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Probleemoplossende 
therapie

Vraagstelling
Hoe effectief is probleemoplossende therapie 

voor patiënten met psychische problemen?

Betekenis voor huisarts en patiënt
Behandeling door de huisarts van patiën-

ten met psychische klachten is volgens 

de NHG-Standaarden Angststoornissen3 

en Depressieve stoornis4 gericht op voor-

lichting, begeleiding, medicamenteuze 

behandeling en/of verwijzing. Veel huis-

artsen verwijzen naar een SPV’er, vaak met 

de gedachte dat deze meer tijd en betere 

therapeutische vaardigheden heeft. Dit 

onderzoek laat zien dat de huisarts het 

zelf zo slecht nog niet doet. Hoewel wei-

nig huisartsen gestructureerde therapie 

geven, behalen zij dezelfde resultaten als 

een SPV’er. Wel behaalt een SPV’er wel-

licht betere resultaten bij patiënten met 

ernstige depressieve klachten en/of meer-

dere diagnosen. Als huisarts is het is dus 

zaak te weten wanneer je moet stoppen 

met behandelen en moet doorverwijzen.

Korte beschrijving
Inleiding Eenderde van de patiënten in 

de huisartsenpraktijk heeft angstproble-

men en/of depressieve klachten. Vaak 

ervaren patiënten door hun geestelijke 

problemen ook lichamelijke klachten, die 

de kwaliteit van leven negatief beïnvloe-

den. Zij bezoeken het spreekuur vaker 

en de consulten duren meestal langer 

dan die van andere patiënten. In deze 

gevallen is gestructureerde counseling 

de beste interventie. De huisarts geeft 

die counseling echter maar zelden, van-

wege tijdgebrek en de vaak moeilijke im-

plementatie van de behandeling. In dit 

onderzoek is nagegaan of patiënten die 

probleemoplossende therapie krijgen 

van een getrainde verpleegkundige na 

drie maanden minder klachten hebben 

en minder vaak het spreekuur bezoeken.1

Patiëntenpopulatie Aan het onderzoek 

deden 130 patiënten mee van huisart-

senpraktijken in en rond Amsterdam. 

Inclusiecriteria waren onder andere: 3 of 

meer spreekuurconsulten in de laatste 6 

maanden en een negatieve score op ten 

minste 3 van de 12 vragen van de General 

Health Questionnaire (GHQ-12).

Onderzoeksopzet De onderzoeksgroep 

werd gerandomiseerd in twee groepen. 

Eén groep kreeg probleemoplossende 

therapie van een speciaal daarvoor 

getrainde verpleegkundige. De andere 

groep, de controlegroep, kreeg de gebrui-

kelijke therapie van de huisarts: psycho-

farmaca, counseling of verwijzing naar 

een specialist. Aan het begin van en drie 

maanden na de interventie vulden de 

patiënten vragenlijsten in die werden 

gebruikt bij de analyse.

Primaire uitkomstmaat Reductie van de 

mate van ernst van de symptomen, geme-

ten met de Hospital Anxiety and Depres-

sion Scale (HADS). Secundaire uitkomst-

maten waren: reductie van symptomen 

van de drie meest voorkomende diagno-

sen, major depressive disorder, paniekstoornis 

en somatisatiestoornis (met de Patient 

Health Questionnaire), verbetering van 

probleemoplossende vaardigheden (met 

de Social Problem Solving Inventory-

Revised) en het psychologische en licha-

melijke welzijn (Short-Form 36).

Resultaten De mate van ernst van de symp-

tomen was in beide groepen verbeterd. Er 

was een duidelijke verbetering van de pro-

bleemoplossende vaardigheden. De mate 

van reductie van symptomen verschilde 

niet significant tussen beide groepen. Het 

psychologisch en lichamelijk welbevinden 

was in de interventiegroep toegenomen; 

in de controlegroep was er geen duidelijke 

toename. De frequentie van spreekuurbe-

zoeken nam significant af met 1,5 bezoek 

in 12 weken, zowel bij de therapiegroep 

als bij de controlegroep. Onderling was 

er geen verschil. Er werden post-hoc ana-

lyses verricht. Bij patiënten met ernstige 

depressieve symptomen namen in de the-

rapiegroep de symptomen meer af dan in 

de controlegroep.

Conclusie van de onderzoekers Pro-

bleemoplossende therapie door een 

gespecialiseerde verpleegkundige heeft 

weinig toegevoegde waarde ten opzichte 

van de gebruikelijke behandeling door 

een huisarts. Bij ernstige depressieve 

klachten zou probleemoplossende thera-

pie wellicht wel een toegevoegde waarde 

kunnen hebben.
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Achtergrond Patiënten uit minderheids-

groepen hebben een slechtere astma-

instelling en -regulatie dan andere 

patiënten en zij bezoeken vaker de afde-

lingen spoedeisende hulp (SEH) van 

ziekenhuizen. Daarom zijn er specifieke 

instructieprogramma’s ontwikkeld om 

deze patiënten en hun familie beter toe 

te rusten voor zelfmanagement bij astma. 
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Nieuw geneesmiddel gere-
gistreerd, en dan?

Pieter Stolk. From new molecules to leads for innova-

tion. Studies on the post-innovation learning cycle for 

pharmaceuticals [proefschrift]. Utrecht: Universiteit 

lijk slechtere gezondheid, en dat zegt iets 

over onze ‘care’. Er was binnen de Neder-

landse gezondheidszorgsetting helemaal 

geen literatuur geselecteerd, terwijl het 

aantal allochtonen toeneemt. Natuurlijk 

verloopt voorlichting aan etnische groe-

pen vaak moeizaam (veel uitval, minder 

affiniteit met zelfzorg), maar dat zou juist 

een reden moeten zijn om te zoeken naar 

effectieve voorlichting en instructie. Het 

lijkt erop dat dit echter weinig prioriteit 

heeft. Dat er ondanks het beperkte aan-

tal geïncludeerde onderzoeken toch één 

onderzoek met interessante positieve 

resultaten werd gevonden (ervaren kwa-

liteit van leven bij volwassenen, minder 

SEH-bezoek en opname van kinderen, en 

toegenomen kennis over astma bij kinde-

ren) smaakt volgens mij naar meer. In de 

grote steden overtreft het aantal alloch-

tone kinderen het aantal autochtone kin-

deren. Goede etnisch-specifieke voorlich-

ting hielp volgens dit onderzoek. Uit het 

oogpunt van goede, efficiënte en eerlijke 

gezondheidszorg kunnen we deze groe-

pen niet vergeten, te meer daar onder 

etnische minderheden zelfmanagement 

van ziekten vaak moeizaam is en er dus 

veel winst lijkt te behalen. Het opzetten 

van etnisch-specifieke voorlichting aan 

en begeleiding van chronisch zieken is 

daarom een noodzaak. Tegelijkertijd is 

onderzoek naar de effectiviteit van der-

gelijke interventies uiterst gewenst. Deze 

conclusie mag mager lijken, maar dat 

maakt haar niet minder waar of minder 

schrijnend. Misschien kunnen we ons als 

beroepsgroep eens bezinnen wat daar 

aan te doen is!

Hans Harmsen

ventiegroep: relatieve risicoreductie voor 

opname 0,32 (95%-BI 0,15-0,70) en 0,63 

(95%-BI 0,42-0,95) voor SEH-bezoek voor 

exacerbaties. Hoewel in andere onder-

zoeken geen significante veranderingen 

werden gevonden, wezen deze wel in 

dezelfde richting ten gunste van de cul-

tuurspecifieke instructie.

Conclusie van de auteurs Gezien het 

beperkte aantal onderzoeken is het bewijs 

wat dun en de resultaten wisselen. Toch 

lijkt de conclusie verdedigbaar dat cul-

tuurspecifieke astma-instructieprogram-

ma’s effectief zijn, maar meer onderzoek 

(ook bij etnische groepen in het thuis-

land) is aanbevolen om die effectiviteit 

goed te beoordelen.

Commentaar De kwaliteit van het syste-

matisch literatuuronderzoek lijkt ade-

quaat, zoals van een Cochrane mag wor-

den verwacht. Het aantal onderzoeken, 

en daarmee het aantal geïncludeerde 

patiënten, is echter ronduit teleurstel-

lend. Verder waren de interventies in de 

vier onderzoeken soms moeilijk vergelijk-

baar en mogelijk zelfs niet allemaal echt 

cultuurspecifiek. Het is de vraag wat de 

zeggingskracht van het onderzoek is. De 

wat magere conclusie lijkt dan ook een 

open deur, zeker als je bedenkt dat er 

geen programma’s zijn vergeleken met 

voorlichtingsprogramma’s in de lan-

den van herkomst, zoals ook de auteurs 

terecht opmerken. Waarschijnlijk ontbre-

ken daarover simpelweg onderzoek en 

publicaties in de landen van herkomst.

Het lijkt er dus op dat etnisch-specifieke 

voorlichting weinig is geëvalueerd en 

misschien ook wel weinig wordt geprak-

tiseerd. Ondertussen hebben bijna alle 

etnische groepen een lagere ervaren 

gezondheid, en vaak ook een daadwerke-

De vraag is of deze speciaal voor de 

doelgroep ontwikkelde interventies, die 

rekening houden met cultuurspecifieke 

aspecten, effectiever zijn dan standaard 

instructieprogramma’s of gewone zorg. 

Ook de kosteneffectiviteit van deze pro-

gramma’s wordt daarbij meegewogen.

Doel Onderzoek naar de effectiviteit van 

cultuurspecifieke instructieprogramma’s 

voor astma-exacerbaties, -klachten en 

zorgvragen bij kinderen en volwassenen 

uit migrantengroepen. De effecten op 

kennis over astma en ervaren kwaliteit 

van leven zijn eveneens onderzocht.

Zoekstrategie en insluiting De auteurs 

zochten in het Cochrane Register of 

Controlled Trials, het Cochrane Airways 

Group Specialised Register, MEDLINE 

en EMBASE. Zij includeerden gerando-

miseerde onderzoeken die standaardin-

structie of normale zorg vergeleken met 

cultuurspecifieke astma-instructie voor 

migranten (volwassenen en kinderen). 

Twee onderzoekers doorzochten de lite-

ratuur en extraheerden de data. Bij ver-

schil van mening volgde een consensus-

bespreking. Zo nodig verzochten zij de 

auteurs om nadere informatie.

Resultaten Van de 228 potentieel rele-

vante onderzoeken bleven er na bestude-

ring van de abstracts 29 over. Na selectie 

bleven er 4 onderzoeken over, met een 

totaalaantal van 617 patiënten in de leef-

tijd van 5 tot 59 jaar. Cultuurspecifieke 

astmavoorlichting scoorde significant 

hoger op de verbetering van ervaren kwa-

liteit van leven bij volwassenen (95%-BI 

0,09-0,41) en op de verbetering van ken-

nis over astma bij kinderen (95% -BI 1,07-

5,53). In één onderzoek werd een afname 

van astma-exacerbaties bij kinderen 

(5-12) gevonden ten gunste van de inter-

Proefschrift

Utrecht, 2008. ISBN: 978-90-393-4876-5.

De doelstelling van het proefschrift van 

Pieter Stolk was het ontwikkelen van 

analytische instrumenten om de car-

rière van geneesmiddelen na registratie 

te bestuderen. Het gaat dan vooral over 

de manier waarop een middel toegang 

krijgt tot de markt, welke nog onbekende 

risico’s maar ook voordelen nog aan het 

licht komen en eventuele nieuwe toepas-

singsmogelijkheden.
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