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Samenvatting

Conclusie Een aanbod van stepped care aan ouderen met depres-
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sieve symptomen, opgespoord door screening in de huisartsen-
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praktijk, is niet effectiever dan de gebruikelijke huisartsenzorg.
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Mogelijk komt dit doordat slechts weinigen deelnamen aan de

Doel Relatief veel ouderen hebben depressieve symptomen die

kerninterventie, een cursus. Wellicht ook zou een interventie ef-

hun kwaliteit van leven aantasten. Vaak worden de symptomen

fectiever zijn als de huisarts, die voor veel ouderen een vertrou-

niet herkend en dus ook niet behandeld, hoewel psychologische

wenspersoon is, een grotere rol kreeg in de aanpak van de symp-

interventies bewezen effectief zijn. Wij onderzochten of een

tomen.

screening op depressieve symptomen voor ouderen vanaf 75 jaar
in de huisartsenpraktijk, gevolgd door een programma van stepped care in de ggz, (kosten)effectief zou zijn.
Methode Wij verrichtten een pragmatisch, clustergerandomi-

D

Inleiding

epressieve symptomen hebben negatieve gevolgen voor
het welbevinden,1,2 de kwaliteit van leven,3 het dagelijks

seerd gecontroleerd onderzoek onder 239 patiënten ouder dan 75

functioneren en de overleving van ouderen, 4 en kunnen zich

jaar uit 67 huisartsenpraktijken, die bij screening blijk hadden ge-

ontwikkelen tot een depressieve stoornis.5 Vaak worden ze niet

geven van depressieve symptomen. In dit onderzoek vergeleken

herkend en dus ook niet behandeld,6 hoewel psychologische

wij de gebruikelijke huisartsenzorg (34 praktijken, 118 ouderen)

interventies bewezen effectief zijn.7,8 Daarom is er wel voor ge-

met een stepped care-interventie door de ggz (33 praktijken, 121 ou-

pleit ouderen te screenen op depressieve symptomen en ze zo

deren). De interventie bestond uit drie stappen: individuele coun-

nodig te behandelen.6 In de Verenigde Staten zijn twee grote

seling, de cursus ‘In de put, uit de put’ en op indicatie terugverwij-

gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) gedaan

zing naar de huisarts voor eventuele verdere behandeling. Onze

naar zorgmanagementprogramma’s voor depressieve ouderen

primaire uitkomst was de verandering in depressieve symptomen

vanaf 60 jaar, van wie een deel werd opgespoord door screening.

na zes maanden, gemeten met de Montgomery Åsberg Depres-

Deze onderzoeken toonden aan dat suïcidale gedachten9 en

sion Rating Scale (MADRS). De MADRS bevat tien items met een

depressieve symptomen10 afnamen, en dat de programma’s

score tussen 0 en 6 punten: een hoge score hangt samen met

kosteneffectief waren.11 Wij hebben onderzocht of dit ook geldt

meer depressieve symptomen.

in de Nederlandse huisartsenpraktijk, en wel voor ouderen

Resultaten De meeste ouderen hadden bij het begin van het on-

vanaf 75 jaar. Ons onderzoek, Proactive Management of De-

derzoek lichte tot matige depressieve symptomen. Na zes maan-

pression in the Elderly (PROMODE) genaamd, bestond uit een

den waren de depressieve symptomen in de controlegroep meer

screening gevolgd door een pragmatische RCT waarin wij de

verbeterd dan in de interventiegroep (MADRS-score –2,9 versus

effecten en kosten van een stepped care-interventieprogramma

–1,1, p = 0,032), na twaalf maanden was het verschil niet signiﬁ-

vergeleken met gebruikelijke huisartsenzorg.

cant meer (–4,6 versus –3,1, p = 0,084). Van de deelnemers in de
interventiegroep accepteerde 83% een verwijzing naar de ggz
voor de stepped care interventie, maar nam slechts 19% deel aan
de cursus en rondde 13% die ook af.

Wat is bekend?
▪ Veel ouderen hebben last van depressieve symptomen die
hun kwaliteit van leven aantasten. Zulke symptomen zijn vaak
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lastig te herkennen.
▪ Het gunstige effect van psychologische interventies dat bij
personen met een hulpvraag is gevonden, is niet aangetoond bij
personen die opgespoord zijn via screening.
▪ De acceptatiegraad van interventies die na screening worden
aangeboden is doorgaans laag.
Wat is nieuw?
▪ In de huisartsenpraktijk werkt een interventie die na
screening wordt aangeboden aan ouderen met depressieve
symptomen, niet beter dan de gebruikelijke zorg door de huisarts.
▪ Het overgrote deel (83%) van de positief gescreende ouderen
wil zich wel laten counselen door de ggz, maar slechts 19% gaat
daadwerkelijk in op het cursusaanbod ‘In de put, uit de put’.
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Methode

formatie over de screeningsuitslag en de praktijkloting. Om
de gebruikelijke zorg niet te beïnvloeden lichtten wij de huis-

Voormeting en onderzoekspopulatie

artsen in controlepraktijken pas aan het einde van het on-

Tussen april 2007 en juli 2008 hebben wij in 73 huisartsenprak-

derzoek in over welke ouderen in hun praktijk een positieve

tijken in Leiden en omstreken 12.144 ingeschreven patiënten

screeningsuitslag hadden. Alleen wanneer een patiënt bij de

ouder dan 75 jaar gescreend op depressieve symptomen. In

baselinemeting ernstige depressieve symptomen (MADRS-

zes praktijken vonden wij geen screenpositieve ouderen, in de

score > 30 punten, zie Metingen) en/of suïcidale gedachten

overige 67 praktijken, met 11.635 ingeschreven ouderen, heb-

had, nam de onderzoeker contact op met de huisarts.

ben wij ons interventieonderzoek uitgevoerd. Voor de RCT
excludeerden wij degenen die geen Nederlands spraken, on-

Metingen

der behandeling waren voor depressie, dement waren of een

Het cognitief functioneren van de ouderen die op de GDS vijf of

MMSE-score van minder dan 19 punten hadden, in de vooraf-

meer punten hadden gescoord, bepaalden wij met de Mini-Men-

gaande drie maanden partner of kind hadden verloren of een

tal State Examination (MMSE).16 Ouderen met een MMSE-score

levensverwachting hadden van minder dan drie maanden.

onder de 19 punten werden geëxcludeerd omdat de afname van

We vergeleken twee screeningsprocedures: directe screening,

vragenlijsten bij hen onvoldoende betrouwbaar is.

waarbij alle ouderen thuis werden bezocht, en getrapte

De toe- of afname van depressieve symptomen bepaalden wij

screening, waarbij de uitkomst van schriftelijke screening be-

met de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MA-

paalde of er een huisbezoek werd afgelegd. De deelname aan

DRS).17 De MADRS wordt afgenomen door een interviewer en

beide screeningsprocedures was vrijwel gelijk, de geschatte to-

bestaat uit tien items met scores van 0 tot 6 punten per item,

tale kosten van directe screening waren ongeveer tweemaal zo

waarbij hogere scores passen bij een ernstiger depressie. De

hoog als die van getrapte screening, directe screening spoorde

onderzoeksmedewerkers ondergingen een intensieve training

iets meer ouderen op met onbehandelde depressieve sympto-

zodat zij de MADRS op een uniforme manier konden afnemen

men (2,6% versus 1,9%). Van de gecreende populatie werden 707

en scoren. Alle MADRS-interviews werden op video opgeno-

(5,8%) patiënten reeds behandeld voor depressie.12

men en door twee onderzoeksmedewerkers beoordeeld. De in

Bij de screening nam een interviewer de vijftien-item ver-

de analyses gebruikte scores werden bij consensus vastgesteld.

sie van de Geriatrische Depressie Schaal (GDS-15) af.13 Van de

Bij de voormeting namen we de MADRS en de MMSE af,

264 ouderen (prevalentie 2,2%) die op deze schaal 5 punten of

zes maanden na de voormeting namen we opnieuw de MA-

hoger scoorden (hetgeen duidt op depressieve symptomen)

DRS af en twaalf maanden na de voormeting herhaalden we

stemden er 239 schriftelijk toe in deelname aan het interven-

de MADRS en de MMSE.

tieonderzoek.

Onze primaire uitkomstmaat was de verandering in de-

De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Leids

pressieve symptomen (MADRS-score) tussen de voormeting

Universitair Medisch Centrum verleende goedkeuring aan

en zes maanden later. Secundaire uitkomstmaten waren on-

het onderzoek.

der andere de verandering in MADRS-score na twaalf maanden, het percentage ’MADRS-responders’ (deelnemers van wie

Randomisatie en interventie

de MADRS-score na zes maanden meer dan de helft lager was

Wij kozen voor een clustergerandomiseerde trial, met de huis-

dan bij de voormeting), de kwaliteit van leven en de kosten van

artspraktijk als eenheid van randomisatie, om contaminatie

de interventie. Een compleet overzicht van alle meetmetho-

te voorkomen.14 Na de screening en voormetingen werd per

den en uitkomstmaten is elders te vinden.18

regio blokrandomisatie toegepast. De onderzoeksmedewerksters werden niet geïnformeerd over de praktijkloting

Analyse

Wij vroegen de huisartsen in de interventiepraktijken

Omdat wij ook een uitspraak wilden kunnen doen over even-

de deelnemers met een GDS-score ≥ 5 te motiveren voor een

tuele leeftijdsverschillen, berekenden we de statistische po-

behandeling door de afdeling Preventie ouderen van de ggz.

wer voor twee aparte leeftijdsgroepen, 75-79 jaar en 80 jaar en

De daar aangeboden interventie bestond uit drie stappen. De

ouder. Daarbij gingen we ervan uit dat we in elke huisartsen-

eerste stap was individuele counseling over hulpbehoefte en

praktijk drie ouderen met een GDS-score van 5 of meer zouden

motivatie in één of twee huisbezoeken door een sociaalpsychi-

vinden, dus gemiddeld anderhalve persoon per leeftijdsgroep.

atrisch verpleegkundige. Als tweede stap volgde de deelnemer

Om in beide leeftijdsgroepen een klinisch relevant verschil

de op cognitieve gedragstherapie gebaseerde cursus ‘In de put,

van ten minste 6 MADRS-punten te kunnen aantonen (stan-

uit de put’, die bewezen effectief is bij ouderen met depressieve

daarddeviatie 10 punten; p = 80%; α = 0,05; intraclustercorrela-

symptomen.15 De cursus bestaat in principe uit tien wekelijkse

tiecoëfficient (ICC) = 0,2) zou elke onderzoeksarm 33 praktijken

groepsbijeenkomsten, maar wie de groepsbijeenkomsten niet

moeten bevatten. Om verzekerd te zijn van voldoende power,

kon of wilde bijwonen kon hem thuis individueel volgen. De

hebben we de (onbekende) ICC conservatief ingeschat.19

derde stap (op indicatie) was terugverwijzing naar de huisarts
om de verdere aanpak te bespreken.
De deelnemers in de controlepraktijken kregen geen in55(12) december 2012

De statistische analyses werden uitgevoerd met SPSS 16.0
voor Windows. Wij analyseerden de resultaten voor de deelnemerspopulatie als geheel en voor beide leeftijdsgroepen apart.
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Resultaten

Veranderingen in de MADRS-score na zes en twaalf maanden
analyseerden we volgens het intention-to-treatprincipe.
De eerste analyse vond plaats op individueel niveau. Ver-

Onderzoekspopulatie bij voormeting en follow-up

volgens pasten wij op de gegevens een lineair gemengd model

Na de voormeting lootten 33 praktijken met 121 deelnemers

toe om de praktijkclustering te verdisconteren en om te cor-

in de interventiearm en 34 praktijken met 118 deelnemers in

rigeren voor leeftijd, geslacht en MADRS-score bij voormeting.

de controlegroep [ﬁguur]. De controlegroep bevatte 3 en de in-

Ook bepaalden we of de interventie effectief was bij bepaalde

terventiegroep 2 deelnemers met een MADRS-score boven de

subgroepen, zoals ouderen met de niet eerder onderkende of

30 punten en/of suïcidale gedachten. Over deze ouderen nam

behandelde DSM-IV-diagnose depressieve stoornis en deel-

de onderzoeker contact op met de betrokken huisartsen. In de

nemers die bij de voormeting een MADRS-score hoger dan 10

interventiegroep overleden 7 deelnemers, weigerden 10 deel-

punten hadden. Hiervoor gebruikten we een gestratiﬁceerd

nemers de follow-upbezoeken na 6 of 12 maanden en scoor-

lineair gemengd model.

den 3 deelnemers na 12 maanden te laag op de MMSE. In de
controlegroep overleden 17 deelnemers (één van hen had bij de
voormeting geen suïcidale gedachten en een MADRS-score
onder de 30 punten, maar overleed toch door zelfdoding), weigerden 6 deelnemers de follow-upbezoeken na 6 of 12 maan-

Figuur Stroomdiagram van deelnemers aan het PROMODE-interventieonderzoek

den, en waren 2 deelnemers na 12 maanden incompetent om
de vragen lijsten betrouwbaar te beantwoorden. Daardoor beschikten we voor de zesmaandsanalyse over 210 deelnemers
(107 in de interventiegroep, 103 in de controlegroep) en voor de

personen met GDS > 4 en
complete voormeting
n = 239

twaalfmaandsanalyse over 194 deelnemers (101 in de interventiegroep, 93 in de controlegroep).
De interventie- en de controlegroep hadden bij de voormeting vergelijkbare demograﬁsche en klinische karakteristieken.19 De mediane MADRS-scores in de interventiegroep (12;

randomisatie per praktijk

95%-BI 8-18) en in de controlegroep (14; 95%-BI 11-17) pasten bij
lichte tot matig ernstige depressieve problematiek.
personen in 33
interventiepraktijken
n = 121

personen in 34
controlepraktijken
n = 118

Interventie
Van de 121 deelnemers in de interventiegroep accepteerden
er 101 (83%) de verwijzing voor het stepped care-programma,
begonnen er 23 (19%) aan de cursus (21 in groepsverband en 2 op
uitval 12,7%
weigering n = 5
overleden n = 10

uitval 11,6%
weigering n = 8
overleden n = 6

individuele basis) en rondden er 16 (13%) de cursus ook af. Vijf
ouderen (4%) in de interventiegroep kregen niet de interventie
maar een andere, door de huisarts en/of de ggz geïnitieerde
vorm van psychologische hulp.

meting 6 maanden
na randomisatie
n = 107

Als men de stepped care-interventie niet meerekent, kreeg

meting 6 maanden
na randomisatie
n = 103

de leeftijdsgroep 75-79 jaar in de controlegroep vaker psychologische zorg dan die in de interventiegroep (15% versus 2%). Dit
gold niet voor de groep van 80 jaar en ouder (4% versus 5%).

uitval:
weigering n = 2
overleden n = 1

uitval:
weigering n = 1
overleden n = 7

Depressieve symptomen
Gedurende de onderzoeksperiode namen de MADRS-scores
– en dus de ernst van de depressieve symptomen – in beide

meting 12 maanden na
randomisatie
n = 104

meting 12 maanden na
randomisatie
n = 95

groepen af. De scores waren in de controlegroep na zes maanden signiﬁcant sterker gedaald dan in de interventiegroep,
maar na twaalf maanden was dit verschil niet signiﬁcant
meer [tabel]. Rekening houdend met praktijkclustering en

incompetent:
– MMSE < 19 n = 1
– afasie n = 1

incompetent:
– MMSE < 19 n = 3

verschillen bij voormeting was de MADRS-score na zes maanden in de controlegroep 1,4 punten sterker gedaald dan in de
interventiegroep (p = 0,056; ICC = 0) en waren, over twaalf
maanden gerekend, de scores in de interventiegroep op alle

analyse
n = 101

analyse
n = 93

meetmomenten mogelijk hoger dan in de controlegroep (p =
0,088; ICC = 0,045). In geen van de geanalyseerde subgroepen
vonden we een positief effect van de interventie.
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Tabel MADRS-uitkomsten na zes en twaalf maanden in de interventiegroep (stepped care) en de controlegroep (gebruikelijke zorg)
Stepped care
Aantal

121

Gebruikelijke zorg

p

118

Zesmaandsmeting
personen, aantal

107

103

MADRS-score, mediaan (IQR)

12

(7-16)

11

(6-15)

MADRS-responders, aantal (%)

17

(16)

23

(22)

0,24

–1,1

(0,61)

–2,9

(0,58)

0,032

MADRS-verandering t.o.v. voormeting, gemiddelde (SEM)

0,22

Twaalfmaandsmeting
personen, aantal

101

93

MADRS-score, mediaan (IQR)

10

(6-14)

10

(5-13)

0,45

MADRS-responders, aantal (%)

21

(21)

31

(33)

0,049

–3,1

(0,61)

–4,6

(0,64)

0,084

MADRS-verandering t.o.v. voormeting, gemiddelde (SEM)

IQR = interkwartielafstand. SEM = standaardfout van het gemiddelde. Continue variabelen zijn vergeleken met de Mann-Whitney-U-test, categorale variabelen
met de chikwadraattoets, veranderingen van het gemiddelde met de t-toets voor onafhankelijke groepen.

Leeftijdgestratiﬁceerde resultaten

interventie.

In geen van beide afzonderlijk geanalyseerde leeftijdsgroepen

In een recent Nederlands onderzoek bleek dat stepped care

(75-79 jaar en 80 jaar en ouder) had de interventie een positief

bij ouderen vanaf 75 jaar met bij screening gevonden depres-

effect op MADRS-uitkomsten of mortaliteit.18 Het percentage

sieve of angstsymptomen het risico op een depressieve of

deelnemers dat de cursus volgde en het percentage dat deze

angststoornis signiﬁcant verminderde. Dit onderzoek inclu-

afrondde was in beide leeftijdsgroepen gelijk.

deerde echter alleen ouderen met langdurig bestaande symptomen en bood een uitgebreider interventiepakket dan het

Kosteneffectiviteit

onze.8 Onze negatieve bevindingen zijn wel in lijn met een

De kosten van de stepped care-interventie waren naar schatting

recente meta-analyse, waarvan de conclusie was dat psycho-

€ 333 per verwezen oudere (n = 101). We vonden geen signiﬁ-

logische behandeling voor depressieve symptomen in de eer-

cante verschillen in andere (in)formele zorgkosten of kwaliteit

ste lijn alleen effectief is bij patiënten (van alle leeftijden) die

van leven.

verwezen werden door hun huisarts en niet bij patiënten die
via screening opgespoord waren.24

Beschouwing

Een belangrijke aanvulling op eerder onderzoek is dat

Wij hebben geen gunstig effect kunnen zien van een stepped

wij ons richtten op het volledige ‘depressieve spectrum’, dus

care-interventieprogramma in de huisartsenpraktijk onder

naast de depressieve stoornis ook via screening opgespoorde

ouderen vanaf 75 jaar die bij screening onbehandelde depres-

(klinisch relevante) depressieve symptomen. Vooral bij depres-

sieve symptomen bleken te hebben. Het programma was dan

sieonderzoek onder ouderen, bij wie depressieve symptomen

ook niet kosteneffectief. Deze negatieve bevindingen staan in

relatief vaak voorkomen, is dit relevant voor de generaliseer-

tegenstelling tot de voornamelijk positieve reviews over het

baarheid van de resultaten. Om diezelfde reden kozen we voor

effect van screening of case ﬁnding met aansluitend behandel-

een pragmatische onderzoeksopzet, gebruikmakend van het

aanbod op depressieve symptomen,20-22 ook al is dit gunstige

gebruikelijke ggz-interventieaanbod.25

effect soms klein. In vergelijking met ons onderzoek waren

Een mogelijke beperking van ons onderzoek is de keuze

deze onderzoeken meestal gericht op ernstiger depressieve

voor de MADRS-score als onze primaire uitkomstmaat. Hoe-

problematiek en/of jongere populaties (meestal vanaf 55 of 60

wel de MADRS vaak gebruikt wordt en gevalideerd is om (ver-

jaar). Ook verschillen de onderzochte interventies en is de ‘ge-

anderingen in) de ernst van depressieve symptomen te meten

bruikelijke zorg’ in de controlegroep niet in elk zorgsysteem

onder ouderen met matige tot ernstige depressie, lijkt het voor

hetzelfde. In ons Nederlandse gezondheidszorgsysteem heeft

relatief lichte depressieve symptomen een minder geschikt

de huisarts vaak een langdurige persoonlijke band met (oude-

instrument. De MADRS is daarvoor ook niet gevalideerd. Ver-

re) patiënten. De daardoor geboden continuïteit van zorg lijkt

der kon ons onderzoek niet volledig worden geblindeerd, en

een belangrijke factor te zijn bij succesvolle interventies, zoals

dat kan deelnemers in de controlegroep hebben aangezet tot

23

in het Amerikaanse IMPACT-onderzoek.9 Het was de bedoe-

het zoeken van hulp. Deze attention bias26 heeft mogelijk een rol

ling van de onderzochte interventie de huisartsgeneeskun-

gespeeld (onder de 75- tot 79-jarigen) in ons onderzoek, om-

dige zorg te verbeteren. Dat we geen effect vonden, kan erop

dat de controlegroep uiteindelijk iets meer psychologische

wijzen dat de ‘gebruikelijke zorg’ al zo goed is dat de screening

zorg ontving dan de interventiegroep. Wij konden moeilijk

en het daaropvolgende behandelaanbod geen meerwaarde

voorkomen dat onderzoeksmedewerkers tijdens interviews te

meer hebben. Het kan echter ook zijn dat de relatief kleine

weten kwamen in welke onderzoeksgroep de geïnterviewde

rol van de huisarts in ons stepped care-programma een nadelig

zat. Om deze observer bias zo veel mogelijk te beperken, gaven

effect had op de zorgcontinuïteit en op de acceptatie van de

we de onderzoeksmedewerkers niet actief informatie over de
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O n d e r zo e k

randomisatie en lieten we alle op video opgenomen MADRS-

4

interviews onafhankelijk scoren door minstens twee onderzoeksmedewerkers.

5

Ons onderzoek laat zien dat slechts een klein deel (19%) van
de ouderen die na screening naar de ggz verwezen worden

6

vanwege depressieve symptomen uiteindelijk ingaat op het
cursusaanbod. Mogelijk hoeft dit niet te verbazen, want deze

7

ouderen zochten uit zichzelf (nog) geen hulp. In een kwalitatief onderzoek parallel aan het interventieonderzoek explo-

8

reerden we waarom deelnemers het cursusaanbod afwezen.
Zij noemden als belangrijke redenen de afwezigheid van depressieve klachten, negatieve verwachtingen over (het effect

9

van) de cursus en/of over groepsdeelname, en zichzelf te oud
vinden om nog nieuwe dingen te leren.27 Dit benadrukt het

10

belang van een uitvoerige verkenning van subjectieve klachten en behoeften, en van de motivatie voor eventuele hulp na

11

screening. Bovendien zou de hulp, zeker op hogere leeftijd,
niet alleen gericht moeten zijn op depressieve problematiek

12

maar ook op andere domeinen, zoals functionele beperkingen
en chronische pijn. In ons onderzoek kreeg de huisarts, die de
meeste ouderen zien als gewaardeerd adviseur, slechts een
beperkte rol toebedeeld – vanuit de gedachte dat deze onvoldoende tijd zou hebben om de depressieve symptomen en de
hulpbehoefte van alle ouderen die de screening zou opsporen
uitgebreid te exploreren. Ons intrigeert de vraag of een pro-

13

14

15

gramma van screening en interventie meer succes zou hebben
als de huisarts een grotere rol zou hebben bij het exploreren

16

van de opgespoorde klachten en de behoefte aan hulp.
17

Conclusie

18

Onder ouderen in de huisartsenpraktijk resulteerde een stepped care-interventie na een screening op depressieve symptomen niet in betere klinische uitkomsten dan de gebruikelijke
huisartsenzorg. Slechts een minderheid ging in op het aanbod deel te nemen aan het kernelement van de interventie, de
cursus ‘In de put, uit de put’. Het onderzochte programma van
screening en stepped care is geen bruikbare strategie bij het bestrijden van depressieve symptomen op hoge leeftijd. ▪

19

20

21

22
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