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Samenvatting 
dit onderzoek meet de effecten van een 'stepped 
care'-programma dat zich richt op de vermindering 
van psychologische 'distress' en de verhoging van 
kwaliteit van leven bij patiënten met een hematolo-
gische maligniteit, behandeld met autologe stamcel-
transplantatie. de studie is opgezet als een gerando-
miseerde klinische studie met 2 onderzoekscondities: 
'stepped care' versus 'care as usual'. de patiënten in 
de experimentele groep volgen het 'stepped care'-
programma, waarvan de eerste stap een zelfhulp- 
interventie via internet omvat. Indien psychologische 
distress na de zelfhulpinterventie nog aanwezig is, 
wordt de tweede stap van het programma ingezet: 
gebaseerd op een diagnostische evaluatie en pro-
bleemanalyse, krijgen patiënten een individuele 'face-
to-face'-behandeling, medicatie, of verwijzing naar 
andere hulpverlenende instanties aangeboden. Pa- 
tiënten in de 'care as usual'-groep ontvangen de ge-
bruikelijke zorg op de afdeling Hematologie: hulp voor 
distressklachten wordt op ad-hocbasis aangeboden.
momenteel is de studie in uitvoering in het VU  
medisch centrum te Amsterdam. Binnenkort zal de 
inclusie ook van start gaan in de Isala klinieken te 
zwolle.
(Ned Tijdschr Hematol 2010;7:31-4)

Summary 
the present study evaluates the effect of a 
stepped care program on psychological distress 
and quality of life in patients with hematologi-
cal malignancy treated with autologous stem 
cell transplantation following high-dose che-
motherapy. the study is designed as a random-
ized clinical trial with two treatment arms: 
stepped care and care as usual. In the experi-
mental group, the first step of the program in-
cludes an internet-based self-help intervention. 
If psychological distress persists after the self-
help intervention, the second step of the pro-
gram is executed: based on a diagnostic evalu-
ation and problem analysis, treatment is 
provided consisting of individual face-to-face 
counseling, medication, or referral to other ser-
vices. Care as usual comprises care as currently 
provided at hematology departments: psycho-
logical care is not being systematically pursued, 
but occurs on an ad hoc basis. 
At present, patients are recruited at the VU 
medical center in Amsterdam. within a short 
period, patient inclusion will also start at the 
Isala Clinics in zwolle.



Achtergrond van de studie
Autologe stamceltransplantatie na hogedosischemo-
therapie is een stressvolle behandeling. Een signifi-
cant deel van de patiënten ervaart psychologische 
‘distress’ vóór, tijdens en/of na stamceltransplanta-
tie, wat leidt tot een lagere kwaliteit van leven bij 
deze patiënten. Zij rapporteren met name depres-
sieve symptomen (26-36% in het eerste jaar na 
transplantatie) en angst (18% in de 100 dagen na 
transplantatie).1-4

Dit onderzoek bestudeert de effectiviteit van een 
‘stepped care’-interventie gericht op vermindering 
van psychologische distress en op verhoging van 
kwaliteit van leven. Het uitgangspunt is dat de be-
handeling niet intensiever moet zijn dan strikt 
noodzakelijk. De patiënten krijgen allereerst een 
voor deze patiëntengroep aangepaste, laagdrempe-
lige zelfhulpbehandeling via internet aangeboden. 
Alleen degenen die hier onvoldoende baat bij heb-
ben, krijgen intensievere interventies aangereikt.

doelstelling
Het meten van de effecten van een ‘stepped care’-
programma dat zich richt op de vermindering van 
psychologische distress en de verhoging van kwali-
teit van leven bij patiënten met een hematologische 
maligniteit die behandeld zijn met autologe stamcel-
transplantatie. 

Studieopzet
Het betreft een gerandomiseerde klinische studie 
waarvoor minimaal 128 patiënten worden geïnclu-
deerd. De inclusie vindt plaats op de afdeling Hemato-
logie van het VU medisch centrum (VUmc) te Am-
sterdam en de Isala Klinieken te Zwolle. In aanmerking 
komen patiënten in de leeftijd van 18-65 jaar, behan-
deld met autologe stamceltransplantatie voor de  
volgende hematologische maligniteiten: multipel  
myeloom, (non-)hodgkinlymfoom, acute myeloïde 
leukemie of acute lymfatische leukemie. Exclusiecrite-
ria omvatten: onvoldoende kennis van de Nederlandse 
taal, de aanwezigheid van een contra-indicatie voor de 
‘stepped care’-benadering en het niet verkrijgen van in-
formed consent. Patiënten worden vóór de transplanta-
tie geïncludeerd en vullen tijdens de transplantatie vra-
genlijsten in ten behoeve van de baselinemeting. Door 
middel van randomisatie worden patiënten toegewezen 
aan 1 van de 2 onderzoekscondities: ‘stepped care’ ver-
sus ‘care as usual’. Er volgt een fysieke herstelfase van 6 
weken na stamceltransplantatie, waarna gestart wordt 
met de zelfhulpinterventie (zie Figuur 1).

Stepped care
De internetinterventie betreft het zelfhulpprogram-
ma ‘Alles onder controle’, dat is gebaseerd op de in 
de Verenigde Staten ontwikkelde ‘self-examination 
therapy’ en ‘problem solving therapy’ (PST). Het 
zelfhulpprogramma ‘Alles onder controle’ bleek in 
eerder onderzoek een effectieve interventie voor de 
vermindering van psychologische distress en werk-
gerelateerde stress.5 Daarnaast toonde een recente-
lijke meta-analyse aan dat internetbehandelingen 
voor depressie en angststoornissen even effectief zijn 
als ‘face-to-face’-behandelingen.6 Het zelfhulppro-
gramma is bewerkt voor hematologiepatiënten die 
behandeld worden met autologe stamceltransplan-
tatie. Alle patiënten in de ‘stepped care’-onderzoeks-
conditie krijgen de ‘Alles onder controle’-interventie 
aangeboden.
Het volgen van de ‘Alles onder controle’-interventie 
duurt 5 weken. In die periode beschrijven patiënten 
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stepped care care as usual

internet-interventie
alles onder controle:

5-7 weken

care as usual

5-7 weken

diagnostische evaluatie,
probleemanalyse: 5 weken

contract en interventie:
5-7 weken

care as usual

17 weken

T13 T13

T30 T30

T42 T42

leukaferese:
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consent

Figuur 1. Opzet van de besproken gerandomiseerde gecontro-
leerde studie.
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wat zij belangrijk vinden in hun leven en maken ze 
een lijst van hun zorgen en problemen. Deze worden 
vervolgens verdeeld in 3 categorieën: 

1. belangrijke en oplosbare problemen; 
2. belangrijke, maar niet-oplosbare problemen, en; 
3. onbelangrijke problemen. 

Het programma is erop gericht patiënten aan te le-
ren hoe zij met deze diverse problemen om kunnen 
gaan. Patiënten ontvangen wekelijks summiere be-
geleiding via e-mail, bestaande uit een korte terug-
koppeling op de lessen die patiënten insturen. Eén 
van de onderzoekers (mw. drs. A.M.J. Braamse) ver-
zorgt de begeleiding, die dient als steun in het door-
werken van de zelfhulpmethode en er niet op gericht 
is een patiënt-therapeutrelatie op te bouwen.   
Na het voltooien van de zelfhulpinterventie worden 
de patiënten gescreend op psychologische distress. 
Indien patiënten boven de ‘cut-off’-score voor psy-
chologische distress uitkomen, krijgen zij verdere 
behandeling aangeboden in stap 2 van het ‘stepped 
care’-programma. Voor patiënten met weinig of 
geen distress stopt het nazorgprogramma hier.
Ter voorbereiding op stap 2 van het programma 
wordt een zogenaamd ‘collaborative team’ samenge-
steld, bestaande uit een consultatief psychiater, een 
consultatief psychiatrisch verpleegkundige, een nur-
se practitioner (afdeling Hematologie), een hemato-
loog en de patiënt zelf. Zij voeren psychiatrische en 
zorgdiagnostiek uit, wat leidt tot een behandelplan 
voor de desbetreffende patiënt. De nurse practitio-
ner coördineert de teamactiviteiten gedurende de 
ontwikkeling en de uitvoering van het behandel-
plan. Deze fase duurt maximaal 4 weken.
Voor stap 2 van het onderzoek maakt het collaborative 
team een keuze uit de volgende behandelopties:
•	 Individuele	 ‘face-to-face’-behandeling	 door	 de	

consultatief psychiatrisch verpleegkundige. Deze 
behandeling is, evenals de internetinterventie, 
gebaseerd op PST. Er geldt een maximum van 6 
sessies.

•	 Medicatie.
•	 Verwijzing	 naar	 een	 andere	 hulpverlenende	 in-

stantie.
Stap 2, inclusief het opstellen van een contract en 
implementatie van de behandelopties, duurt maxi-
maal 10 weken.

Care as usual
De patiënten in de ‘care as usual’-groep ontvangen 
de gebruikelijke zorg op de afdeling Hematologie: 
hulp voor distressklachten wordt op ad-hocbasis 

aangeboden. Er vindt dus geen formele screening/
diagnostiek of gestandaardiseerde zorg plaats. 

In beide onderzoeksgroepen vullen de patiënten op 
4 momenten vragenlijsten in. Deze metingen vin-
den plaats tijdens stamceltransplantatie (baseline-
meting) en 13, 30 en 42 weken na transplantatie.

Uitkomsten 
De studie is gericht op het vaststellen van de invloed 
van een ‘stepped care’-programma op psycholo-
gische distress en kwaliteit van leven bij patiënten 
met een hematologische maligniteit behandeld met 
autologe stamceltransplantatie. Primaire uitkomst-
maten zijn psychologische distress (gemeten met de 
‘Hospital Anxiety and Depression Scale’ (HADS)) 
en fysieke rolfunctie als onderdeel van kwaliteit van 
leven (gemeten met de ‘European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer’ (EORTC)-
QLQ-C30).7,8 Secundaire uitkomstmaten omvatten 
andere maten van psychologische distress, andere 
aspecten van kwaliteit van leven, cognitie, coping, 
sociale steun, zorgcomplexiteit, zorgbehoefte en 
evaluatie van het zorgproces.

Stand van zaken
Momenteel is de studie in uitvoering in het VUmc 
te Amsterdam. De inclusie gaat binnenkort van 
start in de Isala Klinieken te Zwolle. Resultaten van 
de studie zullen beschikbaar zijn in 2014.
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