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Summary 
 

As the population ages, the health care system is facing an increasing number elderly 

persons with a chronic somatic disease, which in turn will increase the health care 

costs. Keeping patients in an optimal condition and preventing further disabilities are 

important goals in the treatment; however, co-occurring depression may push 

patients into a downward spiral and may accelerate the disablement process. Depres-

sion in chronically ill elderly often remains undetected and untreated in primary care. 

Major depression leads to lower quality of life, higher morbidity and mortality and is 

accompanied with higher health care costs and health care utilization. This also holds 

for minor depression, which is a sub-clinical form of major depression. Psychological 

treatments based in cognitive behavioural therapy (CBT) or self-management are 

preferable in chronically ill elderly persons over antidepressants. They provide lasting 

skills which may be of benefit in later stages of their disease and minimal formats may 

be acceptable in milder forms of depression as well, while the effectiveness of 

antidepressants in milder forms of depression has not been thoroughly established. 

The DELTA study (Depression in Elderly with Long-Term Afflictions) aimed to improve 

the detection and treatment of minor depression and mild to moderate major 

depression in chronically ill elderly persons. In a randomised controlled trial, a nurse-

led Minimal Psychological Intervention, based on CBT and self-management princi-

ples, was compared with care as usual. Aims of the study that were addressed in this 

thesis were 1) to evaluate both the effectiveness and cost-effectiveness of the nurse-

led Minimal Psychological Intervention (MPI) in reducing depressive symptoms and 

improving quality of life in elderly diabetic and chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) patients with a co-occurring minor to moderate depression, 2) to 

evaluate whether the effect of the MPI was generic across DM and COPD patients, 3) 

to evaluate the effect on COPD and diabetes-specific outcome measures, and 4) to 

test the reliability and validity of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) that was 

used for depression screening. 

    

Chapter 2Chapter 2Chapter 2Chapter 2 of this thesis describes the design of the DELTA study. Within 89 primary 

care practices in the south of the Netherlands, diabetic and COPD patients aged 60 

year and over were screened for depression using a short depression screening 

questionnaire (Patient Health Questionnaire-9 - PHQ-9). Patients with a positive 

screening were invited to a diagnostic interview (Mini International Neuropsychiatric 

Interview – MINI) to confirm the depression diagnosis. Eligible patients were then 

invited to participate in the trial and were randomised. Data on the primary outcomes 

and on costs were further collected at one week, three, six (cost data only) and nine 

months after the intervention. 

 

In Chapter 3Chapter 3Chapter 3Chapter 3, the reliability and validity of the PHQ-9 screening questionnaire were 

assessed. To assess reliability, a test-retest was conducted in 105 elderly diabetic and 
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COPD patients. For the evaluation of the validity, data of 713 persons were available. 

Construct validity was assessed by calculating the correlation of PHQ-9 scores with 

scores on quality of life and disease severity measures. To assess criterion validity, 

sensitivity and specificity of the PHQ-9 were calculated for both the summed PHQ-9 

score as well as the algorithm based PHQ-9 score, using the MINI diagnostic inter-

view as the gold standard. Results from this study indicated that the PHQ-9 is a 

reliable instrument in elderly populations with diabetes or COPD. The construct 

validity of the PHQ-9 in this population was found acceptable. Further it was found 

that the algorithm based PHQ-9 score had high specificity but low sensitivity, indicat-

ing that it missed a larger percentage of depressed cases. The summed PHQ-9 score 

however, had both high sensitivity and specificity, and should be preferred over the 

algorithm based PHQ-9 score in screening elderly diabetic and COPD patients. 

    

Chapter 4Chapter 4Chapter 4Chapter 4 presents the effects of the intervention on depressive symptoms and 

quality of life and provides an answer to the question whether or not the effects of 

the MPI are generic across diseases. In total, 361 patients with diabetes type II and/or 

COPD were included in the study and were randomly allocated to the nurse-led MPI 

or usual care. At baseline, groups were comparable in terms of demographic and 

socio-economic factors and on the outcomes depressive symptoms (Beck Depression 

Inventory) and quality of life (Short Form-36). During the trial, 33% of the patients 

dropped out but drop-out was non-differential between groups. The MPI had a 

positive effect on depressive symptoms, with increasing differences over time and a 

significant difference at nine months after the intervention. Patients receiving the 

intervention were also three times more likely to show a reduction of 50% or more of 

baseline depressive symptoms. The effect on depressive symptoms was found to be 

generic across diseases. The intervention further had an effect on quality of life, 

although this was only observed in the diabetic patients. 

    

Chapter 5Chapter 5Chapter 5Chapter 5 describes the effect of the MPI on diabetes-specific outcomes. Of the total 

DELTA-population, 208 patients had diabetes type II (185 DM only; 23 also with COPD) 

and were included in the analysis. Outcome measures used were diabetes symptom 

distress (Diabetes Symptoms Checklist-Revised), emotional distress (Problem Areas in 

Diabetes) and glycemic control. For glycemic control, HbA1c data were collected from 

primary care and hospital records, and were available for 135 persons. As results of 

analyses on symptom and emotional distress showed only limited effects, sub-group 

analyses indicated that the intervention had a significant effect on both symptom and 

emotional distress in higher-educated with medium to large effect sizes, but not in 

lower-educated patients. Further, we found a significant effect of the intervention on 

symptom distress in men, and on emotional distress in patients with a diabetes 

duration<7 years. The intervention further had an effect on glycemic control. A 

significant difference in trend over time was observed, with a significantly lower mean 

HbA1c level in the intervention group compared with the control groups at nine 

months after the intervention (between-group HbA1c difference 0.5%). As these 
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results indicate that not all groups of patients benefited equally from the intervention, 

further exploration is necessary. 

    

Chapter 6Chapter 6Chapter 6Chapter 6 reports on the effects of the intervention in COPD patients. Outcomes 

measures used were COPD-specific quality of life (Saint George’s Respiratory 

Questionnaire), depressive symptoms (Beck Depression Inventory) and symptoms of 

anxiety (Symptom Checklist). Anxiety was included because COPD patients often 

experience anxiety and we expected the intervention to influence symptoms of 

anxiety as well. In total, 187 COPD patients (176 COPD only; 11 also with diabetes) 

were included in the analyses. The intervention group on average had significantly 

less symptoms of depression and anxiety at nine months after the intervention than 

the control group. Although in earlier analyses no effects were found on generic 

quality of life in COPD patients (Chapter 5), these analyses showed that the interven-

tion did have significant effects on COPD-specific quality of life, with medium-sized 

effects. 

 

In Chapter 7Chapter 7Chapter 7Chapter 7, the results from the economic evaluation are presented. Such informa-

tion is of great value to policy makers and health insurers. To evaluate cost-

effectiveness and cost-utility, data on all relevant costs were collected, including 

program costs, health care costs, patient and family costs, and productivity losses. For 

the effect estimate, quality-adjusted life years based on the EuroQol-5 and on depres-

sion-free days were calculated. Two-hundred and twenty-eight persons were in-

cluded in the analyses. Results indicated that between-group differences in effect and 

in costs were in favour of the intervention, although differences were not significant. 

Bootstrap analyses of the incremental cost-utility ratio revealed that the intervention 

was dominant, with a 63% probability that the intervention is both more effective and 

less costly than usual care. 

 

Finally, in Chapter 8Chapter 8Chapter 8Chapter 8, the main results are put into a broader perspective. First a 

summery of the main results is given and answers to the research questions are 

provided. Overall, the nurse-led Minimal Psychological Intervention was found both 

effective and cost-effective and the effect on depressive symptoms was generic across 

diabetes and COPD. The summed PHQ-9 score was found to be a reliable and valid 

tool for screening elderly diabetic and COPD patients for depression. Dissemination 

of the intervention in regular care or existing disease-management programs seems 

the logical next step, although certain issues around target population, monitoring 

and training of nurses need to be addressed. Topics for the future research agenda 

include the assessment of the long-term effects of depression treatment on the 

course of chronic illnesses and the interaction between depression and chronic 

somatic disease. 
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Samenvatting 
 

Door de vergrijzing van de populatie, zal er een toename komen van het aantal 

ouderen met een chronische ziekte en zullen tevens de kosten voor de gezond-

heidszorg stijgen. Om verdere invaliditeit van patiënten te voorkomen, is het daarom 

van belang om chronisch zieke ouderen in een zo optimaal mogelijke gezondheids-

toestand te houden. Een depressie kan er echter voor zorgen dat mensen in een 

neerwaartse spiraal terecht komen en dit kan het invaliditeitsproces versnellen. In de 

eerstelijnszorg wordt bij chronisch zieke ouderen depressie vaak niet herkend of 

behandeld. Depressie leidt tot een slechtere kwaliteit van leven, hogere morbiditeit 

en mortaliteit en gaat gepaard met hogere gezondheidszorgkosten en zorggebruik. 

Hetzelfde geldt voor de lichte, subklinische vorm van depressie. De behandeling van 

depressie met psychologische interventies, zoals cognitieve gedragstherapie (CBT) en 

zelfmanagement, zijn te prefereren boven behandeling met antidepressiva, omdat 

mensen door psychologische behandelingen vaardigheden ontwikkelen die van 

blijvend nut kunnen zijn. Ook zijn psychologische behandelingen voor mensen met 

mildere vormen van depressie acceptabeler dan antidepressiva, waarvan de werking 

in mildere vormen van depressie nog niet goed is vastgesteld. De DELTA studie 

(Depression in Elderly with Long-Term Afflictions) beoogde de herkenning en 

behandeling van depressie bij chronisch zieke ouderen te verbeteren. In een geran-

domiseerde studie werd een Minimale Psychologische Interventie (MPI), die ge-

baseerd was op CBT en zelfmanagement principes en werd gegeven door een 

verpleegkundige, vergeleken met gebruikelijke zorg. Doelen van de studie die zijn 

behandeld in dit proefschrift waren (1) het evalueren van de effectiviteit en kostenef-

fectiviteit van de MPI in het verminderen van depressieve symptomen en het verbe-

teren van de kwaliteit van leven van ouderen met diabetes type II of chronisch 

obstructieve pulmonaire aandoeningen (COPD) die tevens lichte tot matige depressie 

hadden, (2) het evalueren of het effect van de MPI generiek is over diabetes en COPD 

patiënten, (3) het evalueren van de effecten van de MPI op COPD- en diabetes-

specifieke uitkomstmaten en 4) het evalueren van de betrouwbaarheid en validiteit 

van de Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) die in de DELTA studie werd gebruikt 

om mensen met depressie op te sporen. 

    

Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft de opzet van de DELTA studie. Alle 

diabetes en COPD patiënten van 60 jaar en ouder uit 89 huisartspraktijken in Zuid-

Limburg werden gescreend op depressie door middel van een korte screenings-

vragenlijst (PHQ-9). Patiënten met een positieve screening werden uitgenodigd voor 

een diagnostisch interview (Mini International Neuropsychiatric Interview – MINI) om 

de diagnose depressie te bevestigen. Geschikte patiënten werden daarna uitgeno-

digd deel te nemen aan het onderzoek. Dataverzameling door middel van schrifteli-

jke vragenlijsten en kostendagboekjes vond plaats bij instroom in het onderzoek, één 

week na de behandeling, en drie, zes en negen maanden na behandeling. 
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Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 beschrijft de betrouwbaarheid en validiteit van de Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9) in een oudere populatie diabetes en COPD patiënten. Om 

de betrouwbaarheid van deze korte screeningsvragenlijst te bepalen werd een test-

hertest uitgevoerd onder 105 oudere diabetes en/of COPD patiënten. Voor het 

bepalen van de validiteit werd gebruik gemaakt van gegevens van 713 ouderen met 

diabetes en/of COPD. Construct validiteit werd bepaald door het berekenen van 

correlaties tussen de PHQ-9 en scores op uitkomstmaten als kwaliteit van leven en 

ziekte-ernst. Om criterium validiteit vast te stellen werd de sensitiviteit en specificiteit 

van de PHQ-9 berekend, voor zowel de somscore als de algoritme-gebaseerde score 

van de PHQ-9, waarbij de MINI als gouden standaard werd gebruikt. Uit de resultaten 

bleek dat de PHQ-9 een betrouwbaar screeningsinstrument voor depressie is bij 

ouderen met diabetes of COPD. De construct validiteit van de PHQ-9 was acceptabel. 

Betreffende de criterium validiteit werd gevonden dat de het algoritme-gebaseerde 

PHQ-9 score een hoge specificiteit had, maar een lage sensitiviteit, wat betekent dat 

er veel mensen met een depressie onopgemerkt bleven. De somscore van de PHQ-9 

had zowel een hoge sensitiviteit als en een hoge specificiteit en zou daarom geprefe-

reerd moeten worden boven de algoritme-gebaseerde score bij gebruik van de PHQ-

9 bij ouderen met diabetes of COPD. 

 

In Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de effecten van de interventie op de-

pressieve symptomen en kwaliteit van leven gepresenteerd en wordt tevens een 

antwoord gegeven op de vraag of de effecten generiek zijn over de ziektes. In totaal 

werden 361 patiënten met diabetes type II of COPD in het onderzoek ingesloten en 

willekeurig toegewezen aan de interventiegroep die de Minimale Psychologische 

Interventie (MPI) van de verpleegkundige ontving of aan de controlegroep die 

gebruikelijke zorg kreeg. Bij aanvang van de studie waren beide groepen goed 

vergelijkbaar wat betreft demografische en sociaaleconomische factoren en ver-

gelijkbaar wat betreft scores op de uitkomstmaten depressieve symptomen (Beck 

Depression Inventory) en kwaliteit van leven (SF-36). Gedurende het onderzoek viel 

33% van de patiënten uit, maar de uitval was niet verschillend tussen de interventie 

en controlegroep. De MPI bleek een positief effect te hebben op depressieve 

symptomen, waarbij het verschil in depressieve symptomen tussen beide groepen 

groter werd met de tijd en op negen maanden na de interventie statistisch significant 

was. Ook hadden patiënten in de interventiegroep een driemaal hogere kans om een 

vermindering van depressieve symptomen van 50% of meer door te maken dan 

patiënten in de controlegroep. Het effect was tevens generiek over beide chronische 

ziektes. De interventie had tevens een effect op kwaliteit van leven, alhoewel dit 

alleen in diabetes patiënten werd waargenomen. 

    

Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5 omschrijft de effecten van de interventie op diabetes-specifieke uit-

komstmaten. Van de totale DELTA-populatie hadden 208 patiënten diabetes type II 

(185 alleen DM; 23 naast DM ook COPD), en deze 208 patiënten werden gebruikt in 
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de analyses. De uitkomstmaten waren (hinder van) specifieke diabetes klachten 

(Diabetes Symptom Checklist-Revised), diabetes specifieke emotionele problemen 

(Problem Areas In Diabetes) en glycemische controle. Voor analyses op glycemische 

controle werden HbA1c waarden van deelnemers opgevraagd in huisartspraktijken 

en het ziekenhuis indien beschikbaar; dit was voor 135 patiënten het geval. Omdat 

analyses in de totale diabetes-populatie slechts een beperkt effect van de interventie 

liet zien, werden subgroepanalyses uitgevoerd. Uit deze subgroepanalyses bleek dat 

de interventie een significant effect had op (hinder van) diabetes klachten en emo-

tionele problemen in hoger opgeleide patiënten met matige tot grote effecten, maar 

niet in lager opgeleide diabetes patiënten. Tevens werd gevonden dat de interventie 

bij mannen een significant effect had op (hinder van) diabetes klachten, en bij 

patiënten met minder dan 7 jaar diabetes een significant effect had op emotionele 

problemen. De interventie bleek ook een positief effect te hebben op glycemische 

controle. Er werd een significant verschil gevonden in de trend van Hba1c over tijd, 

met een significant lagere Hba1c waarde in de interventiegroep na 9 maanden 

(verschil HbA1c groepen 0.5%). Omdat de resultaten van deze studie indiceren dat 

niet iedereen evengoed profiteert van de interventie, is verdere exploratie naar 

werkzaamheid in verschillende groepen diabetes patiënten noodzakelijk. 

    

Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van de interventie op COPD patiënten. Als 

uitkomstmaten werden gebruikt: COPD-specifieke kwaliteit van leven (Saint George’s 

Respiratory Questionnaire), depressieve symptomen (Beck Depression Inventory) en 

symptomen van angst (Symptom Checklist). Angst werd meegenomen omdat COPD 

patiënten vaak gevoelens van angst ervaren en omdat verwacht werd dat de interven-

tie ook op angst invloed zou hebben. In totaal werden 187 COPD patiënten in-

gesloten in de analyse (176 alleen COPD; 11 naast COPD ook diabetes). Uit de 

analyses bleek dat patiënten in de interventiegroep gemiddeld minder symptomen 

van depressie en angst hadden dan patiënten uit de controlegroep. Dit verschil was 

significant op 9 maanden na de behandeling. Alhoewel er in eerdere analyses geen 

effecten van de interventie werden gevonden op generieke kwaliteit van leven in 

COPD patiënten (Hoofdstuk 5), werden in de analyses van COPD-specifieke kwaliteit 

van leven wel significante effecten gevonden, met gemiddelde effect groottes. 

 

In Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7Hoofdstuk 7 worden de resultaten van de economische evaluatie beschreven. 

Informatie over kosteneffectiviteit van een behandeling is belangrijk voor beleids-

makers en verzekeraars. Voor het evalueren van kosteneffectiviteit en kostenutiliteit 

werden gegevens over alle relevante kosten verzameld, inclusief programma kosten, 

gezondheidszorgkosten, patiënt en familiekosten en productiviteitsverlies. Voor de 

effect schatting werden quality-adjusted life years berekend op basis van de EuroQol-

5 en op depressie-vrije dagen. Er werden 228 personen in de analyses ingesloten. 

Analyses lieten verschillen zien in kosten en effecten tussen interventiegroep en 

controlegroep in het voordeel van de interventiegroep, maar de verschillen waren 

niet significant. Bootstrap analyses van de incrementele kostenutiliteits-ratio wezen 
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uit dat de interventie dominant was met een 63% waarschijnlijkheid dat de interventie 

effectiever is dan gebruikelijke zorg tegen lagere kosten. 

 

Tot slot worden in Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8Hoofdstuk 8 de resultaten in een breder perspectief geplaatst. 

Eerst wordt een samenvatting van de gevonden effecten gegeven die een antwoord 

geven op de onderzoeksvragen. De Minimale Psychologische Interventie, uitgevoerd 

door een verpleegkundige, bleek zowel effectief als kosteneffectief te zijn. Het effect 

van de interventie op depressieve symptomen was generiek over beide chronische 

ziekten (DM en COPD). De PHQ-9 somscore bleek een betrouwbare en valide 

methode te zijn om te screenen op depressie in ouderen met diabetes of COPD. 

Disseminatie van de interventie in de gebruikelijke zorg of in bestaande disease-

management programma’s lijkt de volgende logische stap. Er dienen echter eerst een 

aantal zaken rondom de doel-populatie, monitoring en opleiding van verpleegkundi-

gen te worden aangepakt. Toekomstig onderzoek zou zich onder andere moeten 

richten op het evalueren van effecten van depressiebehandeling op langere termijn 

en de invloed op het beloop van de onderliggende chronische aandoening, evenals 

de interactie tussen chronische ziekten en depressie. 


