektemanagement.12 Aan dit project deden elf 

huisartsen mee en de populatie bestond uit volwassen patiën-

ten die een verhoogd risico hadden op een depressieve stoornis. 

Patiënten die reeds bij hun huisarts bekend waren met een depres-

sieve stoornis, een psychotische stoornis, een bipolaire stoornis 

of mentale retardatie werden geëxcludeerd, evenals patiënten die 

moeite hadden met de Nederlandse of Engelse taal. De geïnclu-

Samenvatting
Wittkampf KA, Van Zwieten M, Smits FT, Schene AH, Huyser 

J, Van Weert HC. Wat denken gescreende patiënten met een 

depressie over hun diagnose? Huisarts Wet 2009;52(6):274-80.

Achtergrond Patiënten hebben soms moeite met het accepteren 

van de diagnose depressieve stoornis. Wij wilden weten hoe 

patiënten reageren als de huisarts met een sceeningsprogramma 

actief op zoek gaat naar eventuele symptomen en zij vervolgens 

te horen krijgen dat zij een depressieve stoornis hebben.

Methode Wij namen bij zeventien patiënten, bij wie in het kader 

van een screeningsprogramma de diagnose depressieve stoornis 

was gesteld, een halfgestructureerd diepte-interview af.

Resultaten Alle zeventien patiënten waardeerden de actieve bena-

dering en vijftien van hen bevestigden dat zij depressieve klachten 

hadden. Negen patiënten herkenden zich echter niet in de diag-

nose depressieve stoornis, voor een deel omdat zij het stigma 

vreesden en het nut van het labelen niet inzagen, maar ook omdat 

het volgens hen om een normale reactie op een negatieve gebeur-

tenis ging en een behandeling toch niet zou werken.

Conclusies Een aantal patiënten waardeert het als men hun actief 

naar eventuele depressieve klachten vraagt. Een groot deel van 

hen herkent zich vervolgens echter niet in de diagnose depressie-

ve stoornis. Wij adviseren huisartsen die overwegen te screenen 

op depressie om de visie van de patiënt te exploreren alvorens 

de diagnose te stellen en een behandeling aan te bieden.
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47 jaar (range 29-65) en van Nederlandse (n = 11), Surinaamse (n = 

6) en Indiase afkomst (n = 1). Alle deelnemers hadden een depres-

sieve stoornis volgens de DSM-IV-criteria, zoals gemeten met de 

SCID. De score op de HDRS varieerde van 13 (mild) tot 32 (ernstig), 

met een gemiddelde van 21 (matig ernstige depressieve stoornis). 

Bij 6 patiënten ging het om een recidiverende depressieve stoornis, 

7 patiënten leden aan een comorbide psychiatrische stoornis (spe-

cifieke fobie, sociale fobie of alcoholafhankelijkheid) en 6 patiënten 

waren in het verleden behandeld voor hun depressieve stoornis.

De visie van de patiënt: zes thema’s

In dit onderzoek formuleerden wij zes thema’s die de visie van de 

patiënt inzake het screenen op een depressieve stoornis tot uit-

drukking brengen: (1) reactie op de screening; (2) erkenning van 

disfunctioneren; (3) gedachten over depressieve stoornis; (4) dif-

ferentiatie van problemen; (5) acceptatie van de diagnose depres-

sieve stoornis; (6) behoefte aan hulp (zie figuur 1).

Reactie op screening

Bijna alle patiënten beoordeelden het positief dat zij benaderd 

waren voor de screening. Zij waardeerden de actieve benadering 

van hun huisarts, omdat deze blijk gaf van aandacht voor hun 

depressieve klachten. Deze positieve reactie is belangrijk, omdat 

die illustreert dat patiënten behoefte hebben aan aandacht voor en 

erkenning van hun problemen. Sommige patiënten zeiden dat zij 

hun huisarts niet de juiste persoon vonden om naartoe te gaan met 

hun psychische klachten. Anderen zeiden dat zij moeite hadden om 

dit onderwerp te bespreken tijdens een consult (zie kader 1).

Erkennen van disfunctioneren

De patiënten realiseerden zich dat er iets mis was en dat zij hier-

door niet goed konden functioneren in het dagelijks leven. Deze 

erkenning zou ervoor kunnen zorgen dat patiënten beseffen dat 

zij een psychische stoornis hebben. Alle patiënten erkenden hun 

eigen disfunctioneren en vijftien van de zeventien vonden dat zij 

depressieve klachten hadden (zie kader 2).

Gedachten over depressieve stoornis

Over het algemeen wisten de patiënten wat een depressieve 

stoornis inhield en waren zij in staat om veel van de bijbehorende 

symptomen te benoemen (zie kader 3). Het feit dat de patiënten in 

quenties van de diagnose, acceptatie van de diagnose, de hulpvraag, 

bereidheid om een behandeling te volgen en, indien van toepas-

sing, eerdere ervaringen met verschillende soorten behandelingen.

Na deze zes interviews deden wij een eerste data-analyse16 van 

de transcripten om te zien of er nog onderwerpen ontbraken aan 

de primaire topiclijst. Een aantal patiënten bleek uit zichzelf het 

onderwerp ‘ervaringen met het screeningsprogramma tot nu toe’ 

naar voren te hebben gebracht, dus voegden wij dit onderwerp 

toe aan de topiclijst van de daaropvolgende interviews.

Data-analyse

Twee onderzoekers analyseerden de transcripten met behulp van 

MAXqda217 in meerdere fasen, daarbij grotendeels de aanbeve-

lingen van Pope volgend.16 De eerste auteur (KW) analyseerde 

deductief wat patiënten over de onderwerpen op de topiclijst had-

den gezegd en probeerde vervolgens meer inductief ook andere 

onderwerpen in beeld te brengen. Als nieuwe onderwerpen kwa-

men hierbij de definitie van, percepties van en ervaringen met 

een depressieve stoornis naar boven. Zo vormde zich een kader18 

van vier terugkerende thema’s: (1) de definitie van een depres-

sieve stoornis volgens de patiënt; (2) acceptatie van de diagnose; 

(3) de oorzaken van de depressieve stoornis volgens de patiënt; 

(4) lichamelijke symptomen en lichamelijke comorbiditeit.

De tweede auteur (MvZ) nam vervolgens alle interviews nog eens 

onafhankelijk door en voegde als extra thema toe: (5) reactie op 

screening. In consensusbijeenkomsten met alle auteurs werd ten 

slotte een zesde thema toegevoegd en tot herschikking van de 

thema’s besloten (zie de resultatenparagraaf).

Resultaten
Patiëntkenmerken

Alle patiënten die wij voor ons kwalitatieve onderzoek uitnodigden, 

stemden in met deelname. De onderzoekspopulatie bestond uit 

negen vrouwen en acht mannen, met een gemiddelde leeftijd van 

Wat is bekend?
�  Van de patiënten in de huisartsenpraktijk weigert 30 tot 60% 

mee te doen aan screeningsprogramma’s voor depressieve 

stoornissen.

�  Veel patiënten hebben moeite met het accepteren van de diag-

nose depressieve stoornis.

Wat is nieuw?
�  De patiënten die wél meedoen aan een screening op depres-

sieve klachten waarderen de aandacht, maar een groot deel van 

hen herkent zich niet in de diagnose depressieve stoornis.

�  Dat laatste kan verklaard worden uit kenmerken van de ziekte 

zelf, uit het negatieve beeld dat de diagnose oproept en uit 

minder werkzaam gebleken behandelingen met antidepressiva. 

Ook definitiekwesties spelen een rol.

�  Het is daarom raadzaam om de visie van de patiënt te explore-

ren alvorens de diagnose depressieve stoornis te stellen en een 

behandeling aan te bieden.

Kader 1: reactie op screening
Patiënt 6: ‘Ik vind dat de tijd er nu rijp voor is, nu heb ik er lang 

genoeg mee rondgelopen. Ik had dit duwtje gewoon nodig. Nu is 

het tijd dat ik m’n verhaal eruit kan gooien.’

Patiënt 8: ‘Prima, ik vond het wel heel grappig, want het kwam 

net in een periode dat het wat slechter met me ging en dat ik aan 

mezelf merkte dat het de verkeerde kant op ging. En toen viel de 

eerste enveloppe binnen. Mijn man las het ook en die zei: “Er is 

ergens iemand die dit aangevoeld heeft.” Heel frappant dus!’
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agnosticeerd waren als depres-

sieve stoornis, begonnen de 

meeste patiënten te praten over 

de problemen die geleid hadden 

tot hun huidige disfunctioneren. 

Zij ervoeren niet de depressieve 

stoornis als hoofdprobleem, 

maar de situatie of de proble-

men die de klachten hadden ver-

oorzaakt. Het vaakst noemden 

zij relatieproblemen, eenzaam-

heid en problemen met werk of 

gezondheid, maar ook financiële 

problemen, moeilijkheden met 

de opvoeding van de kinderen, 

jeugdtrauma’s, klachten rond de 

menopauze, rouw, angstklachten 

en persoonlijkheidsproblemen 

kwamen voor. Patiënten uitten 

meermaals de behoefte aan hulp 

om deze onderliggende proble-

men op te lossen. Volgens de 

patiënten was de worsteling dáár-

mee de oorzaak van hun depres-

sieve klachten, en niet andersom 

(zie kader 4).

Acceptatie van de diagnose depressieve stoornis

Hoewel de meerderheid van de patiënten positief was over de 

screening en het eigen disfunctioneren erkende, leidde dit niet 

automatisch tot acceptatie van de diagnose depressieve stoornis. 

Van de 17 patiënten voelden er 9 weerstand tegen de diagnose: 

die was nog een brug te ver. Sommige patiënten zagen toege-

ven aan de diagnose als falen: alsof er dan geen weg meer terug 

was. Ook de angst voor stigmatisering speelde een rol (zie kader 5, 

patiënt 8). Het label depressieve stoornis wordt vaak ervaren als 

stigmatiserend. Geïnterviewde patiënten die zichzelf vergeleken 

met geïnstitutionaliseerde patiënten die aan ernstige psychiatri-

sche stoornissen leden, zoals schizofrenie, zagen weinig overeen-

komsten met hun eigen situatie (zie kader 5, patiënt 16).

staat waren de depressieve symptomen te benoemen zou kunnen 

betekenen dat zij de gelijkenis tussen hun eigen klachtenpatroon 

en de diagnose depressieve stoornis herkennen. Dit was echter 

niet altijd het geval: de patiënten zagen de depressieve stoornis 

meestal niet als oorzaak van hun klachten.

Differentiatie van problemen

Op de vraag wat patiënten ervan vonden dat hun klachten gedi-

Figuur 1 Visie van de patiënt op screenen op depressieve stoornis (DS)

Overeenkomsten met de doelstellingen

van screenen op DS

Problemen met de doelstellingen

van screenen op DS

1 Positieve reactie op screening

2 Erkenning van disfunctioneren

3 Gedachten over DS:

– het kunnen benoemen van symptomen

4 Differentiatie van problemen:

–  worsteling met externe problemen veroorzaakt 

depressieve klachten

5 Acceptatie van de diagnose DS:

– label past niet bij patiënt

– ernstig medisch concept

– angst voot stigmatisering

6 Behoefte aan hulp

–  behoefte om problemen op te lossen in plaats 

van therapie

– aversie tegen antidepressiva

{
{

Kader 2: erkennen van disfunctioneren
Patiënt 7: ‘Mijn eerste reactie was: “Ik heb iets”, maar wat pre-

cies wist ik niet. Mensen vertelden mij dat ik gespannen was en 

gestrest, maar ik wist niet wat het nou was, ik voelde wel dat er 

wat aan de hand was. Toen ik die uitslag kreeg, wist ik dat dat 

klopte en ik hoop dat ik het kan laten behandelen.’

Patiënt 3: ‘Ik heb wat op internet gelezen erover en dat komt me 

allemaal wel bekend voor. De klachten als slapeloosheid en irrita-

tie en concentratieproblemen en interesseverlies, dat heb ik ook 

allemaal.’

Patiënt 6: ‘De laatste drie jaar voel ik me almaar slechter, ik heb 

nergens meer zin in en ik ga niet meer m’n huis uit, behalve voor 

werk. Zelfs als ik me voorgenomen heb om iets in het huishouden 

te doen kan ik me daar niet toe zetten.’

Kader 3: gedachten over depressieve stoornis
Patiënt 17: ‘Voor mijzelf is het zo, als ik depressief ben dan ben ik 

heel somber. Ik zie ook alles heel negatief in, bijvoorbeeld thuis 

zitten, boodschappen doen, je ziet alles heel negatief en je krijgt 

nergens een goed gevoel bij, waar je normaal gesproken wel een 

goed gevoel over zou krijgen. Mijn neefje was er toevallig dit 

weekend, normaal gesproken vrolijkt hij me wel op, maar nu ook 

niet. Ik zat er zo diep in dit keer. Niks deed me meer wat.’

Patiënt 10: ‘Ik heb geen puf meer om iets te doen, ik ben vergeet-

achtig en het leven is zo doelloos zo.’
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voorbeeld ‘grote dip’, ‘burn-out’ of ‘stress’ (zie kader 5, patiënten 

13 en 8). Sommige patiënten zagen het nut niet in van het label 

depressieve stoornis, omdat dit niet verklaarde waarom zij last 

hadden van deze klachten (zie kader 5, patiënt 9).

Behoefte aan hulp

De behoefte aan hulp en de voorkeur voor een specifieke behan-

deling verschilden sterk. Sommige patiënten betwijfelden of zij 

wel een behandeling nodig hadden. Zij vonden hun klachten niet 

ernstig genoeg. Anderen hadden er geen vertrouwen in dat een 

behandeling zou werken. Weer anderen wilden hun problemen 

zelf oplossen, zonder hulp van buitenaf. Zij vonden dat het vragen 

om hulp hun eigen falen bevestigde (zie kader 6, patiënt 8).

Onder de patiënten die wel een behandeling wilden, waren maar 

weinigen positief over antidepressiva (zie kader 6, patiënt 15). Zij 

waren bang voor verslaving en bijwerkingen van het antidepres-

sivum. Het nemen van medicatie werd gezien als een passieve 

vorm van behandeling, terwijl zij zelf vonden dat ze juist actief 

aan de slag moesten gaan om te kunnen herstellen (zie kader 6, 

patiënt 17).

Discussie
Uit ons onderzoek blijkt dat screening op depressieve stoornis in 

de huisartsenpraktijk een groep patiënten bereikt die de aandacht 

voor hun problemen wel waarderen, maar die zich niet herkennen 

in de diagnose depressieve stoornis.

Drie van de zes thema’s die we vonden, stroken met de doelstel-

Eén patiënte had eerder een depressieve stoornis gehad. Zij ver-

telde dat die eerdere episode veel ernstiger was geweest dan haar 

huidige klachten (zie kader 5, patiënt 4).

Verder hadden patiënten de neiging om hun klachten een naam 

te geven die minder ernstig klonk dan ‘depressieve stoornis’, bij-

Kader 4: differentiatie van problemen
Patiënt 16: ‘Mijn toekomstperspectief is in elkaar gedonderd en 

de plannen die ik had gemaakt, waar ik heel hard aan gewerkt heb, 

die zie ik zo één voor één mislukken en ik zie de wereld om me 

heen verslechteren en daardoor word ik nu weer depressief.’

Patiënt 7: ‘Het begon een beetje toen m’n eerste relatie stuk ging. 

Ik zat er wel mee, maar sinds de laatste drie maanden gaat het 

steeds slechter. Toen de laatste relatie stuk ging kon ik het niet 

meer aan, dat werd echt te veel voor mij.’

Patiënt 9: ‘Ik denk niet dat ik het kan uitleggen, nee. Ik weet zelf 

wel waar ik last van heb, dat kan ik wel uitleggen. En jij wilt het 

een depressie noemen, dan denk ik gewoon: ik heb heel veel mee-

gemaakt voordat ik hier uiteindelijk last van krijg, dus eigenlijk zit 

je meer met iets wat je niet verwerkt hebt al die jaren, en op het 

moment dat je het dan aan het verwerken bent en je krijgt weer 

een tegenslag, dan is het gewoon moeilijker voor je. Je bent al 

zoveel aan het verwerken en dan komt er weer iets en dat is dan 

de druppel.’

Kader 5: acceptatie van de diagnose depressieve stoornis
Patiënt 8: ‘Op het moment dat ik “depressie” op papier zie staan, 

dan vecht je daar nog wel eventjes tegen. (…) Het is voornamelijk 

niet zozeer naar mezelf toe maar naar anderen toe. Ik wil het niet 

toegeven, dan ben ik bang dat anderen weer denken, zo van “zie je 

wel, ze redt het toch niet”. Dan sta ik ook op zo’n lijst van: je bent 

ziek geweest, je kan het allemaal niet aan.’

Patiënt 16: ‘Ik vraag me ook echt af of dat wat ik heb wel een 

depressie genoemd moet worden. Ik heb wel mensen gezien met 

een depressie en die weten gewoon niet meer wat ze doen en 

geven gewoon op of ze gaan drinken. Nou moet ik eerlijk zeggen 

dat ik de laatste tijd ook meer drink, maar goed. Die mensen gaan 

zich anders gedragen en gaan niet meer naar hun werk, ze vervui-

len in hun huis, weet je wel, dat soort depressies. Ik heb meer een 

soort gevoel van “waar gaat dit heen?” Het heeft geen zin meer, 

uitzichtloos, machteloos (…).’

Patiënt 4: ‘Toen ik de brief las had ik het idee dat de klachten die 

daar in stonden en de diagnose gingen over de depressie die ik 

in 2002 heb doorgemaakt. Ik heb toen een echte depressie door-

gemaakt en toen ging het veel slechter dan nu: ik had nergens 

meer energie voor, geen zin om iets te doen en ik sliep de hele 

dag door. Toen had ik ook geen controle over eten en echte vreet-

buien. Op dit moment gaat het helemaal niet zo slecht als toen. 

Ik heb wel een paar van deze klachten, maar veel minder ernstig 

dan toen. Het woord “depressie” past niet helemaal bij hoe ik me 

nu voel, dat is meer iets van toen.’

Patiënt 13: ‘Ik denk dat het in m’n aard zit, maar ik weet het niet 

zeker. Maar of het een depressie is, dat weet ik niet hoor, en ik wil 

niet dat ik voor altijd zo blijf. Ik heb het gevoel dat ik nu in een 

dip zit, in een hele grote dip.’

Patiënt 8: ‘Het hangt er wel van af wat er onder depressie wordt 

verstaan, maar voor mij is het iets heel zwaars. Vorig jaar had ik 

een burn-out, dat had de dokter gezegd. Dat vond ik ook zwaar, 

maar dat was wel makkelijker te accepteren voor mij. En ik heb 

nog niet het gevoel dat ik antidepressiva zou moeten slikken.’

Patiënt 9: ‘Het is een woord wat jullie daarvoor hebben gemaakt, 

voor mensen die zich zo voelen als ik en dat noemen ze dan een 

depressie. Ze hebben er een naam aan gegeven.’ (Interviewer: 

‘Klopt het dat u bedoelt dat u er niet zoveel mee kan?’) ‘Nee, 

inderdaad, met dat hele woord heb ik niks. Ik zou nooit op straat 

lopen en zeggen: “Ik heb een depressie”. Nee, ik weet gewoon dat 

ik de laatste tijd niet goed in m’n vel zit.’
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hun klachten zien.8;10 In hun visie zijn het dus de externe psy-

chosociale problemen die de depressieve stoornis veroorzaken en 

niet andersom.

Verder hadden de geïnterviewde patiënten reserves tegen het 

label ‘depressieve stoornis’. Hiervoor zijn verschillende verklarin-

gen mogelijk.

De kenmerken van de ziekte zelf vormen een eerste verklaring. 

Depressieve symptomen, zoals gevoelens van schuld, gefaald te 

hebben en vermoeidheid, verhinderen hulpzoekgedrag. Patiënten 

kunnen door hun depressieve stoornis niet goed omgaan met 

externe problemen, maar zien dit als een teken van zwakte en 

niet als een gevolg van de depressieve stoornis.

Een tweede verklaring schuilt in het beloop van de symptomen. 

De meeste patiënten in ons onderzoek hadden al eerder ervaren 

dat depressieve symptomen soms een reactie zijn op negatieve 

levensgebeurtenissen en meestal vanzelf overgaan. Een depres-

sieve stoornis in de huisartsenpraktijk is inderdaad meestal mild 

en van beperkte duur. In hun optiek is een depressieve stoornis 

daarentegen een ernstige en chronische psychiatrische stoornis. 

Het is dus goed mogelijk dat patiënten bang zijn voor het label 

depressieve stoornis, omdat dat impliceert dat hun symptomen 

niet van voorbijgaande aard maar chronisch en ernstig zijn.

Een derde verklaring is, dat de diagnose depressieve stoornis in 

ons onderzoek gesteld werd volgens de DSM-IV-criteria en met 

behulp van de SCID, hetgeen beschouwd wordt als de gouden 

standaard. De depressieve stoornis is echter een syndromale 

stoornis zonder eenduidige oorzaak, en er is in feite geen gou-

den standaard voor de diagnose. Het is dus goed mogelijk dat de 

patiënten die de diagnose niet erkenden in feite gelijk hadden en 

werkelijk verschilden van patiënten met een ‘echte’ depressieve 

stoornis, bijvoorbeeld omdat hun klachten een gunstiger beloop 

hadden.19 Dit zou betekenen dat de validiteit van het klinische 

concept van de depressieve stoornis in de eerste lijn opnieuw 

moet worden bediscussieerd.

Een vierde en laatste mogelijke verklaring is de neiging van patiën-

ten de diagnose depressieve stoornis te associëren met een behan-

deling met antidepressiva. De patiënten in ons onderzoek leken 

minder goed op de hoogte van andere behandelingsvormen, zoals 

psychotherapie (cognitieve gedragstherapie) en ‘problem solving’, 

die gericht zijn op het omgaan met psychosociale problemen en 

die net zo effectief zijn als medicatie. Patiënten zijn niet overtuigd 

van de noodzaak en werkzaamheid van antidepressiva.9-11 Opval-

lend is dat uit recente systematische literatuuronderzoeken geble-

ken is dat fabrikanten, onderzoekers en artsen de werkzaamheid 

van antidepressiva lange tijd te positief hebben voorgesteld.20-22 

Het is dan ook goed mogelijk dat patiënten die eerder negatieve 

ervaringen hebben opgedaan met antidepressiva, een behandeling 

gebaseerd op een biopsychiatrische opvatting van de depressieve 

stoornis niet meer gemakkelijk accepteren.

Sterke punten en beperkingen

Dit is het eerste onderzoek waarin de visie is beschreven van 

patiënten die zojuist naar aanleiding van een screening gediag-

lingen van de screening (zie figuur 1). Ten eerste waardeerden de 

geïnterviewde patiënten het dat zij actief benaderd werden voor 

de screening (de dokter komt naar de patiënt toe in plaats van 

andersom). Zij voelden namelijk wel de behoefte om over hun 

problemen te praten, maar aarzelden ook om hulp te vragen. Ten 

tweede erkenden de meesten dat zij disfunctioneerden of ziek 

waren – waarschijnlijk namen zij om deze reden ook deel aan de 

screening. Ten derde waren de patiënten goed op de hoogte van 

wat een depressieve stoornis volgens de DSM-IV-criteria inhoudt 

en konden ze de symptomen benoemen en herkennen in hun 

eigen klachten. Dit laatste was mogelijk het gevolg van de scree-

ning zelf, die bestond uit een vragenlijst en een uitgebreid inter-

view waarbij alle klachten uitgebreid werden geëxploreerd.

We concluderen dat patiënten die bereid waren mee te doen 

aan de screening en ook daadwerkelijk aan de diagnose beant-

woordden, hun eigen disfunctioneren en depressieve symptomen 

erkenden. Schaamte en schuldgevoel over dit disfunctioneren, 

mogelijk in combinatie met apathie, belemmerden waarschijnlijk 

de gang naar de eigen huisarts. Een screening kan dus helpen om 

contact te leggen met deze patiënten en ze te spreken te krijgen 

over hun depressieve symptomen.

De overige drie thema’s die uit de interviews naar voren komen, 

illustreren dat veel patiënten ‘depressieve stoornis’ beschouwen 

als een medisch concept dat niet goed aansluit bij hun eigen 

ervaringen en visie (zie figuur 1).

De meeste geïnterviewde patiënten weten hun klachten aan 

externe psychosociale problemen en niet aan een ziektebeeld 

‘depressieve stoornis’. Daarom ook accepteerden zij de diagnose 

niet altijd. In feite waren deze patiënten het niet eens met het bio-

psychiatrische concept van de depressieve stoornis. Ook in ande-

re onderzoeken is beschreven dat patiënten met een depressieve 

stoornis of angststoornis gefocust zijn op externe problemen en 

hun eigen reactie op deze externe problemen als de oorzaak van 

Kader 6: behoefte aan hulp
Patiënt 8: ‘Ik heb erover nagedacht om weer contact op te nemen 

met de psycholoog waar ik vorig jaar ook bij geweest ben. Maar 

die stap is vrij moeilijk. Dat is weer dat stukje toegeven. Dat ik 

iemand nodig heb om me te begeleiden.’

Patiënt 15: ‘Ik geloof niet dat pillen, die je een zombie maken, 

zullen helpen, want je moet juist weer alles gaan doen en het 

leuk gaan vinden en gezellig worden en dat kan niet als je zo vlak 

wordt. Ik wil juist weer actief worden.’

Patiënt 17: ‘Ik ben een leek, maar behandelingen, zodra daar pil-

len bij komen, dan hoeft het voor mij niet. Ik vind dat je er zelf 

uit moet komen, pillen zijn voor mij geen oplossing.’ (Interviewer: 

‘Waarom niet?’) ‘Als je dan weer in een depressie raakt, denk je 

“Oh die pil lost het wel op”. Dan krijg je gauw gemakzucht, het 

gaat niet goed met me dus dan pak ik een pil, terwijl het probleem 

er nog wel steeds is. Je moet het zelf doen, daar moet je geen pil-

len voor gebruiken.’

H&W 09 06.indb   279H&W 09 06.indb   279 14-05-2009   10:51:3214-05-2009   10:51:32



280 52(6) mei-2 2009 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

row CD, et al. Screening for depression in adults: a summary of the 
evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 
2002;136:765-76.

 7 Dinos S, Stevens S, Serfaty M, Weich S, King M. Stigma: the feelings 
and experiences of 46 people with mental illness. Qualitative study. 
Br J Psychiatry 2004;184:176-81.

 8 Cornford CS, Hill A, Reilly J. How patients with depressive symptoms 
view their condition: a qualitative study. Fam Pract 2007;24:358-64.

 9 Angermeyer MC, Beck M, Dietrich S, Holzinger A. The stigma of men-
tal illness: patients’ anticipations and experiences. Int J Soc Psychia-
try 2004;50:153-62.

10 Kadam UT, Croft P, McLeod J, Hutchinson M. A qualitative study 
of patients’ views on anxiety and depression. Br J Gen Pract 
2001;51:375-80.

11 Maxwell M. Women’s and doctors’ accounts of their experiences of 
depression in primary care: the influence of social and moral reaso-
ning on patients’ and doctors’ decisions. Chronic Illn 2005;1:61-71.

12 Baas KD, Wittkampf KA, Van Weert HC, Lucassen P, Huyser J, Van den 
Hoogen H, et al. Screening op depressie in hoogrisicogroepen levert 
te weinig op. Huisarts Wet 2009;52;269-74.

13 Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB. Validation and utility of a self-
report version of PRIME-MD: the PHQ primary care study. Primary 
Care Evaluation of Mental Disorders. Patient Health Questionnaire. 
JAMA 1999;282:1737-44.

14 First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW. Structured clinical 
interview for DSM-IV axis I disorders – Patient edition (SCID-I/P, Ver-
sion 2.0). New York: Biometrics Research Department, New York State 
Psychiatric Institute, 1996. [Nederlandse vertaling: Groenestijn MAC, 
Akkerhuis GW, Kupka RW, Schneider N, Nolen WA. Gestructureerd 
klinisch interview voor de vaststelling van DSM-IV as-I-stoornissen. 
Lisse: Swets & Zeitlinger, 1999].

15 Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psy-
chiatry 1960;23:56-62.

16 Pope C, Ziebland S, Mays N. Qualitative research in health care: Ana-
lysing qualitative data. BMJ 2000;320:114-6.

17 MAXqda2 Software for Qualitative Data Analysis. Marburg: VERBI 
Software, 2004.

18 Ritchie J, Spencer L, O’Connor W. Carrying out qualitative analysis. 
In: Ritchie J, Lewis J, editors. Qualitative research practice. London: 
Sage, 2003. p. 219-25.

19 Aragones E, Pinol JL, Labad A. The overdiagnosis of depression in 
non-depressed patients in primary care. Fam Pract 2006;23:363-8.

20 Barbui C, Furukawa TA, Cipriani A. Effectiveness of paroxetine in the 
treatment of acute major depression in adults: a systematic re-exa-
mination of published and unpublished data from randomized trials. 
CMAJ 2008;178:296-305.

21 Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, John-
son BT. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis 
of data submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med 
2008;5:e45.

22 Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selec-
tive publication of antidepressant trials and its influence on apparent 
efficacy. N Engl J Med 2008;358:252-60.

23 Angst J, Bech P, Bruinvels J, Engel RR, Ferner U, Guelfi JD, et al. 
Report on the fifth consensus conference: methodology of long-term 
clinical trials in psychiatry. Pharmacopsychiatry 1994;27:101-7.

24 Greil W, Ludwig-Mayerhofer W, Steller B, Czernik A, Giedke H, Müller-
Oerlinghausen B, et al. The recruitment process for a multicenter 
study on the long-term prophylactic treatment of affective disorders. 
J Affect Disord 1993;28:257-65.

25 Zullino D, Conus P, Borgeat F, Bonsack C. Readiness to participate in 
psychiatric research. Can J Psychiatry 2003;48:480-4.

nosticeerd zijn met een depressieve stoornis. Wij interviewden 

zowel patiënten die de diagnose accepteerden als patiënten die 

de diagnose verwierpen. Geen van de gevraagde patiënten heeft 

deelname geweigerd. Onze resultaten zijn dus van toepassing op 

alle patiënten die deelnemen aan een screening en blijken te lij-

den aan een depressieve stoornis, maar ze zijn niet representa-

tief voor alle eerstelijnspatiënten. De hier geschetste visie op het 

screeningsprogramma is waarschijnlijk te positief, aangezien wij 

geen patiënten hebben geïncludeerd die niet aan de screening 

deelnamen. Het responspercentage voor het screeningsprogram-

ma was ongeveer 50%, een gebruikelijk percentage bij psychia-

trisch onderzoek.23-25

Een beperking van ons onderzoek is dat we alle opeenvolgende 

patiënten hebben geïncludeerd in plaats van te selecteren om 

maximale variatie in de onderzoekspopulatie te verkrijgen. Omdat 

we echter zijn doorgegaan met het includeren van patiënten tot-

dat de interviews geen relevante nieuwe informatie meer oplever-

den (datasaturatie), gaan we ervan uit dat onze steekproef vol-

doende variatie bevatte.

Conclusie
Patiënten bij wie in een screening zojuist een depressieve stoor-

nis is opgespoord, vinden het moeilijk om die diagnose te accep-

teren. Dit zou kunnen komen door de kenmerken van de stoornis 

zelf, door negatieve ideeën over de diagnose en over de behan-

deling met antidepressiva, maar ook doordat ‘depressieve stoor-

nis’ een syndroomdiagnose is met een beloop dat mogelijk niet 

geheel van toepassing is op deze groep eerstelijnspatiënten.

Uit dit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat een screenings-

programma in alle mogelijke opzichten acceptabel is voor de 

doelgroep, dat wil zeggen de patiënten die gescreend worden. 

Wij zouden huisartsen die overwegen patiënten te screenen op 

een depressieve stoornis dan ook willen adviseren om eerst de 

eigen ideeën van de patiënt over de stoornis te exploreren alvo-

rens de diagnose mede te delen en een behandeling aan te bie-

den. Weerzin tegen het label ‘depressieve stoornis’ kan namelijk 

een negatief effect hebben op de bereidheid hulp te accepteren, 

terwijl de patiënt wel baat zou kunnen hebben bij een (ook niet-

medicamenteuze) behandeling.
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