
Achtergrond 

‘Blended’ depressie behandelingen, waarbij 
face-to-face en online sessies worden 
gecombineerd in één behandelprotocol, lijken 
veelbelovend. Veel vragen met betrekking tot 
deze therapievorm zijn echter nog onopgelost 
en wetenschappelijke evidentie voor 
toepassing in de reguliere GGZ praktijk is 
schaars.  

Interventie 

• Binnen E-COMPARED wordt in acht Europese 
landen een vergelijkbaar gerandomiseerd 
gecontroleerd onderzoek uitgevoerd, waarin 
blended Cognitieve Gedragstherapie (bCGT) 
wordt vergeleken met de reguliere 
depressiezorg (n=1200). 

• De werving van patiënten is in juli 2015 van 
start gegaan. In Nederland zullen we 150 
patiënten binnen de sGGZ includeren.  

• Online vragenlijsten worden afgenomen 
vóór aanvang van de behandeling en na 3, 6 
en 12 maanden, voor het meten van: 
depressiesymptomen, kwaliteit van leven, 
werkalliantie, patiënten tevredenheid, 
gebruiksvriendelijkheid van de online 
behandelomgeving, mogelijke negatieve 
therapie-effecten, zorggebruik en 
productiviteitsverliezen. 

Persoonlijke online behandelomgeving voor toegang tot 
behandelinformatie, maken van huiswerkopdrachten, 
inplannen van activiteiten, inzicht in stemmingsregistraties 
en berichtenuitwisseling met de behandelaar.  

Resultaten & Conclusies 

Met de mobiele applicatie wordt 
de stemming geregistreerd, evenals 
diverse aspecten die samenhangen 
met de depressie zoals slaap, 
activiteitenniveau, piekeren, sociale 
interacties  en eigenwaarde. 
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Mobiele applicatie  

Methode 

De blended CGT combineert face-to-face (FTF) gesprekken en online 
sessies (via ‘Moodbuster’), ondersteund door een mobiele applicatie.  
• FTF en online sessies wisselen elkaar wekelijks af, over een periode 

van 18 à 20 weken.  

De gegevens van de acht studies 
worden uiteindelijk samengevoegd.  
• Primaire uitkomst: klinische- en 

kosteneffectiviteit van bCGT vs. TAU 
• Secundaire      uitkomsten:   
     haalbaarheid,   toepasbaarheid   en    
     determinanten van effectiviteit. 
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• Moodbuster bestaat uit zes 
behandelmodules.  

• Men start altijd met Introductie 
en Psycho-educatie en eindigt 
met  Terugvalpreventie.  

• De keuze, volgorde en 
doorlooptijd van de 
tussenliggende modules is  
flexibel. 
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* Kernmodules : verplicht 


