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Chronische en Therapieresistente Depressie 

• depressieve stoornis met duur > twee jaar. 

• 10-20% van de patienten met een depressieve  stoornis hebben een 
chronisch beloop 

• persisterende depressieve stoornis  (DSM-5)

• prevalentie alg bevolking 1.5% (Blanco et al, 2010) 

• therapieresistentie: non-respons op een behandeling

• Chronisch en therapieresistent zijn niet hetzelfde maar overlappen wel.
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Chronische en therapieresistente Depressie: richtlijn 

• gecombineerde behandeling (medicatie en psychotherapie). 

• vervolg het biologische stappenplan  

• intensiveer de behandeling 

• vraag second opinion aan  

• bij uitblijven verbetering overweeg rehabilitatie in overleg met patient en 

naasten
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REHABILITATIE

Doel rehabilitatie : 
Beoogt de nadelen te compenseren die kunnen voorkomen bij 
mensen met langdurige psychische aandoeningen, op geleide van 
de doelen die de cliënt zelf wil verwezenlijken 
(Michon & van Weeghel 2008)

Streven: zoveel mogelijk op eigen kracht , professionele 
ondersteuning zo beperkt mogelijk

Essentiële elementen rehabilitatie programma’s : 
psycho-educatie, stress & coping vaardigheden, sociale steun, 
herstelstrategieën

Kernbegrip: zelfmanagement 
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wat is zelfmanagement

“Het omgaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en 
psychosociale consequenties van de chronische aandoening en/of 
de omgang met risicofactoren en aanpassing in leefstijl. 
Zelfmanagement is effectief wanneer mensen zelf hun 
gezondheidstoestand monitoren en de cognitieve, gedragsmatige 
en emotionele reacties vertonen die bijdragen aan een 
bevredigende kwaliteit van leven.''
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Onderzoek: zelfmanagement

• ZemCAD studie (zelfmanagement bij chronische angst/depressie) 

• cursus rehabilitatie door zelfmanagement aan chronisch 

depressieve/angstige patienten die onvoldoende verbeteren op 

behandeling  vs care as usual

• overdracht naar eerste lijn (collaborative care)

• financiering door Innovatiefonds Zorgverzekeraars

• geen effect op klachten, klein effect op empowerment (Zoun et al, 2019 

BMC Psychiatry)  
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Waarom Depressie Connect?

1. Onderzoek naar ervaringskennis bij depressie (Smit, Peelen, Vrijsen, & Spijker, 2020)

Smit, D., Peelen, J., Vrijsen, J. N., & Spijker, J. (2020). An exploration of the conditions for deploying self-
management strategies: a qualitative study of experiential knowledge in depression. BMC psychiatry, 20, 1-11.



De online community om (anoniem) ervaringen te delen in het 
omgaan met depressie.

Twee aparte online omgevingen: 
1. Voor mensen met depressie;
2. Voor naasten van mensen met depressie. 



1. Focus: omgaan met depressie (herstel, leerervaringen);

2. Laagdrempelig contact: veilige en besloten omgeving (anoniem indien gewenst);

3. Dagelijkse screening door ervaringsdeskundige moderatoren;

4. ‘Ontwikkelmodel’ in gebruikersrollen; 

5. Meer dan een forum → blog, prive-berichten, nieuwsberichten;

6. Gebruikersteam.

Kenmerken van Depressie Connect





• Circa 2000 gebruikers

• Geslacht: 33,6% man

• Leeftijd: mean=50,3 yr

• Age of onset: voor 24e levensjaar eerste episode 

• Verloop depressie: 31% gebruikers rapporteert > 7 episoden

• Ernst depressie: BDI mean = 29 (ernstig)

• In behandeling: 79,2% 

Gebruikers



• Kwantitatief evaluatieonderzoek

Effect van forumgebruik op empowerment? 

3 en 6 maanden follow-up meting

• interviews onder 15 gebruikers 

Smit, D., Vrijsen, J. N., Groeneweg, B., Dings, A., Peelen, & Spijker, J. 
A qualitative evaluation of the value of an online peer support community for people with depression: 
Depression Connect. J Med Internet Res (submitted). http://dx.doi.org/10.2196/25917

Onderzoek naar Depressie 
Connect

http://dx.doi.org/10.2196/25917


“(…) Ik zet dit op het forum omdat het me enorm helpt met 

mijn ontwikkeling. Een enorme lading kan ik uit 

mijn binnenwereld verplaatsen naar de buitenwereld. 

Er is weer ruimte voor verdere ontwikkeling. 

Bovendien maak ik verbinding met de buitenwereld en 

blijft de energie niet geïsoleerd. (Deelnemer Depressie Connect).

Uit de dagelijkse praktijk: 
DC als leeromgeving
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Conclusies 

• zelfmanagement is belangrijke stap om meer greep te krijgen op 

depressie

• voor herstel is ook ervaringskennis essentieel 

• Depressie Connect is een stap in de richting naar herstel

• landelijke implementatie volgt na de zomer 
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