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SAMENVATTING
Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding voor de inhoud van dit proefschrift. Samengevat 
beschrijft dit hoofdstuk dat GAS een psychische stoornis is die gekarakteriseerd 
wordt door het zich buitensporig zorgen maken over verschillende, door de tijd 
heen veranderende zaken. GAS wordt geassocieerd met een negatieve invloed op de 
kwaliteit van leven en is een zeer prevalente aandoening die gepaard gaat met veel 
comorbiditeit, waarbij veel patiënten ook lijden aan andere angststoornissen, depressie 
en somatische aandoeningen. Diverse modellen voor GAS worden besproken, 
waarbij een van de verklaringen is dat GAS gedreven wordt door een intolerantie 
voor onzekerheid. De psychologische voorkeursbehandeling voor GAS is CGT, en 
internetbehandeling is een initiatief om CGT beschikbaar te stellen aan meer patiënten 
die baat zouden kunnen hebben bij behandeling. Internetbehandelingen vinden hun 
oorsprong in behandelingen op afstand via de telefoon of brieven en in bibliotherapie, 
waar patiënten zelfhulpboeken voor hun aandoening doorwerken. De uitkomst van de 
internetbehandeling lijkt gedeeltelijk gemodereerd te worden door de aanwezigheid van 
een therapeut - de programma’s die klinische begeleiding door een therapeut aanbieden 
hebben betere resultaten dan de onbegeleide programma’s - maar het blijft onduidelijk 
op welke begeleiding gegeven moet worden om de voordelen te maximaliseren.

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoek naar CGT voor GAS via het internet. Het 
onderzoek is een gerandomiseerde trial waarin de interventie werd vergeleken met een 
wachtlijst controlegroep. In totaal werden 89 patiënten gerandomiseerd naar een van 
de twee condities. De CGT-behandeling bestond uit een zelfhulpprogramma van acht 
weken die opgedeeld was in acht modules, waarin de deelnemers iedere week feedback 
en ondersteuning ontvingen van een online therapeut. De primaire uitkomstmaat was 
de Penn State Worry Questionnaire en er werden grote effectgrootten gevonden - 
zowel binnen de interventiegroep en tussen beide groepen - ten voordele van CGT, op 
alle uitkomstmaten behalve kwaliteit van leven. De verbeteringen bleken behouden te 
zijn bij de opvolgmetingen na 1 en 3 jaar.

Hoofdstuk 3 beschrijft een economische evaluatie waarin de kosteneffectiviteit van 
de CGT-therapie  internet werd onderzocht. Een zelfrapportage-vragenlijst, TIC-P, 
werd gebruikt om informatie verzamelen over economische factoren zoals zorg- 
en medicijngebruik, werkverzuim en werk- en huishoudelijke beperkingen. In de 
interventiegroep voldeed na de behandeling 52,3% niet aan de diagnostische criteria 
voor GAS, vergeleken met 15,6% in de controlegroep. Dit effect werd bereikt voor 
de relatief lage kosten van €513 per remissie. Wanneer er geen maatschappelijke 
bereidheid is om te betalen voor een GAS-remissie dan heeft de behandeling 47% kans 
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om kosteneffectief te zijn ten opzichte van de controlegroep. Wanneer de maatschappij 
bereid is om €5737 te betalen voor een remissie dan heeft de behandeling uit 
maatschappelijk perspectief 71% kans om acceptabler te zijn dan de controlegroep.

Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek waarin psychodynamische therapie online 
werd uitgevoerd en vergeleken met zowel CGT via het internet als een wachtlijst 
controlegroep. Deze trial had drie condities, elk met 27 deelnemers. Het PDT-
programma via internet was gebaseerd op het zelfhulpboek Make the Leap, geschreven 
voor psychoanalyticus Farrel Silverberg. De uitkomsten van de behandeling lieten 
gematigde tot grote tussen-groep effectgrootten zien op de primaire uitkomstmaat, 
de Penn State Worry Questionnaire, voor zowel de PDT als CGT-groep op de 
opvolgmeting na 3 en 18 maanden. Onze resultaten laten zien dat, via het internet, 
PDT even goed als CGT lijkt te werken voor de behandeling van GAS.

Hoofdstuk 5 laat de resultaten zien van een analyse van e-mails van therapeuten aan 
patiënten in ons eerste onderzoek naar CGT voor GAS via het internet (zoals beschreven 
in hoofdstuk 2). Er werden 490 e-mails van drie therapeuten onderzocht, en door middel 
van inhoudsanalyse werden acht afzonderlijke therapeutengedragingen gevonden. De 
therapeuten in dit onderzoek gebruikten, in meer of mindere mate, deadline flexibility, 
task reinforcement, alliance bolstering, task prompting, psychoeducation, self-
disclosure, self-efficacy shaping, en empathic utterances. Veel van deze gedragingen 
correleerden sterk met elkaar, een meerdere correleerden met het aantal afgeronde 
modules, maar slechts twee correleerden met behandeluitkomst: deadline flexibility 
was negatief gerelateerd aan uitkomst, en task reinforcement correleerde positief met 
veranderingen op de primaire uitkomstmaat. Hoewel de therapeuten in dit onderzoek 
zich verschillend gedroegen was geen enkele stijl van begeleiding beter dan een ander.

Hoofdstuk 6 beschrijft een literatuuronderzoek waarin besproken wordt op welke 
verschillende manieren therapeuten worden ingezet bij online behandelingen. Implicaties 
van de kosten van het uitvoeren van door een therapeut begeleide behandelingen 
worden besproken, aangezien er ook programma’s zijn die volledig geautomatiseerd 
zijn en geen begeleiding door een therapeut nodig hebben. In dit literatuuronderzoek 
werd een sterke correlatie gevonden tussen de inbreng van de therapeut en de uitkomst 
van de behandeling.

Hoofdstuk 7 geeft de algemene discussie van dit proefschrift. De belangrijkste 
resultaten van onze onderzoeken worden besproken in het licht van eerdere 
bevindingen. De belangrijkste beperkingen worden gegeven, klinische implicaties 
worden besproken, en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek worden gegeven.


