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ten met de SCID-I bij hoogrisicopatiën-

ten in de huisartsenpraktijk. Het ‘number 

needed to screen’ om 1 extra patiënt te 

kunnen behandelen bleek 118 patiënten 

te zijn. Uit ons kwalitatieve onderzoek2 – 

waarin we patiënten hebben geïnterviewd 

die door middel van deze screening te 

horen hadden gekregen dat ze een MDD 

hadden – bleek dat patiënten het alle-

maal positief vonden dat zij actief door 

de huisarts waren benaderd omdat om 

hulp vragen voor hen een te hoge drem-

pel was.

De diagnose MDD sloot echter bij een 

aantal patiënten niet goed aan. Deze 

patiënten ervoeren een MDD als een 

ernstige psychiatrische stoornis waar-

voor je medicatie zou moeten slikken. 

Zij ervoeren dit als falen, alsof er met dit 

label geen weg meer terug was. Ze leg-

den de nadruk meer op externe factoren 

die hadden geleid tot hun somberheid 

en stonden daarbij wel open voor hulp. 

Wij concludeerden dat het biomedische 

model van MDD niet goed aansloot bij 

de belevingswereld van de patiënten in 

ons onderzoek. Het benoemen van de 

diagnose MDD had een negatief effect, 

waardoor een deel van de patiënten niet 

doorstroomde naar een behandeling. Het 

feit dat bovenstaande auteurs wel een 

positief effect vonden van hun preven-

tieprogramma verbaast ons niet. Dit pre-

ventieprogramma richt zich op patiënten 

met milde depressieve klachten zonder 

het label MDD te gebruiken. Daarnaast 

werden alleen de patiënten geïncludeerd 

die ook daadwerkelijk hulp wilden voor 

hun klachten.

Karin Wittkampf
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Ingezonden

van dien aard dat u daarbij hulp nodig 

hebt? Bij tweemaal ja is er een indicatie. 

Screening kan zo simpel, snel en betaal-

baar worden uitgevoerd. Deze wijze van 

screenen staat ook in de NHG-Standaard 

Depressie. Hoe dan ook, veel huisartsen 

(ruim 60%) screenen niet op depressie5 

en als ze het wel doen, dan alleen onder 

risicogroepen.6 Gelukkig zijn er geavan-

ceerdere herkenningstools ontwikkeld 

(een multivariaat risicoprofiel) die de 

hoogrisicogevallen er goed uit vissen.7

Alleen screenen op depressieve klachten 

is natuurlijk onvoldoende, aan de uit-

komst van de screening moet een pre-

ventief aanbod worden gekoppeld. Dan 

worden de beste resultaten behaald. Het 

lijkt ons dat huisartsen zich daar best 

voor kunnen en willen inzetten!

Agnes van der Poel, Marijke Ruiter
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Antwoord
Preventie van depressieve stoornissen 

(zoals bovenstaande auteurs hebben 

gedaan) is iets anders dan screenen op 

verborgen depressieve stoornissen in 

de huisartsenpraktijk. Het wekt dan ook 

geen verbazing dat de uitkomsten van de 

onderzoeken niet overeenkomen. In ons 

onderzoek1 hebben we gescreend op de 

aanwezigheid van een, nog niet ontdekte, 

‘major depressive disorder’ (MDD), geme-

Screenen op depressie? 
Zeker doen!

Karin Wittkampf concludeert op basis 

van Amerikaanse literatuur dat er geen 

overtuigend bewijs is voor het nut van 

screenen op depressie en dat daarvoor 

dus geen plaats is in de huisartsenprak-

tijk.1 Dezelfde conclusie trokken Baas 

et al. (waaronder Wittkampf) in een 

Nederlands onderzoek.2 Eerder conclu-

deerde Klaas van der Meer eveneens dat 

de winst beperkt lijkt als huisartsen de 

diag nostiek voor patiënten optimalise-

ren, screenen bij hoogrisicogroepen en – 

erg belangrijk – patiënten motiveren tot 

behandeling.3

Vanuit het Partnership Depressiepreven-

tie, gecoördineerd door het Trimbos-

instituut, hebben we een andere blik op 

deze problematiek. De huisarts zou niet 

moeten screenen op een depressieve 

stoornis maar op depressieve klachten. Bij 

vroegsignalering is er wel degelijk veel 

winst te behalen. Uit Nederlands onder-

zoek dat in toptijdschriften is gepubli-

ceerd blijkt namelijk dat screenen op 

depressieve klachten in de huisartsen-

praktijk effectief en zelfs kosteneffectief 

is.4 Met een screener werd nagegaan of 

mensen al symptomen hadden van een 

naderende depressie. Zij die positief 

scoorden op klachten (maar geen echte 

depressie hadden volgens de CIDI/DSM-

IV) kregen de bibliotherapeutische versie 

van In de put, uit de put aangeboden. De 

controlegroep ontving alleen reguliere 

eerstelijnszorg. Kosteneffectiviteitsana-

lyses lieten zien dat de mensen in de 

experimentele groep beter af zijn dan 

in de controlegroep (33% grotere kans 

op een gunstige prognose). Screening 

en preventie brachten hun eigen kosten 

met zich mee, maar deze werden volle-

dig gecompenseerd door besparingen als 

gevolg van minder zorggebruik en hogere 

arbeidsproductiviteit.

Inderdaad, screenen kan op veel manie-

ren gebeuren. In bovenstaand onderzoek 

is gescreend door twee vragen te stel-

len (volgens afspraak met CVZ): (1) hebt 

u last van depressieve gevoelens en/of 

interesseverlies? en (2) zijn de klachten 
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