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METHODE
Het design bestaat uit een gerandomiseerde gecontroleerde trial met drie parallelle groepen. De
GZRGTKOGPVGNGITQGR YGMGNKLMUGQPNKPGEWTUWUn8QNWKV.GXGPo YQTFVXGTIGNGMGPOGVGGPOKPKOCNG
KPVGTXGPVKGCNUEQPVTQNGITQGR YGMGNKLMUGQPNKPGEWTUWUn'ZRTGUUKGH5EJTKLXGPoIGDCUGGTFQR
Pennebaker, 1997) en een wachtlijstgroep als controlegroep, die na 6 maanden een cursus naar keuze
krijgt aangeboden. Er werd landelijk geworven via advertenties in dagbladen. De gemiddelde leeftijd
was 46 jaar (sd=12), 75% was vrouw, 76% was hoog opgeleid, 91% had klinisch relevante symptomen
van depressie en 70% had klinisch relevante symptomen van angst.

Datum: 25 november 2011 te Utrecht
INLEIDING
Naast behandeling is er in toenemende mate evidentie voor preventie en vroeginterventie als
kosteneffectief alternatief om de incidentie van psychische stoornissen te verminderen. Preventie
en vroeginterventie richt zich op het versterken van de positieve geestelijke gezondheid, waarbij het
gezondheidsmodel de plaats inneemt van het ziektemodel. Een positief kader waarin interventies worden
aangeboden, zal de bereidheid van mensen doen toenemen om in een vroeg stadium te investeren in
de eigen geestelijke gezondheid. Slechts weinig mensen met veel voorkomende gezondheidsproblemen
als depressie en angststoornissen worden bereikt met de bestaande interventies. Onlinebehandelingen
zijn effectief, maar het komt vaak voor dat mensen de cursus niet afmaken. De Universiteit Twente
heeft daarom een onlinecursus ontwikkeld, genaamd ‘Voluit leven’, gebaseerd op de uitgangspunten
en principes van Acceptance and Commitment Theory (ACT) en mindfulness. De onlinecursus kunnen
mensen thuis in hun eigen tijd uitvoeren met ondersteuning van een counselor.

MEETINSTRUMENTEN
- Diagnose (M.I.N.I.-Plus en SDS)
- Ernst van depressie en angstklachten (CES-D, HADS-A)
- Mate van geestelijke gezondheid (MHC-SF)
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De meetinstrumenten worden afgenomen voor de interventie (T0), direct na de interventie (3 maanden
na baseline: T1), 6 maanden na de baselinemeting (T2) en 12 maanden na de baselinemeting (T3).
VOORLOPIGE RESULTATEN
&GFGGNPGOGTUKPFGGZRGTKOGPVGNGITQGR EWTUWUn8QNWKV.GXGPo XGTDGVGTFGPUKIPKƂECPVQRFGRTGUUKG
GPCPIUVMNCEJVGPKPXGTIGNKLMKPIOGVFGYCEJVNKLUVITQGR&GGZRGTKOGPVGNGITQGRNKGVGXGPGGPUGGP
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de wachtlijstgroep. Dit effect werd behouden 6 maanden na de interventie. De minimale interventiegroep
EWTUWUn'ZRTGUUKGH5EJTKLXGPo XGTDGVGTFGPKGVUKIPKƂECPVVGPQR\KEJVGXCPFGYCEJVNKLUVITQGRQRCNNG
uitkomstmaten. De adherentie (het aantal mensen dat de interventie afrondt) was hoog, 83% voor de
GZRGTKOGPVGNGITQGRGPXQQTFGOKPKOCNGKPVGTXGPVKGITQGR

Kenmerkend voor ACT (Hayes, 2006) is het versterken van de geestelijke gezondheid. ACT richt zich
QRJGVXGTITQVGPXCPRU[EJQNQIKUEJGƃGZKDKNKVGKVJGVXGTOQIGPQOKPVGTPGGTXCTKPIGP GOQVKGU
gedachten, gevoelens) in het hier en nu te accepteren en te volharden in waardevol gedrag.
/KPFHWNPGUUJGNRVFGRU[EJQNQIKUEJGƃGZKDKNKVGKVVGXGTITQVGPGPGZRGTKÇPVKGNGXGTOKLFKPI JGV
vermijden van interne ervaringen) te doorbreken. Verschillende meta-analyses hebben aangetoond
dat ACT effectief is voor de behandeling van onder andere angst en depressie (o.a. Ruiz, F.J., 2010;
Powers et al., 2009; Hayes et al., 2006).

Uit onderzoek blijkt dat het effect van een onlinecursus groter is voor de deelnemers die de gehele
cursus afronden (Christensen et al., 2009). Om de therapietrouw te bevorderen wordt in ‘Voluit
Leven online’ gebruik gemaakt van verschillende variaties in het design van de technologie van de
onlinecursus, waarvan bekend is dat deze een potentieel effect hebben op therapietrouw (onder
andere sms-berichten, multimedia en tailoring).

DOEL
Het doel van het onderzoek is de effectiviteit van ‘Voluit Leven online’ te onderzoeken op het
verminderen van psychische klachten en het versterken van de geestelijke gezondheid ter voorkoming
van de ontwikkeling van psychische stoornissen.

CONCLUSIE
Preventie en vroeginterventie door middel van een korte interventie gebaseerd op ACT en mindfulness
voor mensen met angst- en stemmingsklachten en lichte tot matige stoornissen lijkt effectief.
Daarnaast heeft de cursus ‘Voluit leven online’ vanwege het positieve karakter van de interventie en de
hoge adherentie de potentie als laagdrempelig aanbod het bereik van de doelgroep te vergroten.
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