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Samenvatting

De invloed van indicatiestelling door overleg (the Negotiated Approach) op patiënt-

behandelingcompatibiliteit en uitkomst bij de behandeling van depressieve stoornissen
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In deze thesis staat de vraag centraal of de compatibiliteit tussen de behandelvoorkeuren 

van de patiënt en de geboden behandeling (verder aangeduid als patiënt-

behandelingcompatibiliteit) positief geassocieerd is met het proces en de uitkomst in 

de psychotherapeutische behandeling van onze patiënten. Hoofdstuk 1 begint met een 

beschrijving van de “Negotiated Approach”, de procedure die we toepasten om de patiënt-

behandelingcompatibiliteit in onze studie te verbeteren. Daarna volgt een bespreking 

van de literatuur met betrekking tot de invloed van patiënt-behandelingcompatibiliteit 

op het therapeutische proces en de therapeutische uitkomst. Daarin komt naar voren 

dat bij de toepassing van de Negotiated Approach therapie-uitval afneemt naarmate 

de uiteindelijke behandeling meer overeenkomt met de door de patiënt gewenste 

behandeling. Dit komt waarschijnlijk doordat de kans op een conflict tussen de 

ziektecognities en de daarmee samenhangende therapievoorkeuren van de patiënt 

enerzijds, en de behandelrationale en het daaruit voortvloeiende behandelplan van de 

therapeut anderzijds, afneemt. Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van patiënt-

therapeutcompatibiliteit op het proces en de uitkomst. Deze bespreking vloeit voort uit 

onze wens om in het onderzoek een onderscheid te maken tussen de invloed van patiënt-

behandelingcompatibiliteit en patiënt-therapeutcompatibiliteit. Uit de geraadpleegde 

literatuur maken wij op dat dit onderwerp in de literatuur vooral benaderd wordt vanuit 

de gedachte dat overeenstemming tussen de patiënt en de behandelaar wat waarden, 

opvattingen en overtuigingen betreft als belangrijk wordt ervaren, omdat dit van invloed 

is op het therapeutische proces en de therapeutische uitkomst ervan. Tegelijkertijd 

wordt duidelijk dat er een (substantiële) overlap bestaat tussen datgene wat onder 

patiënt-behandelingcompatibiliteit en patiënt-therapeutcompatibiliteit begrepen wordt. 

Opvallend is dat therapeutgerelateerde aspecten zoals empathie, (onvoorwaardelijke) 

acceptatie en congruentie in de literatuur worden gezien als relatief onafhankelijke 

variabelen, die min of meer los staan van de overeenstemming in de therapeutische 

dyade op het vlak van waarden, opvattingen en overtuigingen. Hoofdstuk 1 eindigt met 

een opsomming van de volgende onderzoeksvragen:

1. Is er een verband tussen de ziektecognities van de patiënt en diens adherentie in 

psychotherapie?
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2. Leidt het toepassen van de Negotiated Approach tot een betere therapeutische 

alliantie, een lagere uitval en een betere uitkomst?

3. Welke invloed heeft de patiënt-behandelcompatibiliteit die met de Negotiated 

Approach kan worden bereikt op de subschalen van de Werk Alliantie Vragenlijst, 

de patiënttevredenheid en de uitkomst? En hoe verhoudt dit zich tot de invloed die 

patiënt-therapeutcompatibiliteit heeft op deze variabelen?

4. Verschillen therapeuten in de mate waarin zij patiënt-behandelingcompatibiliteit 

kunnen bereiken dan wel nastreven, en leidt dat tot verschillen in de uitkomst? 

Bij het bestuderen van de invloed van de ziektecognities van de patiënt op adherentie 

in psychotherapie is gebruik gemaakt van een subset van de data van de Second Dutch 

National Survey of General Practice (DNSGP-2). Voor het beantwoorden van de overige 

onderzoeksvragen zijn de data gebruikt van een gecontroleerd onderzoek waarbinnen 

196 patiënten over de volgende drie condities gerandomiseerd zijn:

1. Patiënt-behandelingcompatibiliteit tot stand gebracht met de Negotiated Approach 

(TreatSelect) met toegewezen therapeut.

2. Standaardbehandeling met Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) met toegewezen 

therapeut (Control).

3. Standaardbehandeling met IPT met zelfgekozen therapeut (TherpSelect).

Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag of de ziektecognities van de patiënt van invloed zijn op 

adherentie in psychotherapie. Het uitgangspunt bij de bespreking van de literatuur vormt 

de observatie dat onderdiagnose en onderbehandeling bij depressieve stoornissen nog 

steeds veel voorkomen ondanks de zorgen die er momenteel bestaan ten aanzien van 

overbehandeling. Aan de hand van de literatuur komen we tot de conclusie dat wel 

wordt aangenomen dat ziektecognities van invloed zijn op het zoeken van hulp door de 

patiënt, het tot stand komen van de diagnose en de kans op succesvolle verwijzingen 

naar de geïndiceerde zorg, maar dat er weinig bekend is over de mate waarin deze 

processen door ziektecognities beïnvloed worden. Na een beschrijving van DNSGP-2 

wordt de procedure beschreven die door ons is gevolgd bij het bestuderen van de 

data van een subset van 120 patiënten met een actuele DSM-IV diagnose depressie, 
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die tevens een causale attributielijst hadden ingevuld. Vervolgens wordt besproken hoe 

de demografische variabelen, ziektevariabelen en causale attributies zijn gebruikt als 

onafhankelijke variabelen in associatiemodellen met als afhankelijke variabelen: (1) het 

stellen van de diagnose door de huisarts en (2) het krijgen van een behandeling bij een 

GGZ medewerker waarbij ten minste 3 sessies hebben plaatsgevonden (succesvolle 

verwijzing). Causale attributies die gerelateerd zijn aan “intrapsychische” angsten blijken 

significant van invloed te zijn op het stellen van de diagnose depressie en een succesvolle 

verwijzing. Causale attributies die terug te voeren zijn op gebeurtenissen in de jeugd 

blijken eveneens significant geassocieerd te zijn met succesvolle verwijzingen. Verder 

blijken causale attributies sterk bij te dragen aan de verklaarde variantie in de gebruikte 

modellen, namelijk 55% van de verklaarde variantie in het eerste model (het stellen van 

de diagnose door de huisarts) en 39% in het tweede model (succesvolle verwijzing).

Het uitgangspunt in hoofdstuk 3 wordt in essentie gevormd door een tentatieve 

conclusie die Duncan en Moynihan in 1994 trekken op basis van een door hen 

geschreven narrative review. Zij uiten de veronderstelling dat het “bewust” gebruiken 

van het referentiekader van de patiënt van invloed zou kunnen zijn op de uitkomst van 

behandelingen, waarbij zij aannemen dat dit gemedieerd wordt door de therapeutische 

relatie. Na een update van de literatuur wordt geconstateerd dat de stelling van Duncan 

en Moynihan wel bevestigd lijkt te worden, maar dat er vooral onderzoek is gedaan naar 

de beginfase van de behandeling (impact op de therapeutische alliantie), terwijl er weinig 

bekend is over het verdere beloop van de therapie (uitkomst) en de mediërende rol 

van de therapeutische alliantie in de associatie van patiënt-behandelingcompatibiliteit 

met uitkomst. Gezien de overlap tussen patiënt-behandelingcompatibiliteit en patiënt-

therapeutcompatibiliteit wordt in de methodesectie toegelicht waarom het eerder 

beschreven design is gevolgd, zodat er een heldere scheiding aangebracht kan worden 

tussen het teweegbrengen van patiënt-behandelingcompatibiliteit (door middel van 

de Negotiated Approach) en het teweegbrengen van patiënt-therapeutcompatibiliteit 

(voor de gevolgde procedure zie de appendix bij hoofdstuk 3). De bereikte patiënt-

behandelingcompatibiliteit is gemeten met een experimentele schaal, de “Achieving 

Compatibility Process Scale” (ACPS). De therapeutische alliantie is gemeten met de Werk 
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Alliantie Vragenlijst (WAV). De uitkomst is gemeten met de Beck Depression Inventory 

(BDI). De analyses zijn uitgevoerd met behulp van Multilevel Analyse, met patiënten 

genest in therapeuten, genest in condities. De aanname dat de Negotiated Approach de 

ontwikkeling van de patiënt-behandelingcompatibiliteit bevordert, wordt bevestigd. Er 

zijn significante verschillen in de hellingshoek van de ACPS in de tijd tussen TreatSelect 

en Control in het voordeel van TreatSelect. Ook wordt er in de TreatSelect-conditie 

een mediërend effect van de therapeutische alliantie vastgesteld. Opvallend is dat er 

geen verschillen bestaan in de ontwikkeling van de ACPS in de tijd tussen TherpSelect 

en TreatSelect, terwijl er wel significante verschillen bestaan tussen TherpSelect en 

TreatSelect op het interceptniveau van de WAI, in het voordeel van TherpSelect. 

Desondanks worden er geen verschillen in uitkomst gevonden tussen de condities 

(TherpSelect, TreatSelect en Control). 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan een exploratie van de invloed van de Negiotiated 

Approach in TreatSelect en de toegepaste selectieprocedure in TherpSelect op de 

subschalen van de WAV (Taken, Doelen en Bond), patiënttevredenheid en de perceptie 

van de therapeut door de patiënt. Om de perceptie van de therapeut door de patiënt 

te meten zijn in alle drie de condities de “Counselor Effectiveness Rating Scale” (CERS) 

gebruikt. Multilevel Analyse is toegepast om de resultaten te analyseren met patiënten 

genest in therapeuten, genest in condities. Een consistente bevinding in hoofdstuk 4 

is dat de procedures die zijn toegepast in TreatSelect en TherpSelect om de patiënt-

behandeling- respectievelijk de patiënt-therapeutcompatibiliteit te bevorderen tot een 

gunstigere ontwikkeling in de tijd leiden op alle gebruikte procesmaten met uitzondering 

van de scores op de Doelensubschaal van de WAV, waar geen significante verandering 

in de tijd optreedt. Als de doelen eenmaal zijn vastgesteld, blijven ze stabiel. Een andere 

consistente bevinding is dat alle procesgerelateerde scores (subschalen van de WAV, de 

CERS en patiënttevredenheid) het hoogst zijn in de TherpSelect-conditie. Toch worden 

er geen verschillen in uitkomst gevonden tussen de condities. Echter, over de condities 

heen blijkt de ACPS score uitkomst het beste te voorspellen. Beter dan de totaalscore op 

de WAV, de Doelen en de Bondsubschaal van de WAV en de CERS. Met andere woorden, 

een goede therapeutische relatie is geen noodzakelijke voorwaarde. Mogelijk moet het 
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tot stand brengen en op peil houden van een goede patiënt-behandelingcompatibiliteit 

een deel van onze corebusiness zijn. 

In hoofdstuk 5 wordt een post hoc-analyse besproken van de resultaten die de 

therapeuten boekten (op proces en uitkomstmaten) die zowel in de TherpSelect- als in 

de Control-conditie IPT-behandelingen uitvoerden. In het verlengde van onze conclusie 

in hoofdstuk 4 dat het tot stand brengen en op peil houden van een goede patiënt-

behandelingcompatibiliteit van belang lijkt voor uitkomst, is het verband tussen de 

bereikte compatibiliteit en de uitkomst op het niveau van de therapeut geanalyseerd. 

Onze hypothese was dat therapeuten significant verschillen in de mate waarin zij ernaar 

streven en in staat zijn om een goede patiënt-behandelingcompatibiliteit tot stand 

te brengen, en dat dit van invloed is op de uitkomst. Met als nevenhypothese dat de 

associatie tussen compatibiliteit met uitkomst gemedieerd wordt door de therapeutische 

relatie. We pasten Multilevel Analyses toe op de resultaten van 7 therapeuten die 

een IPT-behandeling uitvoerden bij 103 patiënten, met de meetresultaten genest in 

patiënten, genest in therapeuten. De adherentie aan het IPT-protocol is gemeten met 

de IPT-subschaal van de “Collaborative Study of Psychotherapy Rating Scale”. Verder 

zijn de al eerder genoemde meetinstrumenten gebruikt (ACPS, WAV, CERS en BDI). De 

adherentie aan het IPT-protocol was bevredigend. Onze hypothese dat therapeuten 

significant verschillen in de mate waarin zij compatibiliteit bereiken is bevestigd. 

De resultaten van de analyse lieten verder zien dat de bereikte score op de ACPS de 

belangrijkste voorspeller was van de uitkomst op het niveau van de therapeut, maar 

dat de therapeutische relatie geen mediator was in de associatie tussen de ACPS en 

de uitkomst. Uit het feit dat er geen een-op-een-relatie te vinden was tussen de door 

de therapeut bereikte scores op de ACPS en de uitkomst maken wij op dat er meer 

variabelen in het spel zijn. 

Hoofdstuk 6 bevat de algemene discussie en daarin worden de belangrijkste 

bevindingen samengevat. Na een korte inleiding worden de methodologische en 

conceptuele overwegingen als ook de klinische relevantie van de bevindingen besproken. 

Tot slot worden aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. Onze belangrijkste 

bevindingen zijn dat de causale attributies van patiënten geassocieerd zijn met het in zorg 
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komen en blijven (succesvolle verwijzing). Gegeven de theoretische relatie die er bestaat 

tussen causale attributies en behandelvoorkeuren, suggereert dit naar ons inzicht dat 

er een relatie bestaat tussen de causale attributies van de patiënt en de mate waarin 

patiënt-behandelingcompatibiliteit kan worden bereikt in de uiteindelijke behandeling. 

We moeten echter constateren dat de bevindingen in de studie die in hoofdstuk 2 worden 

besproken en de resultaten die in de hoofdstukken 3 tot en met 5 aan de orde komen, 

deze link tussen causale attributies en de bereikbare compatibiliteit niet dekt. Wij moeten 

dus het antwoord schuldig blijven op de vraag of er een associatie bestaat tussen de 

causale attributies van de patiënt, de daarmee samenhangende behandelvoorkeuren en 

de bereikbare patiënt-behandelcompatibiliteit. De bevindingen in de hoofstukken 3 tot 

en met 5 suggereren echter sterk dat patiënt-behandelingcompatibiliteit een belangrijke 

voorspeller is van de uitkomst, belangrijker dan (de kwaliteit van) de therapeutische 

relatie. Het bereiken en onderhouden van een goede patiënt-behandelingcompatibiliteit 

lijkt daarom deel uit te moeten maken van onze psychotherapeutische corebusiness. 

Zowel over de condities heen als op het niveau van de therapeut. In ieder geval als het 

gaat om het domein van de in tijd gelimiteerde, psychotherapeutische behandeling van 

depressieve stoornissen. We merken daarbij op dat er meerdere manieren zijn waarop 

een goede patiënt-behandelingcompatibiliteit kan worden bereikt. Ten slotte constateren 

wij dat de validiteit van de ACPS verder onderzoek behoeft. Als de ACPS goed gevalideerd 

is, kan het instrument naast een goede monitor voor lopende therapieën ook waardevol 

zijn bij de opleiding van therapeuten. Immers de ACPS dekt vrijwel alle componenten 

die door Crits-Cristoph (2006) van belang worden geacht voor de therapeutische relatie. 

Daarnaast geeft de ACPS de therapeut duidelijke richtlijnen voor het verbeteren van het 

therapeutische proces en de therapeutische uitkomst. 


