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PREDICTIE VAN HET BEHANDELRESULTAAT 

BIJ DEPRESSIES

De rol van patiënt kenmerken en psychodynamische diagnose

Het doel van dit proefschrift was het verbeteren van de kennis over predictieve 
factoren voor de uitkomst van depressiebehandelingen. Dit is nodig omdat suc-
ces percentages van behandelingen, vooral bij de meer gecompliceerde depres-
sies zoals die in de tweede lijn gezien worden, bescheiden zijn. Vaak wordt wel 
verbetering bereikt maar geen volledig herstel of remissie. Dit is echter wel 
het belangrijkste doel. Het garandeert de beste prognose en de minste kans op 
toekomstige terugval.
Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat op korte termijn veel effectievere 
behandelingen beschikbaar zullen komen, is het wenselijk dat de bestaande 
opties geoptimaliseerd worden. Kennis over predictieve factoren kan behulp-
zaam zijn bij het beter selecteren van de meest adequate behandeling voor een 
individuele patiënt en ook kan de wetenschap dat een patient een verhoogd 
risico heeft op nonresponse de clinicus stimuleren de therapeutisch strategie 
in een lopende behandeling aan te passen. 
In dit proefschrift zijn 2 typen predictieve factoren onderzocht. In het eerste 
deel is nagegaan wat het verband is van sociodemografische factoren en depres-
siekenmerken met het resultaat van Kortdurende Psychodynamische Steunge-
vende Psychotherapie (KPSP), van antidepressiva, en van de combinatie van 
deze twee behandelingen. In het tweede deel is onderzocht wat de voorspel-
lende waarde is van een psychodynamische diagnose volgens het Ontwikke-
lingsprofiel voor de uitkomst van KPSP.

Patiënten groepen
Het grootste deel van dit proefschrift is gebaseerd op vier gerandomiseerde 
effect studies die achtereenvolgens zijn uitgevoerd op de poliklinieken Noord 
en West van JellinekMentrum in Amsterdam. Deze studies hadden als primair 
doel het bepalen van de effectiviteit van KPSP voor matig ernstige depressies. 
De studies waren identiek voor wat betreft methodologische en procedurele 
aspecten. De behandelduur was een half jaar. De uitkomstmaat was remissie 
volgens de onafhankelijk bepaalde 17-item Hamilton Depression Rating Scale 

Voor het eerste deel van dit proefschrift zijn de data gepoold van drie studies 
waarin is vergeleken: 
-  Antidepressiva alleen en antidepressiva gecombineerd met KPSP
-  Antidepressiva gecombineerd met 8 versus 16 zittingen KPSP (hiervan is 

omwille van de vergelijkbaarheid alleen de 16 zittingen versie geïncludeerd) 
- KPSP alleen en KPSP plus antidepressiva. 
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In deze data set is de predictieve waarde nagegaan van sociodemografische 
factoren (geslacht, leeftijd, huwelijkse staat, opleidingsniveau, werksituatie) 
en depressiekenmerken (ernst, duur, recidief, comorbide angst en somatische 
symptomen, eerder antidepressiva gebruik), voor zowel remissie als volledige 
nonresponse. Ook is onderzocht of een vroege verbetering tijdens de behande-
ling het uiteindelijke resultaat voorspelt. 
Het tweede deel is gebaseerd op de vierde studie. Dit betrof een vergelijking 
tussen KPSP en antidepressiva. Patiënten die de niet gerandomiseerd wilden 
worden, konden een van deze behandelingen kiezen. Voor alle patiënten die 
met KPSP zijn gestart is de predictieve waarde bepaald van het objectrelationeel 
functioneren en van de afweer stijl zoals gemeten met het Ontwikkelingspro-
fiel. 
Hieraan voorafgaand zijn psychometrische aspecten van het Ontwikkelings-
profiel onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van een groot databestand 
afkomstig van verschillende plaatsen in Nederland waar het Ontwikkelings-
profiel afgenomen is.

Kortdurende Psychodynamische Steungevende Psychotherapie
In dit proefschrift was KPSP de toegepaste psychotherapeutische methode. Het 
doel van KPSP is het verbeteren van depressieve symptomen en het reduceren 
van de kwetsbaarheid voor depressie. In KPSP wordt de relationele etiologie en 
betekenis van depressie benadrukt. Dit houdt in dat zowel actuele interpersoon-
lijke relaties worden bediscuseerd, als ook de mate waarin deze zijn gevormd 
(of vervormd) door vroegere relationele ervaringen. 
Specifiek voor KPSP is het onderscheiden van acht bespreekniveaus die dienen 
om het therapeutische proces te structureren en te versterken. De behandeling 
start met niveau 1 en 2. Daarin worden de symptomen en klachten besproken 
en de invloed die levensomstandigheden daarop hebben. Op niveau 3 komen 
actuele relationele problemen met anderen aan de orde.
Het vierde niveau betreft patronen in deze relaties en het vijfde het eigen aan-
deel in deze patronen en de daarmee samenhangende levenshouding van de 
patient. Op niveau 6 komt de invloed van vroegere relaties uit het verleden in 
het huidige leven aan de orde, de zogenaamde interne interpersoonlijke rela-
ties. Op het 7e niveau gaat het om de relatie die de patient heeft met zichzelf, 
als gevolg van identificatie met deze interne interpersoonlijke relaties. Niveau 
8 betreft de overdracht. Dit wordt herkend, maar alleen besproken als hier-
door de voortgang van therapeutische proces onmogelijk wordt. Het wordt niet 
geduid. 
Deze bespreekniveaus zijn een poging de stappen die in een therapie genomen 
kunnen worden te structuren. Het streven is niet om altijd het hoogste niveau 
te bereiken. Het gaat erom dat het niveau wordt besproken dat nodig en moge-
lijk is voor een individuele patient. KPSP kan daarom worden geplaatst op een 
variabel punt op het zogenaamde steunend – inzichtgevend continuüm. De
therapeut neemt afhankelijk van het onderwerp en de behoefte van de patiënt 
een meer steunende of meer interpreterende houding aan.
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Patient kenmerken 

Review
In hoofdstuk 2 betreft een kwalitatieve systematische review van de literatuur 
over de associatie van sociodemografische factoren en depressiekenmerken 
met het resultaat van de meest gangbare depressiebehandelingen. Onderzocht 
zijn tricyclische antidepressiva, moderne antidepressiva, cognitieve gedrags-
therapie (CGT) en interpersoonlijke psychodynamische psychotherapie (IPP). 
Vanwege de grote heterogeniteit tussen studies en het geregeld ontbreken van 
basisgegevens was het niet mogelijk een meta-analyse uit te voeren. Om toch 
een indruk te verkrijgen over de predictoren onderzochten we daarom enkel de 
consistentie van bevindingen tussen de studies. 
Daaruit kwam naar voren dat geslacht niet van invloed is op de behandeling van 
TCA’s, maar bij moderne antidepressiva lijken vooral jongere vrouwen gunstiger 
te reageren. Gehuwde patiënten doen het beter in behandeling met antidepres-
siva en ook met CGT. Een langere duur van de depressie bleek een negatieve 
predictor, vooral in psychotherapie. In geen van de studies was het recidiverend 
zijn van de depressie voorspellend voor de uitkomst. Mede vanwege de rol die 
ernst speelt als inclusie criterium voor onderzoeken kan hierover geen goede 
conclusie worden getrokken. 
De methode van het inventariseren van de gevonden positieve en negatieve 
associaties laat niet toe de sterkte van predictoren te bepalen. Ook zijn er wei-
nig directe vergelijkingen tussen behandelopties waardoor slechts een beperkt 
beeld van de differentiële waarde van predictoren kan worden gegeven. Desal-
niettemin lijkt het erop dat een aantal associaties tussen patiënt kenmerken en 
uitkomst klinisch relevant zijn en dat de predictoren kunnen verschillen tussen 
behandel vormen. 

Voorspellen van remissie
Het doel van hoofdstuk 3 was na te gaan wat de invloed is van sociodemografi-
sche factoren en depressie kenmerken op het bereiken van remissie na KPSP,
antidepressiva en gecombineerde behandeling. In totaal zijn 313 patienten 
behandeld. Voor alle behandelingen te samen werden hogere remissie percen-
tages gevonden bij patiënten die: jonger waren, lager waren opgeleid, minder 
angst- en somatische symptomen hadden en niet eerder in de huidige episode 
met antidepressiva waren behandeld. De verklaarde variantie van het predictie 
model was 24%.
Bij gecombineerde behandeling (n=171) was er een hogere kans op remissie 
bij patiënten in de leeftijdscategorie tussen 30 en 40, lager opleidingsniveau, 
minder somatische symptomen, recidief depressies en geen eerder antidepres-
sivum gebruik. De verklaarde variantie van dit model was 31%. Bij KPSP (n=97) 
werd een beter resultaat bereikt bij vrouwen, patiënten jonger dan 30 en bij met 
minder angstverschijnselen. De verklaarde variantie was 44%. Bij antidepres-
siva hadden vrouwen meer kans op remissie met een verklaarde variantie van 
33%.
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Herkennen van patienten met risico op nonresponse
Het doel van de studie in hoofdstuk 4 was te bepalen wie risico loopt op het 
falen van behandeling. Het is van belang om nonresponse (< 25 % symptoom 
reductie) te onderscheiden van gedeeltelijke response vanwege de mogelijk 
verschillende klinische consequenties. In geval van volledige nonresponse kan 
gepleit worden voor een fundamentele wijziging van de behandelstrategie, ter-
wijl in geval van gedeeltelijke response enkel een aanpassing wellicht toerei-
kend is.
Wij vonden dat volledige nonresponse voorkwam bij 34% van de patiënten. Bij 
gecombineerde behandeling was dat 28%, bij KPSP 39% en bij antidepressiva 
46%. Over alle behandelingen te samen was er meer kans op nonresponse bij 
patiënten met veel somatische klachten.
Bij gecombineerde behandeling bleek een verhoogd risico op non response bij 
jongere patiënten, bij veel somatische klachten, bij een eerste depressie en bij 
eerder antidepressivum gebruik. Bij KPSP was het risico op nonresponse gere-
lateerd juist gerelateerd aan oudere leeftijd (boven de 40), aan een langere duur 
van de depressie en aan voortijdig stoppen van de behandeling. Bij antidepres-
siva werden geen predictieve factoren gevonden.
De conclusie is dat gezien het frequente voorkomen meer aandacht voor vol-
ledige nonresponse van behandelingen noodzakelijk is. Patient karakteristie-
ken kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van het risico daarop. Opnieuw 
lijkt de predictieve waarde te verschillen per behandeloptie. Dit suggereert dat 
nonresponse niet alleen een algemene eigenschap is van een zogenaamde ‘las-
tig behandelbare’ patiënt, maar dat het ook afhankelijk is van de aard van de 
behandeling. 

Vroege response
In plaats van te kijken naar mogelijke predictoren voor de start van de behan-
deling, kan ook gebruik gemaakt worden van het vroege response patronen 
om het uiteindelijke resultaat beter te voorspellen. Dit kan de klinicus in staat 
stellen de duur van een onsuccesvolle behandeling te bekorten en eerder over 
te gaan naar een volgende stap in het behandelprotocol. In hoofstuk 4 wordt 
hierover gerapporteerd. Als grens voor een vroege nonresponse werd genomen 
minder dan 25% symptoom verbetering na twee maanden KPSP of KPSP plus 
antidepressiva.
Er kwam een ambigue patroon naar voren. Bij KPSP bleek vroege nonresponse 
duidelijk geassocieerd met de kans op uiteindelijk nonresponse (Odds ratio 
3.57), maar anderzijds werd remissie niet voorspeld door vroege symptoom 
verbetering. Ook behaalde 26% van de vroege nonresponders toch nog remissie 
aan het eind van de behandeling.
In gecombineerde behandeling was zowel vroege nonresponse geassocieerd met 
uiteindelijke nonresponse (Odds ratio 7.13) als vroege symptoom verbetering 
met remissie (Odds ratio 3.66). Desondanks bleek ook bij deze behandelvorm 
26% van de vroege nonresponders remissie te behalen. 
Deze studie laat zien dat de clinicus het uitblijven van vroege symptoomverbe-
tering kan opvatten als een verhoogd risico op uiteindelijk falen van de behan-
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deling. Desalniettemin bereikt een aanzienlijk aantal patiënten zonder vroege 
verbetering toch remissie in het tweede deel van de behandeling. Daarom is 
het wellicht het beste een aanvankelijk niet succesvolle psychotherapeutische 
of gecombineerde behandelstrategie nog enige tijd te continueren alvorens de 
strategie te wijzigen. 

Psychodynamische diagnose en psychotherapie voor depressie

Meetinstrument: Het Ontwikkelingsprofiel

Theoretische en psychometrische aspecten
In hoofdstuk 6 wordt de theoretische basis van het Ontwikkelingsprofiel 
besproken en wordt uitgelegd hoe de informatie wordt verzameld en geïnter-
preteerd. Het doel van het Ontwikkelingsprofiel is het standaardiseren van 
de psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek om het meer toegankelijk 
te maken voor een empirische validatie. Het ontwikkelingsprofiel is geba-
seerd op een semi-gestructureerd interview over belangrijke levensgebie-
den en over de manier waarop de patient omgaat met stressvolle situaties en  
emoties.
Theoretisch integreert het ontwikkelingsprofiel in één model verscheidene psy-
chodynamische benaderingen van persoonlijkheidsontwikkeling. Het resultaat 
is een overzicht in termen van een sterkte / zwakte analyse op het gebied van 
onder meer zelfbeelden, object relaties, behoeften, afweer en normen. De hië-
rarchisch geordende scores van het profiel geven de mate van rijpheid weer 
op deze ontwikkelingslijnen. Dit kan dienen als basis voor het opstellen van 
haalbare behandelplannen.
Om de psychometrische eigenschappen na te gaan werd gebruik gemaakt van 
de ontwikkelingsprofielen van 580 patienten die op verschillende locaties in 
Nederland zijn afgenomen. De item-remainder correlatie was 86%. De interne 
consistentie van de matrix als geheel, uitgedrukt als Cronbach’s  was 0.76. De 
hiërarchisch ordening van de ontwikkelingsniveaus, dat opgevat kan worden 
als een belangrijk theoretisch uitgangspunt van het psychodynamisch denken, 
kon gedeeltelijk statistisch worden bevestigd. 

Betrouwbaarheid en validiteit
In hoofdstuk 7 wordt een studie gepresenteerd naar de interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid en discriminatieve validiteit van het Ontwikkelingsprofiel. De 
onderzochte groepen betroffen patiënten in klinisch psychotherapeutische 
behandeling, voor somatische diagnostiek opgenomen patiënten in een alge-
meen ziekenhuis en een controle groep tandarts patiënten. 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de niveaus van het ontwikkelings-
profiel, uitgedrukt als gewogen kappa coefficient was voldoende.De klinisch 
psychotherapeutische patiënten verschilden duidelijk van de controle personen 
en van de somatisch zieke patiënten, terwijl deze laatste twee niet van elkaar 
verschilden.
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Op de meeste ontwikkelingsniveaus werden te verwachten verschillen tussen 
de groepen aangetroffen. De niveaus rivaliteit en narcisme verschilden echter 
niet tussen de patiënten groepen en de controle groep. Rivaliteit wordt in het 
Ontwikkelingsprofiel gekarakteriseerd door competitieve object relaties en een 
afweerstijl van verdringen en affect ontkennen. Narcisme kenmerkt zich door 
een superieure opstelling in relaties, typische afweer is devaluatie. 

Behandeling: KPSP

KPSP voor depressie als keuze in een in een stepped care design
Hoofdstuk 8 beschrijft een vergelijking tussen KPSP en antidepressiva in een 
deels gerandomiseerde trial met een sequentiële stap. Patiënten die niet via 
randomisatie een behandeling toegewezen wilden worden konden voor KPSP
of medicatie kiezen. Aangezien vrijwel niemand ervoor koos te starten met 
medicatie wordt alleen over de KPSP groep gerapporteerd. In geval na 8 weken 
behandeling minder dan 30% symptoom reductie was opgetreden werd de 
patiënt voorgesteld een antidepressivum toe te voegen. 
Er waren geen verschillen tussen de gerandomiseerde groep en de groep die 
een voorkeur had uitgesproken voor psychotherapie voor wat betreft patient 
karakteristieken bij intake, uitval tijdens therapie en uiteindelijk resultaat van 
behandeling. Opvallend was dat uitval vooral in de eerste fase plaats vond, ook 
in de groep die psychotherapie als voorkeur had aangegeven. 
Ondanks het uitblijven van symptoom verbetering na 2 maanden, was maar 59 
% van de gerandomiseerde patiënten en 29% van de voorkeur patienten bereid 
medicatie toe te voegen. In totaal bereikten 37% van de patiënten remissie aan 
het eind van de behandeling. Van de vroege responders was dit 57% en van de 
vroege nonresponders 27%. In deze laatste groep kon in een logistische regres-
sie analyse echter geen effect worden aangetoond van het al of niet innemen 
van de medicatie.
De studie suggereert dat het volgen van de voorkeur voor psychotherapie weinig 
invloed heeft op de uitkomst van de behandeling. De aanvaardbaarheid van een 
sequentiële stap in de vorm van medicatie toevoegen na uitblijven van vroege 
symptoomverbetering, lijkt beperkt. Anderzijds is dat wellicht niet zo erg omdat 
een aanzienlijk deel van de patiënten een vertraagde response op psychothera-
pie lijkt te hebben.

Predictie: object relaties en afweer stijl

Object relaties
In hoofdstuk 9 wordt de associatie onderzocht van het object relationeel functi-
oneren met patiënt karakteristieken, de therapeutische relatie (gemeten met de 
Helping Alliance Questionnaire, HAQ I) en het resultaat van KPSP. Het Object 
Relationeel Functioneren (ORF) van 81 depressieve patienten is met behulp van 
het Ontwikkelingsprofiel bepaald. 
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Bij intake bleken patiënten met een recidiverende depressie een minder rijp 
ORF te hebben. In het bijzonder was er meer sprake van symbiotische object 
relaties. 
De ORF was niet voorspellend voor de kwaliteit van de therapeutische relatie 
die tijdens behandeling werd gerapporteerd. Opvallend was dat deze therapeu-
tische relatie, in tegenstelling tot wat meestal in de literatuur wordt gevonden, 
op zichzelf ook niet eenduidig was geassocieerd met de behandeluitkomst. 
De ORF van patienten die beter op behandeling hadden gereageerd was rijper. 
In een multipele regressie analyse bleek vooral het adaptieve niveau van indi-
viduatie van invloed op een gunstige behandeluitkomst.
Deze studie laat zien welke relevantie het object relationeel functioneren voor 
depressie kan hebben en lijkt te ondersteunen dat het niet alleen van belang is 
om pathologische patronen te diagnosticeren, maar ook zinvol is om gezonde 
patronen in kaart te brengen. Het bevestigt de eerder in de literatuur gemelde 
associatie tussen recidiverende depressies en symbiotische of afhankelijkheids-
problematiek. Tot slot wijst de studie erop dat object relaties en de feitelijke 
therapeutische relatie twee verschillende concepten zijn. 

Afweer stijlen
In hoofdstuk 10 worden de predictieve waarde van afweer stijlen, zoals gemeten 
met het Ontwikkelingsprofiel en met de Defense Style Questionnaire (DSQ) 
onderzocht. Dit is bepaald in dezelfde groep van depressieve patiënten die in 
hoofdstuk 9 is besproken. De vraag was of rijpheid van afweer stijl een gunsti-
ger uitkomst van KPSP kan voorspellen. Ook werd gekeken naar de samenhang 
tussen het bepalen van afweer volgens de interview methode van het Ontwik-
kelingsprofiel en de zelf invul vragenlijst van de DSQ.
Bij intake bleken vrouwen een rijpere afweer stijl te hebben. Patienten met een 
recidiverende depressie hadden een meer onrijpe afweerstijl. Er werd slechts 
een bescheiden relatie gevonden tussen de zelf beoordelingsmethode van de 
DSQ en de interview methode van het Ontwikkelingsprofiel. De predictieve 
waardes van het Ontwikkelingsprofiel en de DSQ waren echter wel in dezelfde 
richting. Patiënten met een rijpere afweer stijl bleken meer kans op remissie 
te hebben. 
Daarnaast werd een aanwijzing gevonden voor een gedifferentieerde predic-
tieve waarde voor disadaptieve afweer stijlen. Patiënten met afweer van het 
symbiotisch niveau (o.m. opgeven, apathisch terugtrekken) hadden een ver-
hoogd risico op een slecht behandelresultaat. Anderzijds bleek de afweer van 
het niveau rivaliteit (o.m. verdringen, affect ontkennen) juist gerelateerd aan 
betere uitkomsten.
Deze studie laat het belang van de rijpheid van afweer voor depressie zien. 
Het suggereert ook dat de predictieve waarde per niveau van afweerstijl kan 
verschillen. Daarom is het ondanks het feit dat de specifieke niveaus lastiger 
betrouwbaar te meten zijn met de beschikbare methoden, toch nuttig deze te 
bepalen. Dat levert ook in klinisch opzicht nuttiger informatie op in vergelijking 
met een algemene afweerscore omdat het beter kan helpen interventies aan te 
passen.
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Algemene discussie

Hoofdstuk 11 bevat een kritische beschouwing van de belangrijkste bevindingen 
van dit proefschrift. De methodologische overwegingen en daaruit voortvloei-
ende beperkingen concentreren zich op kenmerken van de onderzochte patiën-
ten populatie en het gebruik van de Hamilton Depression Rating Scale als uit-
komstmaat voor psychotherapie bij depressie. Belangrijk is dat dit proefschrift 
is gebaseerd op post hoc designs. De conclusies dienen daarom beschouwd te 
worden als hypotheses die nadere bevestiging behoeven in prospectief verge-
lijkend onderzoek. Voor het ontwikkelingsprofiel geldt dat de gedifferentieerde 
blik op persoonlijkheid klinisch weliswaar een sterk punt is, maar tegelijkertijd 
psychometrische beperkingen impliceert, bijv op het gebied van de betrouw-
baarheid.
Bij vergelijking van de bevindingen uit de JellinekMentrum onderzoeken met 
de literatuur valt op dat het gunstiger effect voor vrouwen wel eerder bij steu-
nende behandelingen is gerapporteerd, maar niet bij andere vormen van psy-
chotherapie voor depressie. De negatieve invloed van de duur van de depressie, 
vooral bij psychotherapie lijkt wel een consistente bevinding te zijn. Net als in 
onze studies is in de literatuur nooit gevonden dat recidiverende depressies 
minder goed te behandelen zijn. Comorbide angstsymptomen bleken ook bij 
andere behandelvormen de resultaten negatief te beïnvloeden. 
In het licht van de toenemende aandacht voor het feit dat veel depressieve patiën-
ten in 2e lijnspopulaties niet volledig herstellen, wordt gepleit voor aanpassin-
gen in behandelprotocollen. Voor wat betreft KPSP zou dat kunnen door een 
gemonitoorde verlenging van de duur van de behandeling. Ook starten met een 
gecombineerde behandeling van psychotherapie en medicatie is wellicht eerder 
aangewezen, vooral bij groepen met een verminderde kans op succes zoals man-
nen en patiënten met chronische depressies of comorbide angstklachten. 
Toevoeging van medicatie aan psychotherapie bij geringe verbetering in de 
eerste fase lijkt een logische stap, maar zowel de effectiviteit als de aanvaard-
baarheid daarvan kon niet duidelijk worden aangetoond. Mogelijk is dat laatste 
typisch voor de Nederlandse situatie. In de VS bleek bij het uitblijven van een 
initiele symptoom verbetering vrijwel elke patiënt voor medicatie toevoeging 
te kiezen. 
Bij de betekenis van de psychodynamische diagnostiek valt op dat een onrijp 
object relationeel functioneren niet zonder meer leidt tot een matige therapeu-
tische relatie. Mogelijk is dat specifiek voor de KPSP, maar het geeft ook aan 
dat de therapeutische relatie en het algemeen object relationeel functioneren 
twee te onderscheiden concepten zijn.
Voor wat betreft de afweerstijl blijkt met name symbiotische afweer gerelateerd 
aan een matige uitkomst van de behandeling. 
Dit suggereert dat de behandeling van patiënten die hierdoor worden geken-
merkt moet worden aangepast al is op dit moment niet duidelijk op welke wijze. 
Het feit dat de neurotische afweerstijl van verdringen en (affect) ontkennen was 
gerelateerd aan een beter behandelbeloop kan betekenen dat deze afweer vrij 
effectief kan worden besproken in een behandeling als KPSP.
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Tot slot, het Ontwikkelingsprofiel laat zien op welke wijze psychodynamische 
concepten beter kunnen worden omschreven. KPSP blijkt toepasbaar voor een 
breed scala aan depressieve patiënten. Desondanks is nog veel werk nodig om 
het psychodynamisch perspectief een meer solide wetenschappelijke basis te 
geven. De bedoeling is hiermee het klinisch inzicht te verrijken. 
In de epiloog wordt dit aan de hand van een kort vignette geïllustreerd. Een 
patiente zegt na afloop van een behandeling dankbaar te zijn voor een eenvou-
dig advies. De therapeut had dit advies echter helemaal niet gegeven. De theorie 
van het object relationeel functioneren en de afweerstijl bleek van nut om te 
begrijpen hoe de patiënte tot deze evaluatie was gekomen. Desalniettemin, de 
natuurkundige Niels Bohr merkte al op dat voorspellen moeilijk is, met name 
als het om de toekomst gaat. Wellicht geldt dat dus ook voor het verleden.
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