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Dit artikel betreft een Nederlandstalige samenvatting  
van ‘Non-pharmacological interventions for adults with in-
tellectual disabilities and depression: a systematic review’, 
gepubliceerd in J Intellect Disabil Res. 2018 May 25. doi: 
10.1111/jir.12502.

Inleiding
De prevalentie van een depressieve stoornis bij volwassenen 
met een verstandelijke beperking (VB) ligt tussen de  
2,2% tot 7,6% 1-4, hoewel depressieve symptomen  
soms moeilijk te herkennen zijn. Er is enig bewijs dat anti-
depressiva helpen om depressieve klachten te verminderen 
bij deze doelgroep 5-7, maar vanwege onder andere bijwer-
kingen 8-12 en de hoge frequentie van polyfarmacie 10, 13, 

14 is medicamenteuze behandeling niet altijd de gewenste 
keuze. De niet-farmacologische interventies omschreven 
in reguliere richtlijnen (GGZ-Richtlijnen - Multidiscipli-
naire Richtlijn Depressie) zijn echter niet altijd (volledig) 
uitvoerbaar vanwege cognitieve en soms ook lichamelijke 

beperkingen. Daarnaast is er in de klinische praktijk ook 
regelmatig onduidelijkheid over de toepasbaarheid en  
effectiviteit van niet-farmacologische interventies bij 
volwassen met een VB en depressieve klachten. Daarom 
geeft dit systematische literatuuronderzoek een overzicht 
van de huidige kennis over de effectiviteit van  
niet-farmacologische behandelingen.

Methode
Op 3 oktober 2016 werd er een elektronische zoekstrate-
gie uitgevoerd in zes databases (Embase, MEDLINE, Web 
of Science, Cochrane, PsycINFO and Google scholar), 
aangevuld met handmatige zoekacties. De PRISMA richt-
lijnen zijn gevolgd en de geïncludeerde studies voldeden 
aan vooraf opgestelde inclusiecriteria. Daarnaast is dit 
onderzoek vooraf geregistreerd in PROSPERO. 
Geïncludeerde studies voldeden aan de volgende inclusie-
criteria: Engelstalig artikel; gepubliceerd voor 3 oktober 
2016; onderzoek naar niet-farmacologische behandeling 
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voor een depressieve stoornis of depressieve symptomen 
bij volwassenen met een IQ lager dan 70; uitkomstmaten 
op het gebied van depressieve symptomen moeten 
beschreven zijn. Na het uitvoeren van de elektronische 
zoekstrategie en het ontdubbelen, zijn alle gevonden ar-
tikelen door twee onderzoekers (PH en HH) onafhankelijk 
van elkaar gescreend op de inclusiecriteria met behulp van 
titel en samenvatting. Hierna zijn alle relevante artikelen 
samengevoegd en zijn verschillen besproken in een 
consensusmeeting. Daarnaast zijn de referentielijsten van 
recente systematische literatuuronderzoeken onderzocht 
op relevante studies. 

Alle overgebleven artikelen zijn door dezelfde twee 
onderzoekers volledig gelezen en nogmaals gescreend 
op de inclusiecriteria. Ook werden de referentielijsten 
van deze studies doorzocht op relevante andere studies. 
Data-extractie is uitgevoerd door PH en nagekeken door 
HH. Daarnaast zijn de geïncludeerde studies door deze 
twee onderzoekers op kwaliteit beoordeeld met behulp 
van de Cochrane Risk Of Bias 15 en is er gekeken naar de 
rapportage van eventuele belangenverstrengeling. De 
kwaliteit van het huidige systematische literatuuronder-
zoek is beoordeeld door een onafhankelijk onderzoeker 
met behulp van de AMSTAR 16, 17.

Resultaten
De systematische zoekstrategie leverde na ontdubbelen 
4267 artikelen op, welke op titel en samenvatting zijn 
gescreend. Eén relevant artikel werd gevonden in de 
handmatige zoekacties. Hierna zijn 113 artikelen volledig 
gelezen door de twee onderzoekers en gescreend op de 
inclusiecriteria. In totaal zijn vijftien artikelen geïncludeerd 
in de uiteindelijke database. Binnen deze vijftien artikelen 
zijn er vijf verschillende niet-farmacologische behande-
lingen voor depressieve symptomen bij volwassenen met 
een VB gevonden: Cognitieve Gedragstherapie (CGT), 
gedragstherapie, bewegingsinterventies, aanleren van 
Sociaal Probleem Oplossende Vaardigheden en behande-
ling met lichttherapie. Sommige van deze interventies 
zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen met een VB, 
anderen zijn aangepaste versies van bestaande  
behandelmethodes. 

Cognitieve gedragstherapie
CGT is een combinatie van cognitieve therapie en ge-
dragstherapie waarbij gedragingen, gedachten en gevoe-
lens die de symptomen in stand houden worden bespro-
ken en behandeld. In de acht geïncludeerde CGT-studies 
bestaat de populatie uit volwassenen met een lichte en/
of matige VB 18-25: drie gerandomiseerde studies met con-
trolegroep (RCT) en follow-up 19, 20, 22; drie gecontroleerde 
studies met voor-, na- en follow-up metingen 23-25; één 
pilotstudy met één groep met soortgelijke metingen 21 en 

één studie met twee case reports 18. Zeven van boven-
staande studies rapporteerden een significante afname 
van depressieve klachten na CGT. Eén studie van hoge 
kwaliteit vond geen significante behandelingseffecten 22. 

Gedragstherapie
Gedragstherapie is gericht op het afleren van disfunctionele 
gedragingen veelal via conditionering. In drie studies is 
gedragstherapie onderzocht 26-28. In twee van de drie studies 
werden naast volwassenen met een lichte VB ook volwas-
senen met een matige of ernstige VB geïncludeerd 26, 28.  
Geen van deze drie studies gebruikten controlegroepen. 
Twee studies betroffen case-reports 26, 27 en in de haal-
baarheidsstudie van Jahoda et al. (2015) werd één groep 
onderzocht met behulp van voor-, na- en follow-up me-
tingen. In alle geïncludeerde studies werd een afname van 
depressieve klachten gezien na de inzet van gedragstherapie. 
Vanwege methodologische tekortkomingen moeten de 
resultaten van bovenstaande onderzoeken  
met terughoudendheid worden geïnterpreteerd.

Bewegingsinterventies
In twee RCT's is het effect van bewegingsinterventies op 
depressieve symptomen onderzocht bij volwassenen met 
een lichte of matige VB 29, 30. Beide studies bevatten een 
interventiegroep en een controlegroep en rapporteerden 
significante verminderingen van depressieve symptomen 
in de interventiegroep ten op zichtte van de controle-
groep. Op basis van deze twee onderzoeken kunnen we 
concluderen dat bewegingsinterventies om depressieve 
symptomen te verminderen veelbelovend zijn.

Sociaal Probleem Oplossende Vaardigheden 
Eén studie richtte zich op het aanleren van sociaal 
probleemoplossende vaardigheden (vijftien sessies) om 
depressieve symptomen te verminderen 31. Dit betrof een 
meervoudige case studie met drie deelnemers met een 
lichte VB. Bij twee deelnemers werd een afname van 
depressieve klachten gevonden, ook na follow-up. Deze 
studie moet worden gezien als een eerste verkenning op 
het gebied van het verminderen van depressieve klachten 
met behulp van het aanleren van sociaal probleemoplos-
sende vaardigheden. 

Lichttherapie
Altabet et al. (2002) publiceerde drie case reports waarbij 
het effect van lichttherapie op depressieve symptomen 
werd onderzocht 32. Alle deelnemers hadden een (zeer) 
ernstige VB en kregen twaalf weken lang, elke ochtend 
lichttherapie met 10.000 lux. Gedurende de lichttherapie 
periode werd er bij twee van de drie deelnemers een 
afname van depressieve symptomen waargenomen. Daar-
naast was het effect van de lichttherapie wel aanwezig 
bij de follow-up meting na drie weken, maar vrijwel niet 
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meer zichtbaar na acht weken. Aangezien deze studie 
enkel case reports bevat, moet deze studie gezien worden 
als een eerste exploratie.

Kwaliteit van de geïncludeerde studies
Volgens de Cochrane Risk of Bias Tool 15 had geen van 
de geïncludeerde studies een laag risico op bias op alle 
domeinen. Daarnaast was er veel onduidelijk omdat er 
in de artikelen beperkte informatie werd gegeven over 
de werkwijzen. Twee studies scoorden een laag risico op 
bias op vijf van de zeven criteria 22, 29. Slechts één studie 
vermeldde geen belangenverstrengeling 22, in de andere 
studies werd hierover niets vermeld. 

Kwaliteit van het huidige systematische  
literatuuronderzoek
De kwaliteit van het huidige literatuuronderzoek werd 
door een onafhankelijk onderzoeker beoordeeld met 
de AMSTAR 16, 17. Dit systematische literatuuronderzoek 
scoorde acht van de elf punten. Volgens AMSTAR zijn de 
sterke punten van dit systematische literatuuronderzoek 
o.a. het gebruik van een 'a-priori'-ontwerp en de dubbele 
studieselectie.

Conclusie
In totaal werden in dit systematische literatuuronderzoek 
vijftien studies geïncludeerd verdeeld over vijf niet-farma-
cologische behandelinterventies gericht op het verminderen 
van depressieve symptomen. CGT lijkt een effectieve 
niet-farmacologische interventie om depressieve sympto-
men te verminderen bij volwassenen met een lichte tot 
matige VB. Deze resultaten moeten echter met de nodige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege de me-
thodologische problemen van sommige studies. Andere 
veelbelovende interventies zijn: bewegingsinterventies en 
mogelijk ook gedragstherapie en lichttherapie. Ondanks 
het feit dat ook volwassenen met een (zeer) ernstige VB 
depressieve symptomen kunnen hebben, zijn er slechts 
twee studies gevonden waarbij de niet-farmacologische 
behandeling gericht was op deze groep. 

Geconcludeerd kan worden dat ondanks het feit dat 
een groot aantal volwassenen met een VB last heeft van 
depressieve symptomen, er maar een beperkt aantal goed 
opgezette onderzoeken zijn uitgevoerd naar niet-farmaco-
logische interventies. Verder onderzoek, bij voorkeur met 
RCT’s, is noodzakelijk om niet-farmacologische behande-
linterventies gericht op het verminderen van depressieve 
symptomen verder in kaart te brengen. Deze onderzoeken 
zullen bijdragen aan de (kwaliteit van) zorg voor volwas-
senen met een VB, vooral ook voor de cliënten met een 
(zeer) ernstige VB die momenteel vaak enkel behandeld 
(kunnen) worden met medicatie. 
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