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Past Reality Integration (PRI) is een relatief nieuwe innovatieve methode. Waarbij zowel concreet het 

probleem op het hier en nu wordt aangepakt, alsook de werkelijke onderliggende oorzaak belicht 

wordt, m.b.v. concrete, eenvoudig zich eigen te maken tools.  

PRI borduurt voort op allang in onderzoek bewezen bouwstenen van bestaande therapieën. Het gaat 

in op destructieve emoties en gedachten in het heden en pakt de onderliggende oorzaak aan die 

gelegen is in de (vroege) jeugd.  

In de klinische praktijk worden mooie resultaten geboekt met PRI-therapie. Mensen ervaren dat ze 

zich niet alleen beter gaan voelen gedurende PRI therapie, maar ook tools in handen krijgen die ze de 

rest van hun leven kunnen gebruiken om wanneer ze zich niet fijn voelen in te zetten. Hierdoor krijgen 

mensen veel meer regie over hun leven. Uit eerste onderzoek komen hoopgevende resultaten naar 

voren. We timmeren nog aan de weg om een groot onderzoek op te zetten met RCT design.  

 

De basis van PRI bestaat uit ‘evidence based’ elementen  

PRI (Past Reality Integration) is een relatief nieuwe behandelvorm ontwikkeld door psychologe 

Ingeborg Bosch (Bosch, 2000, 2003, 2007, 2010, 2012, 2015). In het veld van therapeutische 

benaderingen positioneert PRI zich in het midden tussen enerzijds cognitieve gedragstherapie (CGT) 

en anderzijds psychodynamisch georiënteerde stromingen.  

 

PRI bevat elementen uit bestaande behandelmethoden, zoals CGT met onder andere de-

conditionering, exposure in vivo, exposure in vitro en cognitieve herstructurering. PRI heeft met 

cognitieve gedragstherapie gemeen dat het gericht is op de aanpak van destructieve gedachten en 

emoties door mensen te leren uiteindelijk gezonder te reageren in het dagelijks leven. Het belang 

van cognitie en gedrag in het heden staan centraal in de aanpak.  

 

PRI heeft ook verwantschap met het gedachtengoed van psychodynamisch georiënteerde 

stromingen in verband met (vroege) jeugdtrauma’s en de ermee samenhangende 

afweermechanismen. Steeds duidelijker wordt dat vroegkinderlijke stress een centrale rol speelt in 

het ontwikkelen van psychopathologie in brede zin. Vroegkinderlijke stress en trauma’s blijken niet 

alleen ten grondslag te liggen aan het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), 

maar zijn ook van invloed op zelfregulatie, stemming en gedrag. (Anda et al., 2006; Gilbert et al., 

2009; Beijers et al., 2014; Silberman et al., 2015; Lappin, 2017) . 

Bij PRI gaan we er vanuit dat ieder mens niet of slecht verwerkte negatieve ervaringen uit de (vroege) 

jeugd opgeslagen heeft. Dit kan gaan om stressvolle ervaringen waarbij de omgeving van het kind 

niet goed in staat is de behoeftes van het kind te vervullen, zoals wanneer een ouder overbelast is, of 

niet voor het kind beschikbaar is. In ernstige gevallen kan het gaan om trauma’s als seksueel 

misbruik, geweld en fysieke of emotionele verwaarlozing. Met PRI wordt deze vroege impact alsnog 

aangepakt en verwerkt.  

 



Uitgangspunt bij PRI is dat wanneer iets in het heden (onbewust) raakt aan een verdrongen pijnlijke 

jeugdervaring, oude, inmiddels onnodige overlevingsmechanismen (afweren) geactiveerd worden. 

Deze overlevingsmechanismen heten afweren, omdat er een oude pijnlijke gebeurtenis onbewust 

wordt afgeweerd. De gebeurtenis in het nu wordt onterecht waargenomen als potentieel gevaarlijk 

omdat die automatisch gekleurd wordt door de verdrongen pijnlijke ervaring uit het verleden. De 

aandacht is gericht op de gebeurtenis in het heden, terwijl er dus in wezen alarm wordt geslagen op 

een onverwerkte oude ervaring. (Bosch 2000, 2003) 

 

Bij PRI worden vijf verschillende afweren onderscheiden (zie tabel 1). Zie voor onderbouwing van de 

psychische en lichamelijke gevolgen van de verschillende afweermechanismen het boek ‘Illusies’ van 

Ingeborg Bosch (2003). 

Tabel 1  

De vijf PRI-afweermechanismen 

Angst:  
Je angstig, nerveus of gespannen voelen, terwijl er geen directe reële bedreiging is. De gekleurde 
waarneming laat ons geloven dat er  gevaar is en zet  een vermijdingsreactie in. Kan onder andere 
leiden tot paniek- en angststoornissen, fobieën en migraine. 
Primaire afweer: 
Overtuigd zijn dat er iets verkeerds is aan onszelf, als reactie op een gebeurtenis buiten ons die 
oude verdrongen gevoelens oproept. Kan somberheid en gevoelens van minderwaardigheid 
oproepen en uiteindelijk tot depressies leiden.  
Valse hoop:  
Een gevoel van urgentie wordt opgeroepen dat aanzet tot actie, meestal gericht op dingen goed 
willen doen, wat uiteindelijk vaak ten koste van jezelf gaat. Kan tot stress gerelateerde ziektes 
leiden zoals burn-out en RSI-klachten. 
Valse macht: 
Gevoelens van boosheid komen omhoog, waarbij de ander veroordeeld wordt. Dit kan leiden tot 
verbale of fysieke agressie, maar ook tot cynisme en terugtrekgedrag.  
Ontkenning van behoefte:  
Gebeurtenissen in het heden worden rationeel behandeld zonder emoties te voelen. Mensen 
kunnen erg in hun hoofd leven en geneigd zijn te zeggen dat alles oké is en dat ze niets nodig 
hebben. Kan tot verslavingen (alcohol, drugs, gokverslaving, game-verslaving) en eetstoornissen 
(anorexia, boulimia) leiden.  

  

Uniek aan PRI-therapie is de bewustwording en analyse van de gebeurtenis in het heden, die 

destructieve gedachten en destructieve emoties activeren. Daardoor kan contact gemaakt worden 

met de onverwerkte onderliggende stressvolle ervaringen  uit de (vroege) jeugd. Hierdoor kunnen 

deze oude geconditioneerde overlevingsreacties van het kind vervangen worden door functionele 

reacties die passen bij het heden (cognitieve herstructurering en de-conditionering). De nadruk ligt 

evenredig veel op cognitie, gevoel en gedrag. Er is aandacht voor zowel lichamelijke als psychische 

gewaarwordingen en gevoelens. 

 

Er zijn diverse meta-analyses en reviews over het effect van verschillende vormen van CGT en 

therapieën op psychodynamische basis gepubliceerd. De verschillende therapieën lijken even goed te 

werken. (Ost, 2008; Leichsenring & Rabung, 2011; Barth et al., 2013; Hunot et al., 2013; Abbass et al., 

2014; Keefe et al., 2014; Driessen et al., 2015; Kivlighan et al., 2015; Thoma et al., 2015; Lilliengren et 

al., 2016; Draijer & Langeland, 2017) . Omdat PRI bewezen bouwstenen van beide 

therapiestromingen bevat is het aannemelijk dat PRI minstens net zo effectief is als de 

standaardbehandeling (CGT).  



Onderzoek 

Uit de klinische praktijk worden mooie resultaten geboekt met PRI-therapie. Mensen ervaren dat ze 

zich niet alleen beter gaan voelen gedurende PRI therapie, maar ook tools in handen krijgen die ze de 

rest van hun leven kunnen gebruiken om wanneer ze zich niet fijn voelen in te zetten. Hierdoor 

krijgen mensen veel meer regie over hun leven.  

Natuurlijk willen wij de effecten in een groot onderzoek zichtbaar maken. Wij hebben een aantal 

onderzoeken gedaan, maar die zijn nog niet gepubliceerd. Het liefst zouden we een groot onderzoek 

uitvoeren met een RCT-achtig onderzoeksdesign. Maar dit is praktisch lastig realiseerbaar. Natuurlijk 

timmeren we aan de weg om dit uiteindelijk wel  voor elkaar te krijgen.  Het eerder uitgevoerde 

onderzoek is hierbij ondersteunend. En geeft een basis om verder op voort te bouwen.   

 

1. Observationeel prospectief onderzoek 
Uit een prospectief observationeel onderzoek bij 607 PRI-trajecten is het klachtenverloop van 

mensen onderzocht voorafgaand, gedurende, na afloop en een half jaar na afronding van de therapie 

(‘within subjects design’). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat mensen gedurende PRI-therapie op 

alle uitkomstmaten (SCL-90: psychisch welbevinden, BDI: depressie en STAI: angstproblematiek) een 

significante verbetering lieten zien en dat deze verbeteringen duurzaam bleken te zijn (6 maanden na 

afronding van het PRI-traject). Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat PRI goed lijkt te werken bij 

uiteenlopende klachten (depressie, angst, stress, ruzies conflicten etc).  

 
2. Onderzoek behandeling depressie in GGZ-instelling 

Binnen een tweedelijns GGZ instelling (Pro Persona) is een gecontroleerde niet gerandomiseerd 

studie uitgevoerd met mensen met een gediagnosticeerde depressie die met PRI-therapie of 

cognitieve gedragstherapie (CGT) behandeld werden.  

Uit deze verkennende studie komt naar voren dat PRI-therapie goed kan werken voor mensen met 

depressieve klachten die doorverwezen en aangemeld zijn bij de GGZ. De depressiescores (gemeten 

met de IDS) van mensen die PRI hadden gevolgd bleken significant meer te verminderen dan de IDS 

scores van mensen die CGT hadden gevolgd. (zie bijlage 1 voor onderzoeksopzet en resultaten van dit 

onderzoek) 

 

3. Casus studie ter illustratie 
Anneke een studente van 24 jaar heeft angst- en paniekaanvallen tijdens treinreizen. Anneke reist 

iedere week met de trein en heeft een grote angst voor een terroristische aanval. Ze stapt als gevolg 

van de angst dan ook vaak onderweg de trein uit. Twee keer is ze met ernstige klachten met 

ambulance naar het ziekenhuis gebracht.  

In de therapie wordt vrij snel duidelijk dat de angst in de trein optreed wanneer mensen in de trein 

zitten die afgesloten voelen en mogelijk verdrietig lijken. Anneke heeft de verschillende fases 

(cognitief, gedragsmatig en gevoelsmatig) van het PRI-traject in 6 sessies doorlopen. Anneke leert te 

herkennen wat haar angstklachten activeert en wat onbewust haar waarneming kleurt. Tijdens de 

therapie komt een oude realiteit omhoog waarin Anneke een afgesloten verdrietige moeder ervaart 

(bij ruzie tussen ouders, paniek in het gezin, onrust thuis) waarbij er niemand voor het kleine meisje 

wat ze ooit was, is geweest.  



Na vijf sessies lukt het Anneke om actief in de trein haar angstreactie te herkennen, stop te zetten en 

contact te maken met het onderliggende gevoel. Na deze 6 sessies was Anneke van haar hevige 

angstklachten af en zijn paniekaanvallen uitgebleven. Dit resultaat is bij de follow-up meting na 6 

maanden blijvend gebleken. 

Anneke heeft rapportcijfer gegeven voor hoe prettig ze zich voelt in trein voorafgaand aan het 

traject: 3, na afloop van traject van 6 sessies: 9 en na een half jaar: 8.5.  

Een half jaar na afronding van de therapie beschrijft Anneke het effect van de therapie als 

volgt:  

‘Ik had altijd last van paniekaanvallen in de trein, nu heb ik er bijna nooit meer last van en zit ik 

bijna altijd ontspannen in de trein. Ik kan weer gewoon slapen, lezen, studeren en muziek 

luisteren in de trein zonder alles in de gaten te houden. Vroeger ging ik nooit in de spitsuren in 

de trein en nu heb ik daar geen problemen meer mee. Heel soms als ik heel erg gestrest ben 

krijg ik weer even de angst, maar dan probeer ik naar het gevoel te gaan van waar het 

vandaan komt en dan voel ik mij veel beter, voorheen wanneer ik probeerde naar de angst te 

gaan viel ik flauw’. (…) ‘Ik heb ook meerdere therapieën gevolgd, maar PRI is het enige wat bij 

mij effectief het treinreizen beter heeft gemaakt’. 

Dergelijke N=1 casussen zijn er diverse beschikbaar. Uiteraard kunnen we deze verder beschikbaar 

stellen waar nodig en relevant. 
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Bijlage 1 Onderzoeksresultaten pilotstudie vergelijking behandeling met PRI-

therapie (Past Reality Integration) met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) bij 

mensen met depressies in een GGZ-instelling 
 

Onderzoeksopzet 

Design 

Binnen de tweedelijns GGZ instelling Pro Persona werden mensen met depressies, vaak recidiverend 

of chronisch, behandeld met PRI-therapie of Cognitieve Gedragstherapie (CGT). CGT is een 

standaardbehandeling binnen deze instelling. Mensen die eerder met CGT waren behandeld, of bij 

de intake aangaven behoefte te hebben aan een inzicht-gevende therapie, kregen PRI therapie 

aangeboden.  

 

Deelnemers 

Bij het onderzoek betrokken zijn mensen met depressieve klachten die doorverwezen zijn door hun 

huisarts en zich hebben aangemeld bij de afdeling stemmingsstoornissen bij Pro Persona te Ede.   

Bij alle mensen die zich aanmelden bij de afdeling, wordt door psychologen de MINI (Van Vliet et al., 

2000) afgenomen. Mensen met de diagnose depressie kwamen voor het onderzoek in aanmerking. 

Uitgesloten werden mensen met een bipolaire stoornis of psychose in de anamnese. Tussen 2008 en 

2014 kregen 26 mensen PRI-therapie. De resultaten werden vergeleken met 28 mensen die CGT-

therapie kregen. Twee mensen zijn voortijdig gestopt met de therapie.  

 

Uitvoering therapie 

CGT werd uitgevoerd door drie psychologen (1 GZ-psycholoog, 1 GZ-psycholoog i.o., 1 

psychotherapeut), en PRI werd uitgevoerd door een (psychotherapeut) psycholoog met PRI-

opleiding. 

Het CGT protocol bij depressie (Molenaar et al., 2009) werd toegepast, bestaande uit drie fasen: 

1. Verhogen en veranderen van activiteitenniveau. (sessie 1 - 4) 
Client gaat meer activiteiten ontplooien die positief bijdragen aan de stemming. Er wordt een 
lijst gemaakt van potentieel plezierige activiteiten met een planning. De cliënt wordt gevraagd 

deze activiteiten en de stemming daarbij te registreren. Daarnaast wordt naar leefstijl 

gekeken en leefstijladviezen gegeven. 

2. Cognitieve therapie: onderkennen van problematische automatische cognities, (sessie 5 - 7) 
Psycho-educatie over invloed van gedachten op het gevoel. Gevraagd wordt een 
gedachtendagboek bij te houden om zicht te krijgen op hoe in bepaalde situaties negatieve 
automatische gedachten of leefregels van invloed zijn op de depressieve stemming. 

3. Cognitieve therapie: veranderen en uitdagen van cognities en consolidatie van het geleerde. 
(sessie 8 - 16) 

De Client leert zich bewust te worden van zijn denkfouten door uitdaagtechnieken. Er worden 
rationelere gedachten ontwikkeld die realistischer geloofwaardiger en meer helpend zijn met 
als doel de gevoelens en stemming van de cliënt op een positieve manier te beïnvloeden. 
Cliënt wordt gestimuleerd gedragsexperimenten buiten de zitting te doen. 

 

PRI-therapie bestaat uit vier in elkaar overlopende fases (Bosch, 2003):  

1. Bewustwording met behulp van zelfobservatie wanneer afweermechanismen geactiveerd 

worden en inzicht in werking ervan krijgen. (sessie 1 - 5/7) 



Aan de hand van de hulpvraag waarmee iemand komt, zal de cliënt buiten de sessies zichzelf 

observeren en bewust worden in welke situaties afweren geactiveerd worden en leren 

onderzoeken en analyseren wat de precieze aanleiding was. Dit wordt besproken tijdens de 

sessies. Aan het eind van fase 1 kan de cliënt niet alleen herkennen wanneer afweren 

geactiveerd worden, maar ook de aanleiding helder analyseren.  

2. Stopzetten afweermechanismen, ervaren dat er onverwerkte emoties onder zitten uit de 

(vroege) kindertijd. (vanaf sessie 6/8 ) 

In de tweede fase leert een cliënt het afweergedrag stop te zetten, maar ook de aanleiding uit 

te vergroten waardoor voelbaar contact gemaakt kan worden met de onderliggende laag. 

Wanneer iemand dit goed doet, zal meestal een spanning voelbaar worden in de buik, of in 

het borstgebied.   

3. Onderliggende en de achter de afweer schuilgaande gevoelens toelaten waarna her-opslag 

plaats kan vinden. (vanaf sessie ± 10) 

In de derde fase van de therapie zal in een staat van verhoogde concentratie onderzocht 

worden wat er in het verleden gebeurd is en welke emoties en herinneringen mogelijk daarbij 

zijn weggestopt. De situatie in het heden wordt weer opgeroepen en de aanleiding, waardoor  

de afweer geactiveerd werd, uitvergroot. Onderliggende gevoelens komen boven en  

spontaan kunnen beelden omhoog komen uit het verleden. In eerste instantie wordt dit 

begeleid door de therapeut tijdens de sessies, hiermee  leren cliënten dit zelf te doen buiten de 

sessies. Tijdens dit soort uitzoekmomenten worden verdrongen ervaringen omhoog gehaald 

zodat heropslag kan plaatsvinden. De cliënt leert dat de emoties horen bij het verleden en niet 

bij het heden. De cliënt ervaart  daarna dat de emotionele lading  van de situatie in het heden 

veranderd is. Men ervaart de situatie minder zwaar, uitzichtloos, moeilijk  en de cliënt voelt 

zich  autonomer en tegelijk empathischer. 

4. Integratie PRI-technieken en PRI zelfstandig inzetten waar nodig.  

In de vierde fase leert de cliënt sneller en efficiënter afweren stop te zetten, contact te maken 

met het de  onderliggende ervaring en de emotionele lading van de situatie in het heden af te 

halen.  

 

Een protocollaire CGT-therapie bestaat uit 16 sessies, Bij PRI-therapie kan de duur variëren. In 

overleg met de cliënt wordt gekeken wanneer de hulpvraag opgelost is en het traject afgerond kan 

worden.  

 

Metingen  

Vooraf: 

- Biografische gegevens (leeftijd, sekse, opleidingsniveau, wel of geen kinderen) 

- eerste of recidiverende depressie 

- gebruik van medicatie 

Vooraf en na afloop: 

- depressieve klachten met behulp van de IDS-vragenlijst (Inventory of Depression Symptoms) 

(Rush et al., 1996).   

 

Bij mensen die PRI-therapie kregen zijn vooraf en na afloop ook de BDI (Beck et al., 1988) (depressie) 

en de SCL90 (psychoneuroticisme) (Arrindell & Ettema, 1986) afgenomen. 

 

 

Statistische Analyses 

Alle statische analyses zijn uitgevoerd met SPSS. 



Met behulp de Chi-kwadraat-toets is onderzocht of de groepen (CGT en PRI) verschillen wat 

biografische gegevens en de aan de depressie gerelateerde gegevens betreft. Voor de variabelen 

leeftijd, aantal sessies en IDS score vooraf in beide groepen is een t-toets gedaan.   

De IDS score werd geanalyseerd met behulp van een Mixed ANOVA analyse met 1 ‘between-subjects’ 

onafhankelijke variabele: soort therapie (CGT of PRI) en 1 ‘within-subjects’ onafhankelijke variabele: 

meetmoment (voor of na therapie). 

Met behulp van t-toetsen is onderzocht of mensen zich na afloop van de therapie significant beter 

voelen op de BDI (depressie) en SCL90 (psychoneuroticisme). De grootte van mogelijke effecten is 

met behulp van Cohen’s d geanalyseerd.  

 

Onderzoeksresultaten 

In totaal zijn 56 cliënten geïncludeerd, 28 in elke behandelconditie. Twee mensen zijn voortijdig (na 

een aantal sessies) met PRI-therapie gestopt. Hier zijn geen gegevens van beschikbaar. Tabel 1 toont 

de kenmerken van beide groepen.  
 

Tabel 1.  

Eigenschappen van de therapie groepen 

 

 PRI (N=26) 
M (sd)                    % 

CGT (N=28)  
M (sd)                      % 

t (df)              X2  (df) p-waarde 

     
Leeftijd 42.4 (9.6) 43.6 (11.6) -0,321 (52) .750 
  
Heeft kinderen 

 
17 (65%) 

 
17 (61%) 

 
0,126 (1) 

 
.471 

  
Sekse 

 
vrouw:15 ( 58%)  
man: 11 (42%) 

 
vrouw: 21 (75%) 
man: 7 (25%) 

 
1,817 (1) 

 
.145 

  
Opleidingsniveau 

 
MBO: 12 (48%) 
HBO: 12 (48%) 
UNIV: 1 (4%) 

 
MBO: 16 (58%) 
HBO: 7 (26%) 
UNIV: 4 (16%) 

 
2,895 (2) 

 
.235 

 
Antidepressiva 

 
12 (46%) 

 
29 (75%) 

 
4,720 (1) 

 
.030 

Eerste depressie  
(recidief) 

4 (15%)  
22 (85%) 

10 (37%)  
18 (63%) 

3,195 (1) .074 

 
Aantal sessies 

 
21.5 (4.2)  

 
16.3 (6.1) 

 
3,380 (46) 

 
.001 

     
IDS-score vooraf 34,71 (10,29) 39,71 (15,98) -1,351 (52) .183 
     

 

De groepen verschillen niet significant qua biografische gegevens, behalve dat mensen in de CGT 

groep significant vaker antidepressiva gebruikten (75% in de CGT-groep in vergelijking met 46% in de 

PRI-groep, X2= 4,720, df=1, p=.030). Het aantal sessies verschilde ook significant (PRI gemiddeld 21.5 

sessies, CGT 16.3, t=3,380 df=46, p=.001).  

De IDS-score vooraf verschilde niet significant (t= -1,351 df=52, p=.183). 

 
Vooraf aan de ANOVA van de IDS is onderzocht of aan de assumpties van die analyse voldaan werd. 

De assumptie van sphericiteit bleek geschonden, χ2 < 0,01, p < 0,01. Daarom is het aantal 

vrijheidsgraden volgens Greenhouse-Geisser gecorrigeerd. De scores op de IDS waren na therapie 

lager dan voor therapie, F(1, 52) = 62,44, p < 0,01. Er bleek een significant interactie effect te zijn 



tussen meetmoment (voor of na behandeling) en het soort gevolgde therapie (CGT of PRI), F(1, 52) = 

6,89, p = 0.01, zie tabel 2.  

 
Tabel 2.  

Mixed Anova IDS 

 

Depressiescores  
(IDS)1 

PRI (N=26) 
M (sd)                     

CGT (N=28)  
M (sd)                       

F (df)               p-waarde 

Voor de behandeling 34,71 (10,29) 39,71 (15,98)   
Na de behandeling 16,00 (12,51) 30,32 (13,65)   
 
Within subjects effects:  
  verloop klachten (voor en na de therapie) 
  verloop klachten * soort therapie (PRI vs CGT) 
Between subjects effects:  
  PRI vs CGT  

 
 
62,443 (1,52) 
6,884 (1,52) 
 
6,358 (1,52) 

 
 
.000 
.011 
 
.015 

1:  Interpretatie IDS-score: 0-20 normaal-licht depressief; 20-30 matig depressief; 30-40 ernstig depressief; 40-80 zeer ernstig depressief 

 

 

Bij mensen met PRI-therapie is voor het verloop in psychisch welzijn naast IDS ook de BDI 

(depressieve symptomen) en de SCL90 (psychoneuroticisme) afgenomen. Mensen blijken vooraf 

serieuze klachten te hebben (BDI: matig depressief, SCL-90: Psychoneuroticisme in lijn met 

poliklinisch psychiatrische patiënten). De BDI (depressieve symptomen) en de SCL90 

(psychoneuroticisme) bij cliënten met PRI-therapie laten eenzelfde verbetering zien als op de IDS, zie 

tabel 3. 

 
Tabel 3.  

BDI en SCL90 gegevens van mensen met PRI-therapie, t-toets  
 

Gebruikt meetinstrument  Voormeting                      Nameting t (df) p-waarde van 
t-toets               

Cohen’s d  

BDI  depressiviteit1 25.9 (9.5) 7.7 (6.0) 8.67 (24) .000 2.38 
SCL90 
psychoneuroticisme2 

200.8 (35.3) 135.3 (26.4) 7.27 (24) .000 2.10 

1. Interpretatie BDI-gegevens: 0-9: minimale depressie; 10-14: rand depressie; 15-20: lichte depressie; 21-30: matige depressie; 31-40: 

diepe depressie. 
2. Interpretatie SCL-90-scores (referentiewaarden): Poliklinische psychiatrische patiënten mannen 196.2 vrouwen 208.7; Cliënten 

eerstelijnspsychologen mannen 168.6 vrouwen 183.4; Patiënten huisartspraktijken mannen 152.2 vrouwen 160.6; Gewone bevolking mannen 

115.0  vrouwen 123.1. 

 

 

Discussie 
We hebben een onderzoek uitgevoerd waarin PRI-therapie werd vergeleken met CGT bij mensen met 

herhaalde of chronische depressies. Voor beide behandelingen waren de scores op de 

depressieschaal (IDS) na therapie lager dan voor therapie. Er bleek een significant interactie-effect 

wat betekent dat het effect van PRI significant groter was dan van CGT. De daling op de IDS was met 

PRI twee keer zo groot als met CGT.  

Dit was een eerste onderzoek met PRI bij mensen met een depressie. De cliënten zijn niet at random 

toegewezen aan de therapiecondities. Dat kan tot selectiebias hebben geleid, omdat de meeste 

cliënten al eerder CGT hadden gekregen, in tegenstelling tot PRI-therapie. Het feit dat PRI-therapie 

nieuw was en CGT niet, kan in het voordeel van PRI-therapie hebben gewerkt. Ook was er verschil 

tussen de behandelgroepen wat het gebruik van antidepressiva betreft. Tenslotte was het aantal PRI-

sessies significant groter dan het aantal CGT sessies. Daardoor kan spontaan herstel een grotere rol 



hebben gespeeld. De resultaten moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd worden. Ondanks de 

beperkingen van dit onderzoek concluderen wij dat PRI in deze patiëntengroep niet minder 

werkzaam lijkt dan de standaardbehandeling met CGT (Connoly et al., 2016). Nader onderzoek in 

grotere groepen cliënten met random toewijzing aan de behandelgroepen is daarom zeker zinvol. 

PRI voegt een aantal specifieke elementen toe aan CGT (zie de inleiding). Het gaat er niet alleen om 

te analyseren wanneer destructieve gedachten en emoties opkomen en te leren er mee om te gaan 

(coping). Ook de onverwerkte pijnlijke gebeurtenissen en trauma’s uit de (vroege) jeugd die eraan 

ten grondslag liggen, worden aangepakt. Misschien is het daadwerkelijk zo dat PRI meer tot stand 

brengt dan CGT. Uitspraken van cliënten over de therapie na afloop van hun therapie gaan wel die 

richting uit:  

‘Voor mij is het verschil met andere therapieën dat ik een manier geleerd heb om de dagelijkse dingen die 

gebeuren en niet goed voelen, zelf te analyseren en er wat mee te doen.’  

‘Ik kan nu beter het heden zien en beleven zoals het is en van daaruit op situaties reageren. Ik voel me 
rustiger, stabieler, sterker, geduldiger en heb meer vertrouwen in mezelf en in anderen. Ik kan me met 
een open hart naar anderen richten.’ 

 

Conclusies 
Dit onderzoek met een beperkte steekproef suggereert dat mensen met depressies goed behandeld 

kunnen worden met PRI-therapie. Er zijn aanwijzingen dat PRI beter werkt dan CGT. Om dat aan te 

tonen is uitgebreider en beter gecontroleerd onderzoek nodig. We zijn bezig om een 

vervolgonderzoek op te zetten. Voor vervolgonderzoek is het belangrijk selectiebias uit te sluiten in 

een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoeksdesign en het aantal sessies constant te houden of 

daarvoor te corrigeren. Daarnaast is het zinvol meer zicht te krijgen in welke omstandigheden PRI in 

vergelijking met andere therapieën het meest effectief is. Verder is het nodig de effecten op lange 

termijn te onderzoeken.  
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