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Inleiding 

De bipolair stoornis (BS) is een ernstige en complexe psychiatrische aandoening, die gekenmerkt 

wordt door ten minste één (hypo-) manische episode, in de meeste gevallen afgewisseld met 

depressieve episodes. Geschat wordt dat de ziekte voorkomt bij 1.4-2.8% van de bevolking. De ziekte 

kent een sterk wisselend beloop. De meeste patiënten hebben periodes met een euthyme stemming 

tussen de episodes, dat wil zeggen een relatief stabiele periode waarin niet wordt voldaan aan de 

criteria voor een stemmingsepisode. Andere patiënten echter houden last van subsyndromale 

symptomen, ook tijdens deze euthyme fase, ondanks goede behandeling. Depressieve 

subsyndromale verschijnselen komen het meest voor. De stoornis heeft negatieve gevolgen voor de 

kwaliteit van leven en het functioneren van patiënten, alsook voor hun lichamelijke gezondheid. Ook 

de naast-betrokkenen van patiënten met BS lijden vaak onder de gevolgen van de ziekte. 

In het algemeen wordt aangenomen dat de behandeling van patiënten met BS in Nederland 

van een goed niveau is, echter exacte gegevens hierover ontbreken. Desondanks hebben patiënten 

met een BS toch vaak last van aanhoudende symptomen en meer of minder ernstige beperkingen in 

hun functioneren. Nederlandse en internationale richtlijnen doen aanbevelingen voor een optimale 

behandeling: een combinatie van farmacotherapie, psychoeducatie, ondersteunende behandeling en 

psychotherapie. Ondanks het feit dat deze richtlijnen alom bekend zijn, is onduidelijk in welke mate 

zij geïmplementeerd en nagevolgd worden.  

Psychiatrisch verpleegkundigen zijn in Nederland verantwoordelijk voor een belangrijk deel 

van de GGZ-zorg.  De zorg die zij bieden wordt vaak omschreven als ‘structurerende en 

ondersteunende begeleiding’, en het bewaken van de continuïteit van de behandeling is er meestal 

onderdeel van. Verpleegkundigen hebben een grote mate van vrijheid in hun werk, die enerzijds van 

belang is om flexibel te kunnen inspelen op veranderende problemen en behoeften van patiënten, 

maar anderzijds ook kan leiden tot suboptimale zorg doordat essentiële onderdelen van de zorg niet 

worden geleverd. De kennis over effectieve psychosociale interventies voor patiënten met een BS 

groeit snel, maar verpleegkundigen zijn niet altijd geneigd om die toe te passen. Daarnaast kan de 

stoornis zelf tot gevolg hebben dat patiënten niet altijd optimale zorg krijgen. In (hypo-) manische 

episodes kan een patiënt zelf vinden dat hij geen behandeling nodig heeft, terwijl depressieve 

episodes ertoe kunnen leiden dat patiënten geen contact met hulpverleners zoeken of een 

aangeboden behandeling weigeren. Therapie-ontrouw is een veel voorkomend probleem bij deze 

patiënten. 

Bijna 20 jaar geleden werden behandelprogramma’s ontwikkeld speciaal voor patiënten met 

langdurige ziektebeelden, zoals depressies of diabetes: chronic care programs. In deze programma’s 

lag de nadruk op geplande zorg, die het zelf-management van patiënten moest bevorderen, dit 

gestuurd vanuit richtlijnen.  Hierop gebaseerd werd Collaborative Care (CC) ontwikkeld, dat 



inmiddels al in diverse studies is onderzocht met positieve resultaten. In de weinige studies die CC 

onderzochten bij patiënten met een BS bleek alleen een gunstig effect op manische symptomen, 

maar niet op depressieve symptomen. In dit proefschrift beschrijven onder meer wij een 

gerandomiseerd onderzoek naar het effect van CC, voor patiënten met bipolaire stoornis, in de 

gespecialiseerde GGZ in Nederland. 

 

Belangrijkste bevindingen 

In hoofdstuk 1 beschrijven we het onderzoeksprotocol van het pragmatische 

clustergerandomiseerde experimentele onderzoek. Het publiceren van een dergelijk protocol helpt 

lezers om vast te stellen in welke mate de onderzoekers zich hebben gehouden aan wat ze bij 

aanvang hadden gepland. We beschrijven de inhoud van ons CC-programma voor patiënten met BS. 

Alle beslissingen in dit programma inzake de behandeling worden genomen in het CC-team, waar de 

patiënt, zijn of haar naastbetrokkene, de verpleegkundige en de psychiater deel van uitmaken. Het 

CC-team wordt uitgebreid met andere hulpverleners als daar aanleiding toe was. Het team komt 

volgens het interventieprotocol minstens 3 keer gedurende het jaar bijeen. De verpleegkundige 

coördineert de zorg in zijn of haar rol als care manager. Zorgbehoeften van patiënten worden 

systematisch geïnventariseerd met behulp van de Camberwell Assessment of Needs. Vervolgens 

wordt het behandelplan hierop gebaseerd. Dit behandelplan wordt geformuleerd als een contract, 

waarin doelen en behandelactiviteiten worden vastgelegd en waaraan alle teamleden zich 

committeren middels een handtekening. Alle activiteiten en resultaten van de behandeling worden 

gevolgd en geëvalueerd in het CC-team.  Patiënten worden gestimuleerd om hun stemming te 

beschrijven met behulp van de Life Chart methode. Er wordt een signaleringsplan gemaakt, met een 

beschrijving van vroege signalen van decompensatie en de vroege interventies die daarop zouden 

moeten volgen. Psychoeducatie wordt binnen het CC-programma aangeboden in groepen, aan zowel 

patiënten als hun naasten. Verder maakt Probleem Oplossende Behandeling (POB) deel uit van het 

programma, mede met als doel om depressieve symptomen te kunnen beïnvloeden. POB wordt 

binnen het programma uitgevoerd door verpleegkundigen. POB  is een kortdurende therapie, waarin 

patiënten leren hoe ze effectief problemen in hun dagelijks leven kunnen oplossen. De aanname is 

dat dit leidt tot een verbeterde stemming. Verder worden farmacotherapie en zorg voor lichamelijke 

gezondheid aangeboden. We bestudeerden het effect van deze interventie in een 

clustergerandomiseerde trial, gedurende een jaar, in poliklinisch werkende teams in de 

gespecialiseerde GGZ in Nederland. Teams in de controlegroep voerden gebruikelijke zorg uit (Care 

As Usual, CAU. Ook teams in de controlegroep bleken in wisselende mate al elementen uit ons CC-

programma al uit te voeren, echter niet systematisch en niet aan alle patiënten. Geen enkel team 

bood al POB aan. De teams in de CC groep werden getraind in CC, en kregen vervolgens  coaching en 



supervisie in de periode dat ze CC uitvoerden. We gebruikten vragenlijsten met reeds vastgestelde 

psychometrische eigenschappen om de effecten van het programma te meten, met metingen 

voorafgaand aan de behandeling (baseline), na 6 maanden en na 12 maanden, zowel bij patiënten, 

hun naasten, als de hulpverleners. De primaire uitkomstmaten waren depressieve en manische 

symptomen, functioneren en kwaliteit van leven. Een secundaire uitkomst was medicatietrouw.  

 

Hoofdstuk 2  geeft de resultaten van de trial weer ten aanzien van de uitkomstvariabelen 

depressieve en manische symptomen, evanals medicatietrouw. Het onderzoek werd uitgevoerd in 16 

poliklinische GGZ teams. In intention-to-treat (ITT) analyses werden de gegevens van 138 patiënten 

geanalyseerd. CC had een significant en klinisch relevant effect op het aantal maanden met 

depressieve symptomen, zowel na 6 maanden als na 12 maanden, evenals op de ernst van 

depressieve symptomen na 12 maanden. Geen effect werd gevonden op manische symptomen, noch 

op medicatietrouw. We concludeerden, juist omdat depressieve symptomen moeilijk te behandelen 

zijn en bijdragen aan zowel functionele beperkingen als aan verminderde kwaliteit van leven, dat CC 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de behandeling van patiënten met BS. We 

veronderstelden dat vooral de Probleem-Oplossende Behandeling (POB) heeft bijgedragen aan dit 

effect. 

 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van CC op functioneren en kwaliteit van leven beschreven. 

Tevens is in deze studie de mediërende rol van de ernst van depressieve symptomen op de 

uitkomstvariabelen onderzocht. Patiënten die CC ontvingen bleken meer verbetering te ervaren op 

het gebied van algemeen functioneren, in vergelijking met patiënten in de controlegroep, met een 

klein effect. In de domeinen van autonomie, cognitief functioneren, en ontspanning (wat verwijst 

naar de mogelijkheid om fysieke activiteiten en hobby’s te ontpooien) werd een gemiddeld effect 

gevonden ten gunste van CC. Geen verschil tussen de groepen werd gevonden in de andere 

domeinen van functioneren. Wat betreft kwaliteit van leven bleek dat patiënten uit de 

experimentele groep meer verbeterden op het domein ‘fysieke gezondheid’ dan patiënten in de 

controlegroep. Er werden geen significante verschillen gevonden met betrekking tot algehele 

kwaliteit van leven, noch op de andere domeinen van kwaliteit van leven. Vijftig procent van de 

effecten op functioneren werden gemedieerd door het effect van CC op ernst van depressieve 

symptomen. Dit suggereert dat, naast het positieve effect op depressie, CC ook een rechtstreeks 

gunstig effect heeft op diverse domeinen van functioneren en kwaliteit van leven. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft een epidemiologische studie waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit de 

Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA), een longitudinale cohortstudie naar het 



beloop van depressieve stoornissen (waaronder ook een beperkt aantal bipolaire stoornissen) en 

angststoornissen. We onderzochten verschillen in functioneren tussen patiënten uit drie groepen:  

(1) patiënten die eenmalig een depressieve episode hebben doorgemaakt (MDD-s), (2) patiënten die 

meermalen een depressieve episode doormaakten (MDD-r), of (3) patiënten met een bipoliare 

stoornis (BS). Ook onderzochten we of er verband is tussen de tijd sinds de laatste episode 

(aangeduid als ‘syndromal state’) en de  beperkingen, en of deze associatie wordt beïnvloed door de 

diagnose van de patiënt. Tot slot onderzochten we de rol van depressieve symptomen bij deze 

associaties. De gegevens voor deze studie kwamen van 1664 deelnemers aan NESDA (MDD-s n=483; 

MDD-r n=1063; BS n=118). In aanvullende analyses werden 530 gezonde controles uit NESDA 

geïncludeerd. Diagnose en informatie over de syndromal state werden verkregen met behulp van de 

Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Psychosociale beperkingen werden gemeten 

met de World Health Organisation Disabilities Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Gecorrigeerde 

associaties tussen diagnose, syndromal state, functionele beperkingen en ernst van depressie 

werden onderzocht. We vonden dat beperkingen in functioneren bij patiënten met MDD-S, MDD-r 

en BS minder werden met de toename van de tijd sinds het symptomatische herstel van de laatste 

episode. Patiënten met een BS hadden meer beperkingen dan patiënten met MDD-s of met MDD-r. 

Toen we de impact van syndromal state op de functionele beperkingen nader bestudeerden, was er 

een verschillend beloop zichtbaar tussen de drie diagnostische groepen. Functioneel herstel nam 

meer tijd in beslag bij patiënten met MDD-r en patiënten met een BD, dan bij patiënten met MDD-s, 

en dit was toe te schrijven aan de ernst van de depressieve symptomen. Bovendien bleek dat 

patiënten waarbij de laatste episode meer dan een jaar geleden in remissie was gegaan, nog steeds 

minder goed functioneerden dan gezonde mensen. We concludeerden dat functioneel herstel na een 

depressieve episode tot meer dan een jaar in beslag kan nemen, bij patiënten met recidiverende 

depressies of met een BS, en dat dit grotendeels verband houdt met aanhoudende subsyndromale 

depressieve symptomen. 

 

Hoofdstuk 5  beschrijft een grounded theory studie, die werd uitgevoerd binnen de CC-trial, waarbij 

we de therapeutische relatie tussen patiënten en verpleegkundigen onderzochten. We onderzochten 

welke elementen van die therapeutische relatie het herstel van depressie bevorderen, volgens 

patiënten, en welke elementen dat herstel juist in de weg staan. Veertien patiënten die deelnamen 

aan de experimentele arm van de CC-trial werden uitgebreid geïnterviewd.  Drie kernthema’s 

kenmerkten de ondersteuning door de verpleegkundige tijdens het herstel: (1) het creëren van een 

veilige en ondersteunende omgeving; (2) het helpen met het verhelderen van gedachten en 

gevoelens, en; (3)het ondersteunen van het fysiek actiever worden. Dit onderzoek laat zien dat, 



volgens patiënten, het herstelproces van een depressieve episode baat heeft bij een goede 

werkrelatie met de verpleegkundige. 

 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de resultaten van een grounded theory studie, waarin de draaglast van 

partners van patiënten met BS werd onderzocht, evenals hoe deze partners zich staande hielden, en 

wat hun behoefte aan ondersteuning was. Vijftien partners en ex-partners werden geïnterviewd. Zij 

rapporteerden een zware last ervaren door de ziekte van hun partner. De partners beschreven hun 

situatie als ‘alleensaamheid’, dat wil zeggen dat ze sterke gevoelens van eenzaamheid ervoeren 

ondanks het samenzijn met hun partner. In hun pogingen om hiermee om te kunnen gaan probeerde 

de partner in eerste instantie om een adequate inschatting van de situatie te maken, om hiermee 

ook de vraag te beantwoorden of de patiënt verantwoordelijk kon worden gehouden voor zijn of 

ontwrichtende gedrag, of dat dit aan de ziekte diende te worden toegeschreven. Vervolgens 

probeerden partners een evenwicht te bereiken tussen zichzelf wegcijferen dan wel voor zichzelf 

opkomen. Opvallend in deze studie was dat het weliswaar heel duidelijk werd dat deze partners 

steun nodig hebben, maar dat ze vrijwel geen hulp kregen van professionele hulpverleners. De door 

ons geformuleerde grounded theory kan de basis vormen voor de ontwikkeling van meer adequate 

hulp voor partners van patiënten met BS. 

 

Discussie van de belangrijkste bevindingen 

Symtomen, functioneren en kwaliteit van leven. 

Collaborative care is onderzocht in verscheidene behandelsettingen en in uiteenlopende 

patientenpopulaties. De meeste studies laten zien dat CC effectief is, met kleine tot matige  

effectgroottes. Wij implementeerden CC om de organisatie en de inhoud van de zorg te verbeteren, 

en hierdoor patiëntuitkomsten te verbeteren. Wij vonden significante verbeteringen in depressieve 

symptomen, functioneren, en op één domein van kwaliteit van leven, met kleine tot gemiddelde 

effectgroottes, vergeleken met gebruikelijke zorg. Studies die effect laten zien van CC op 

functioneren en kwaliteit van leven zijn schaars. Omdat bekend is dat patiënten erg lijden onder 

depressieve symptomen voegden wij POB toe aan ons programma. Waarschijnlijk is POB  deels 

verantwoordelijk voor het positieve effect dat we vonden in de verbetering van depressieve 

symptomen, en deels via dit effect, op functioneren. De rationale van POB is dat door het vergroten 

van probleemoplossende vaardigheden, de patiënt eerst meer gaat begrijpen van de relatie tussen 

alledaagse problemen en de eigen stemming. De patiënt voelt zich beter in staat om haalbare doelen 

te stellen en actief te werken aan het bereiken van deze doelen, wat uiteindelijk kan resulteren in 

meer vertrouwen in eigen kunnen en het hervinden van controle over het eigen leven. Dat kan dan 

leiden tot een vermindering van depressieve symptomen. In het grounded theory onderzoek over de 



werkrelatie (hoofdstuk 5 van dit proefschrift) vertelden diverse patiënten dat de systematische 

benadering van POB hen had geholpen bij het herstel van hun depressie en in het geleidelijk weer 

actiever worden. 

 Naast de verbetering van depressieve symptomen vonden we ook een verbetering van  

psychosociaal functioneren. Deze effecten bleken voor 50% te verklaren door het effect van CC op 

depressie. Dit impliceert dat CC het functioneren niet alleen indirect beïnvloedde, dus via verbetering 

van de depressie, maar ook op een meer directe manier. De domeinen van functioneren die 

significant verbeterden zijn autonomie, cognitief functioneren en vrijetijdsbesteding. Daarnaast was 

ook het algemene functioneren verbeterd. We hebben een aantal mogelijke verklaringen voor deze 

bevindingen.  POB kan leiden tot betere vaardigheden in het nemen van beslissingen in het dagelijks 

leven, wat weer kan leiden tot vergroot gevoel van autonomie. Daarnaast is het waarschijnlijk dat 

POB de probleemoplossende vaardigheden vergroot, wat een positief effect kan hebben gehad op 

het cognitief functioneren. Het effect op de vrijetijdsbesteding kan verklaard worden door het 

daadwerkelijk gaan uitvoeren van activiteiten op gebied van sport of hobby´s, gestimuleerd door het 

uitvoeren van de plannen die tijdens POB-sessies  zijn gemaakt. 

 Een andere factor die van invloed kan zijn geweest op het positieve effect op functioneren is 

het gegeven dat CC gebruik maakte van een handboek en een systematische methode. Dit heeft 

ertoe geleid dat patiënten actief betrokken werden  bij hun behandeling, waardoor hun 

zelfmanagement-vaardigheden verbeterden. We hebben bovendien nog een scala aan andere 

interventies ingezet die gericht waren op het vergroten van zelfmanagement-vaardigheden, zoals het 

bijhouden van de eigen stemming met de Life Chart, het opstellen van en werken met een 

signaleringsplan, en door het aanbieden van  psychoeducatie.  

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift, (NESDA) stelden we vast dat herstel van functioneren 

achterliep bij syndromaal herstel, vooral bij patiënten met recidiverende depressies of een bipolaire 

stoornis. Bovendien bleven er zelfs een jaar na symptomatisch herstel van de laatste episode 

functionele beperkingen in vergelijking met gezonde controles. We vonden dat dit langzame herstel 

van functioneren toe te schrijven was aan depressieve restsymptomen. Er zijn diverse verklaringen 

gesuggereerd door andere onderzoekers voor het vertraagd optreden van functioneel herstel na 

symptomatisch herstel, zoals aanhoudende cognitieve beperkingen en het hebben doorgemaakt van 

veel episodes. Met betrekking tot dit laatste wordt wel verondersteld dat een onderliggend proces 

van toenemende neurologische beschadigingen een rol speelt, waarbij cognitieve beperkingen, 

behandelresistentie, somatische comorbiditeit en neurobiologische afwijkingen toenemen met elke 

nieuwe ziekte-episode. 

 

  



De werkrelatie 

Ons onderzoek naar de kwaliteit van de werkrelatie (working alliance, WA) tussen de patiënt en de 

verpleegkundige tijdens een depressieve episode laat zien dat CC de verpleegkundige een aantal 

handvatten biedt bij het effectief ondersteunen van de patiënt in het omgaan met depressieve 

symptomen (hoofdstuk 5 van dit proefschrift). Onze bevindingen bevestigen die van andere studies 

naar de werkrelatie. Ons CC-programma was gestructureerd en werd systematisch uitgevoerd, 

gericht op doelen die de patiënt zelf had gesteld, waarbij de stappen zoals beschreven in het 

handboek werden gevolgd. Dit heeft mogelijk een rol gespeeld bij het feit dat patiënten het 

programma als helpend hebben ervaren. Patiënten bevestigden de kernelementen van CC als 

ondersteunend in de werkrelatie: het plannen van de zorg gebaseerd op hun eigen behoeften; de 

positie van de verpleegkundige als care manager, met optimale beschikbaarheid van deze 

verpleegkundige gedurende het gehele behandeltraject; en het feit dat de verpleegkundige de 

verantwoordelijkheid nam voor de coördinatie en continuïteit van zorg. Patiënten waardeerden POB 

en vertelden dat het hen hielp om de controle te hervinden. POB ondersteunde een goede 

werkrelatie, omdat het de verpleegkundige en de patiënt de mogelijkheid bood om echt samen te 

werken aan het oplossen van persoonlijke en praktische problemen. Een aantal patiënten noemde 

ook dat POB maakte dat ze zich meer optimistisch en gesterkt voelden. 

 

Partners van patiënten met bipolaire stoornis 

We ontwikkelden een grounded theory over de ervaringen van naastbetrokkenen van patiënten, in 

het bijzonder partners (hoofdstuk 6 van dit proefschrift). De resultaten van deze studie bevestigen 

die van diverse andere onderzoeken. Er is eerder vastgesteld dat een verhoogde draaglast bij naasten 

geassocieerd is met psychiatrische problemen bij deze naasten en een verhoogde GGZ-consumptie. 

Deze toename van psychiatrische problematiek kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de naaste 

als ook voor de patiënt. In ons CC programma voegden wij de actieve betrokkenheid van 

naastbetrokkenen bij de behandeling toe als een belangrijk element van het interventieprogramma. 

Doelen hiervan waren: (1) het effectief gebruikmaken van de kennis en ervaring van de naasten ten 

aanzien van de ziekte van de patiënt, bijvoorbeeld bij het maken van een signaleringsplan; (2) het 

kunnen ondersteunen van de naaste in zijn pogingen om effectief om te gaan met de draaglast die hij 

of zij ervaart; en (3) het verminderen van expressed emotion in de relatie tussen naaste(n) en 

patiënt. In onze studie nam het aantal naasten dat bij de behandeling betrokken werd toe tijdens het 

jaar van het onderzoek, van 68% naar 86%. 

 

  



Implementatie van een complexe interventie 

We hebben de implementatie van CC zorgvuldig gepland om de kans te vergroten dat teams het 

programma zouden accepteren en uitvoeren. Het is bekend dat de implementatie van nieuwe 

behandelingen in de gezondheidszorg niet vanzelf gaat. Ten eerste hebben we bij het ontwikkelen 

van de interventie en het schrijven van het handboek hulp gehad van gespecialiseerde 

verpleegkundigen, psychiaters, een patiënt en een familielid. Ten tweede hebben we in de 

deelnemende instellingen commitment van de verschillende leidinggevenden en managers 

verworven. Ten derde hebben we verpleegkundigen en psychiaters uitgenodigd die gemotiveerd 

waren om mee te doen. Ten vierde kregen de teams in de experimentele groep coaching en 

supervisie gedurende het hele traject, aangepast aan hun behoeften. Deze coaching en supervisie 

waren verplichte onderdelen van het implementatieproces. Feedback en reminders werden verstrekt 

door de hoofdonderzoeker. Een aantal verpleegkundigen meldde dat ze zowel het handboek als de 

coaching ervoeren als een prettige structurering en sturing van hun werk met de patiënten. 

Activiteiten kenden een heldere planning en volgorde, dit in tegenstelling tot gebruikelijke zorg, waar 

werkmethodes doorgaans minder gestructureerd zijn en op vaak op ad-hoc basis worden uitgevoerd. 

We hebben de verpleegkundigen gevraagd een checklist bij te houden over de mate waarin ze 

daadwerkelijk de onderdelen van het interventieprogramma uitvoerden. Daar komt bij dat CC ´op 

maat´ moest worden aangeboden, dus we hadden geen minimum aantal uit te voeren activiteiten 

geformuleerd. Een kleine minderheid van de verpleegkundigen bleek nauwelijks geneigd het 

handboek werkelijk te gebruiken als richtlijn in hun werk, hoewel ook zij in eerste instantie hadden 

ingestemd met deelname aan onze studie. Wat de redenen hiervan waren weten we niet. Dergelijke 

bevindingen zijn niet nieuw: eerder onderzoek laat zien dat verpleegkundigen niet altijd doen wat ze 

zeggen te gaan doen of wat ze zouden moeten doen. Desondanks stemt de implementatie van het 

protocol tot tevredenheid, omdat we een duidelijke toename zagen van het toepassen van de 

verschillende elementen van CC in de experimentele conditie. De meerderheid van de 

verpleegkundigen voerde het protocol adequaat uit. 

 

De rol van de psychiatrisch verpleegkundige in CC 

De psychiatrisch verpleegkundige had een centrale rol in ons CC-programma ten aanzien van het 

coördineren van de CC-behandeling en het uitvoeren van onderdelen van dit programma. 

Psychiatrisch verpleegkundigen die poliklinisch werkzaam zijn leveren over het algemeen zorg die 

niet perse gebaseerd is op evidentie uit wetenschappelijk onderzoek, al dan niet beschreven in 

handboeken of protocollen. Zij zijn gewend aan een grote mate van vrijheid in de organisatie en 

uitvoering van hun werk met patiënten. Aan de ene kant is dit een groot goed en van belang voor de 

verpleegkundige zorg aan patiënten met complexe ziektebeelden. Immers verpleegkundigen moeten 



flexibel zijn in hun werk, om tijdig de intensiteit of de richting van een behandeling te kunnen 

wijzigen als de situatie daarom vraagt. Aan de andere kant kan deze grote vrijheid ook leiden tot 

verminderde kwaliteit van zorg indien effectief gebleken interventies niet worden toegepast in 

situaties waarin dit wel wenselijk is. Verpleegkundigen zouden beter moeten worden getraind in het 

aangaan van hoogwaardige werkrelaties met patiënten, en binnen deze relaties, evidence-based zorg 

uitvoeren. Een dergelijke training zou goed passen binnen het initieel onderwijs aan 

verpleegkundigen. Daarnaast dienen verpleegkundigen in de klinische praktijk meer te worden 

uitgedaagd in hun rol als professional, met betrekking tot zowel het aangaan van een effectieve 

werkrelatie als het gebruik van effectief gebleken interventies.  Momenteel kent het initieel 

verpleegkundig onderwijs nog haar tekortkomingen op het gebied van aan aanleren van de 

uitvoering van complexe interventies zoals CC. Er zijn echter plannen in uitvoering om vooral het 

HBO-onderwijs aan verpleegkundigen te upgraden via het project Bachelor 2020, waardoor goede 

kansen ontstaan op verbetering. Maar daarnaast moet zeker ook in de praktijk een belangrijk deel 

van het trainen van attitude, competenties en werkstijl worden aangeboden, zodra de beginnende 

professional in de praktijk begint. Gedurende hun hele carrière zou dit moeten worden vervolgd, 

door continue scholing, training, intervisie en supervisie.  

 

De toegevoegde waarde van collaborative care  

CC is een flexibel programma, gericht op behandeling zowel als op preventie, en gericht op het 

verminderen van symptomen en het effectief omgaan met de gevolgen van de ziekte. Effectief 

zelfmanagement kan voorkomen dat een kleine stemmingsverandering zich ontwikkelt tot een 

heftige episode. In onze studie zagen we dat patiënten die CC kregen gedurende minder tijd last 

hadden van depressieve symptomen dan patiënten in de controlegroep, wat suggereert dat CC 

depressieve episodes kan verminderen. Bovendien is het aannemelijk dat het feit dat een patiënt 

vertrouwen heeft in de eigen mogelijkheid om zijn stemming te beïnvloeden niet alleen bijdraagt aan 

het beperken van stemmingswisselingen, maar daarnaast ook het gevoel van zelfvertrouwen en 

zelfcontrole versterkt hetgeen naar verwachting bijdraagt aan een verbeterd functioneren.  Is CC 

hiermee een vernieuwende interventie? Naar onze mening moet deze vraag positief beantwoord 

worden. CC voegt verschillende elementen toe aan gebruikelijke zorg, door de zorg op een nieuwe 

manier te organiseren: de methodische samenwerking met niet alleen alle betrokken hulpverleners, 

maar ook met de patiënt en zijn of haar naaste, begeleid door een handboek, gericht op aanbieden 

van een uitgebreid pakket aan zelfmanagement interventies, die zorgvuldig worden gepland, 

uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd. Bovendien zijn wij, voor zover ons bekend, de eersten die 

POB toevoegden aan een programma voor patiënten met bipolaire stoornis. 

 



Methodologische overwegingen 

De kwaliteit van de gerandomiseerde CC-trial is op verschillende manieren versterkt (hoofdstuk 1, 2 

en 3 van dit proefschrift). Ten eerste hebben we bij het ontwikkelen van de interventie de expertise 

van patiënten, naastbetrokkenen, verpleegkundigen en psychiater betrokken. Dit maakt aannemelijk 

dat de interventie die op zijn effectiviteit is beoordeeld van inhoudelijk van goede kwaliteit is. Ten 

tweede hebben we veel aandacht besteed aan de implementatie van de interventie. Ten derde was 

het totale aantal contacten van de patiënt met de verpleegkundige en de psychiater in beide groepen 

gelijk gebleven, wat erop wijst dat de meerkosten van CC waarschijnlijk meevallen. Ten vierde bleek 

dat na een jaar nog 84.8% van de respondenten meedeed aan het onderzoek. 

Er zijn ook beperkingen te noemen van de trial. Ten eerste vonden we verschillen tussen de 

beide groepen op baseline ten aanzien van ziektekenmerken. Dit kan verklaard worden uit onze 

inclusiemethode. De patiënten werden uitvoerig geïnformeerd over het onderzoek toen al bekend 

was naar welke conditie het team waar ze behandeling kregen was gerandomiseerd.  Het kan dus zijn 

dat patiënten die zich te stabiel voelden voor het intensieve CC programma om die reden besloten 

niet mee te doen, waardoor patiënten die ernstiger ziek waren in het programma bleven. Of en hoe 

deze baseline verschillen onze resultaten beïnvloed hebben weten we niet. Een hypothese is dat 

patiënten die ernstiger ziek zijn naar verwachting meer verbeteren. Echter een alternatieve 

hypothese is dat patiënten die ernstiger ziek zijn juist zieker blijven. We hebben extra analyses 

gedaan en gecorrigeerd voor de baselineverschillen, en de resultaten met betrekking tot tijd met 

depressieve symptomen, en ernst van depressieve symptomen, bleven ook na correctie significant. 

De resultaten op het gebied van functioneren en kwaliteit van leven lieten na correctie een trend 

voor significantie zien. Een tweede beperking van het onderzoek was het feit dat de Life Chart 

interviews en de analyses niet geblindeerd gedaan konden worden. De derde beperking was de uitval 

van twee teams in de experimentele conditie. We verwachten dat de kenmerken van deze teams 

niet verschillen van die van de andere teams, dus er is geen reden om te denken dat dit de resultaten 

vertekent.  Wel verkleinde het de statistische power van de studie. De vierde beperking van deze 

pragmatische trial is het feit dat volledige implementatie bij iedere patiënt nooit mogelijk zou zijn. 

Hierdoor kan ook niet de maximale effectiviteit van de interventie worden vastgesteld. Volledige 

uitvoering bij iedere patiënt is echter ook niet wenselijk, aangezien het programma ‘op maat’ dient 

te worden uitgevoerd afgestemd op noodzaak en wensen van de patiënt. Toch stemt de mate van 

waarin de implementatie is gelukt ons tevreden.  

De epidemiologische studie met deelnemers van NESDA (hoofdstuk 4 van dit proefschrift) 

heeft een aantal sterke punten. Voor zover ons bekend is dit de eerste keer dat de associatie is 

bestudeerd tussen functionele beperkingen en de tijd sinds herstel van de laatste ziekte episode bij 

drie groepen patiënten, namelijk patiënten die een eenmalige depressieve episode hebben gehad, 



patiënten met recidiverende depressies, en patiënten met een bipolaire stoornis. Een tweede sterk 

punt is de grote onderzoeksgroep, hetgeen ons de gelegenheid bood om deze drie groepen te 

vergelijken. Een derde krachtig  punt is dat de data werden verzameld in diverse behandelsettings, 

waarmee de generaliseerbaarheid van de resultaten groter wordt. Dit onderzoek heeft ook een 

aantal beperkingen. Ten eerste was de subgroep van patiënten met een BS relatief klein, hetgeen de 

statistische power verminderde. Ten tweede waren patiënten met een BS oorspronkelijk 

geëxcludeerd bij NESDA. Patiënten werden dus in het NESDA-cohort geïncludeerd met een andere 

diagnose, of als gezonde controle. Pas in een later stadium na inclusie werd de diagnose BS gesteld. 

Een gevolg hiervan is, dat deze patiënten mogelijk niet helemaal representatief zijn voor de populatie 

van patiënten met een BS, en zich waarschijnlijk aan de lichtere kant van het bipolaire spectrum 

bevinden. Als derde beperking willen we noemen dat we niet konden identificeren in de data wat de 

exacte aard van de laatste episode was die patiënten hadden doorgemaakt, omdat manische 

symptomen niet werden uitgevraagd in de NESDA-studie. Hoewel te verwachten is dat depressieve 

episodes veel vaker voorkomen dan manische, zou het ons toch waardevolle informatie hebben 

verschaft als we dit wel hadden kunnen vaststellen. 

De grounded theory studie over de therapeutische relatie (hoofdstuk 5 van dit proefschrift) 

heeft diverse sterke kanten. Ten eerste  wordt er inzicht verschaft in het perspectief van de patiënt 

over belangrijke elementen van de werkrelatie met de verpleegkundige. Ten tweede konden we 14 

van de 18 patiënten die voldeden aan de criteria includeren, dus er was geen groot risico op 

vertekening veroorzaakt door selectie. Ten derde vonden de interviews plaats bij de patiënten thuis, 

zodat ze zich veilig voelden om hun verhaal te vertellen. Ook dienen enkele beperkingen te worden 

genoemd. Er waren weinig patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria, te weten het doorgemaakt 

hebben van een matig tot ernstige depressieve episode gedurende het jaar dat CC werd uitgevoerd. 

Daardoor konden we niet het principe van ‘theoretische steekproeftrekking’ toepassen. Evenmin 

konden we volledige data-saturatie bereiken, wat de mogelijkheden om het theoretische model 

volledig uit te ontwikkelen beperkte. Daarom dient dit theoretisch model te worden beschouwd als 

een eerste aanzet dat om verdere ontwikkeling vraagt. 

De grounded theory studie bij partners van patiënten (hoofdstuk 6 van dit proefschrift) heeft 

een aantal sterke kanten. Voor zover ons bekend is het de eerste kwalitatieve studie naar de 

draaglast van partners van patiënten met een BS, naar hoe ze zich staande houden, en welke steun 

ze nodig hebben. Het onderzoek liet zien dat partners zich staande hielden door te zoeken naar een 

evenwicht tussen zichzelf wegcijferen en ruimte voor zichzelf nemen. Velen van hen hadden op een 

moment in hun leven overwogen om weg te gaan van de partner met BD. Het lukte ons vervolgens 

om ook ex-partners te interviewen, om meer diepgaande informatie te verkrijgen over dit proces, 

wat een sterk punt is in deze studie. Het onderzoek heeft ook een aantal beperkingen. Elf van de 



vijftien participanten zijn geworven bij de Vereniging van Manisch Depressieven en Betrokkenen, wat 

de generaliseerbaarheid van de resultaten enigszins verkleint. Het is immers bekend dat 

lidmaatschap van een dergelijke patiënten vereniging leidt tot meer kennis en meer steunbronnen. 

Deze mensen verschillen dus van niet-leden. De tweede beperking van ons onderzoek is  dat de 

diagnose van de patiënt niet is bevestigd door de onderzoeker, maar dat is uitgegaan van de 

informatie die de partner vertelde. Het kan dus zijn dat in sommige gevallen die diagnose niet correct 

was. De derde beperking is dat de interviews met de ex-partners moeilijk te interpreteren zijn, omdat 

een scheiding meestal een emotioneel en heftig proces veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk te 

onderscheiden in het verhaal van de partner wat de rol is geweest van de bipolaire stoornis in de 

relatie en wat de rol van de scheiding. 

 

Aanbevelingen voor de klinische praktijk 

We hebben laten zien dat CC de kwaliteit van de zorg aan patiënten met BS kan verbeteren, dus we 

bevelen aan om CC te implementeren. Omdat het niet mogelijk is om aan te wijzen welk onderdeel 

van het programma verantwoordelijk is voor het effect, heeft het de voorkeur om het hele 

programma te implementeren. Met nadruk vermelden we dat de noodzaak om ‘zorg op maat’ te 

leveren is verweven in het programma zelf. We veronderstellen dat de uitgebreide beschrijving van 

CC in het handboek, met heldere instructies voor de uitvoering van het interventieprogramma, met 

daarbij de toevoeging van POB, hebben bijgedragen aan het effect. De tweede aanbeveling is dat 

behandeling na een episode wordt voortgezet tot minstens een periode van een jaar, omdat we 

hebben gezien dat patiënten met recidiverende stemmingsstoornissen een jaar na de laatste episode 

nog functionele beperkingen hebben. Ten derde kan het programma ertoe bijdragen dat 

verpleegkundigen zich bewust worden van de wijze waarop hun houding en professioneel gedrag 

kunnen bijdragen aan het herstel van patiënten van (in ieder geval) een depressieve episode. 

Trainingsprogramma’s voor verpleegkundigen zouden zorgvuldig aandacht moeten besteden aan het 

ontwikkelen van de vaardigheden om een sterke werkrelatie te ontwikkelen met patiënten, en het 

aanleren van reflectieve vaardigheden op dit gebied. Ten vierde zouden verpleegkundigen en andere 

hulpverleners zich bewust moeten worden van het proces dat partners van patiënten met een BS 

doormaken, en de specifieke problemen en behoeften daarbij. Verpleegkundigen kunnen deze 

partners helpen effectiever om te gaan met de situatie, en zo hun draaglast verminderen. Ten vijfde 

dienen verpleegkundigen te worden uitgedaagd om vaker richtlijnen te gebruiken in hun werk, en in 

evaluaties en beoordelingsgesprekken hierop bevraagd te worden, zowel in onderwijs als in de 

praktijk. 

 

  



Aanbevelingen voor verder onderzoek  

Wij hebben CC geïmplementeerd in de gespecialiseerde GGZ-praktijk (S-GGZ). De Nederlandse 

richtlijn voor patiënten met een BS beveelt aan dat deze patiënten behandeld moeten worden in de 

S-GGZ. Echter momenteel is er een proces gaande waarbij steeds vaker patiënten zullen worden 

terugverwezen naar de basis-GGZ of naar huisartsen, waarschijnlijk eerst de meest stabiele 

patiënten. Om een stevige basis van onderzoeksresultaten te creëren voor de toepasbaarheid van 

dergelijke plannen, is onderzoek nodig naar een CC-programma dat is aangepast voor de meer 

stabiele patiënten en dat kan worden uitgevoerd binnen de huisartsenpraktijk. Recent is in 

Nederland onderzoek gedaan naar diverse CC-programma’s, onder andere in de huisartsenpraktijk, 

met veelbelovende resultaten. Wij bevelen aan om dit opnieuw te bestuderen in een 

gerandomiseerde trial. 

Voor wat betreft onze bevinding dat in recidiverende stemmingsstoornissen functionele 

beperkingen lang blijven voortduren, bevelen we ook aan om in toekomstige trials de effecten van 

voortgezette behandeling te bestuderen. We bevelen een trial aan, waarin een farmacologische 

onderhoudsbehandeling van een jaar en gecombineerd met CC, wordt vergeleken met dezelfde 

onderhoudsbehandeling gecombineerd met gebruikelijke zorg, voor patiënten die hebben 

gereageerd op acute behandeling voor bipolaire depressie. Hiermee kunnen we laten zien of CC 

inderdaad helpt bij het verbeteren van depressieve restsymptomen en psychosociaal functioneren, 

zoals wordt gesuggereerd in onze studie. 

Wat betreft de werkrelatie tussen patiënten en verpleegkundigen willen we een vervolg 

grounded theory study aanbevelen, om de voorlopige theorie die nu is ontwikkeld verder uit te 

bouwen. Daarin zouden dan ook patiënten met een minder goede werkrelatie met de 

verpleegkundige moeten worden geïnterviewd. Ook zou waardevol zijn als verpleegkundigen over dit 

onderwerp kunnen worden geïnterviewd, gevolgd door focusgroepen met patiënten en 

verpleegkundigen samen. Dit kan het inzicht in de diverse strategieën die verpleegkundigen kunnen 

toepassen tijdens het therapeutisch proces vergroten, en dat zal hen in staat stellen om deze 

strategieën bewust te hanteren. Op deze manier combineren we de standpunten van beide partijen 

in een omvattende theorie over de therapeutische relatie, en dat is een bijzonder belangrijk 

onderwerp. 

 

Conclusies 

In dit proefschrift hebben we laten zien dat Collaborative Care positieve effecten had voor patiënten 

met bipolaire stoornis, vergeleken met gebruikelijke zorg in Nederland. We veronderstellen dat deze 

effecten toe te schrijven zijn aan de systematische organisatie van CC met betrekking tot proces en 

inhoud van zorg, en aan het feit dat we POB hebben toegevoegd aan ons programma. We waren in 



staat om met ons CC-programma depressieve symptomen te verbeteren, waarvan bekend is dat ze 

een zware last vormen voor patiënten en hun naasten. Tevens trad verbetering op in functioneren en 

kwaliteit van leven. We vonden dat een goede therapeutische relatie tussen verpleegkundige en 

patiënt binnen het CC-programma volgens patiënten zelf het proces van herstel van een depressieve 

episode ondersteunt. Verder vonden we dat patiënten met recidiverende stemmingsstoornissen een 

jaar na herstel van een episode nog functionele beperkingen ondervinden. Depressieve symptomen 

bleken voor 50% verantwoordelijk voor deze functionele beperkingen wat betekent dat 

medicamenteuze behandeling minstens een jaar zou moeten worden doorgezet. We verkregen 

verder inzicht in de ervaringen van partners van patiënten met een BS, wat resulteerde in 

aanbevelingen voor de praktijk waarmee we deze partners beter kunnen ondersteunen. We 

benadrukken het belang van het toepassen van richtlijnen door psychiatrisch verpleegkundigen in 

Nederland, met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om dit te kunnen bereiken dient 

de implementatie van complexe interventies zoals CC zorgvuldig te worden begeleid, aangezien 

implementatie een complex proces in zichzelf is. De resultaten van ons onderzoek bieden 

mogelijkheden om de kwaliteit van zorg aan patiënten met een bipolaire stoornis te verbeteren en in 

het bijzonder om de last die ze hebben van depressies te verminderen. 


