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Potentiële belangenverstrengeling: geen.



Inleiding
• Prevalentie antenatale angst en depressie: 

10-20% van de zwangerschappen
• Gevolgen:

– Psychologische last zwangere vrouw
– Verhoogde kans postpartum depressie
– Slechtere perinatale uitkomsten (prematuriteit, geboortegewicht)
– Nadelig voor kindontwikkeling
– Grotere kans op psychische problemen bij kind



Inleiding
• Richtlijnen: screenen op symptoomniveau
• Behandelen met medicatie en/of CGT

(cognitieve gedragstherapie)
• Effectiviteit en veiligheid van zowel medicatie als CGT zijn niet voldoende aangetoond



Doel PROMISES studie
• Het effect van CGT vs CAU voor antenatale angst en/of depressie op:

– Maternale symptomen
– Perinatale uitkomsten
– Kindontwikkeling (Bayley scores; 18 maanden)
– Gedragsproblemen (CBCL; 18 maanden)
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Methode
• Multicenter gerandomiseerde enkelblinde trial
• Zwangere vrouwen in het eerste trimester
• 109 verloskundepraktijken en 9 ziekenhuizen
• Klachten van angst (STAI>42) en/of depressie (EPDS≥12)



Methode
• Randomisatie: 1:1 naar

– 10-14 sessies cognitieve gedragstherapie (CBT)
– Care as Usual (CAU)

• Sample size
– N=282: effect size 0.35 (middelgroot effect) met 80% power bij p<0.05 (tweezijdig)
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Birth weight and gestational age at delivery 
registered: N= 120 

Excluded: N= 241 
 

Birth weight and gestational age at delivery 
registered: N= 121 

Allocated to CAU: N= 142  

Screening: N=8143 

Completed baseline 
assessments: N= 282  

STAI>42 and/or EPDS≥12: N= 1248 

Did not want to participate: N= 725 
 

Randomised: N= 282 

Allocated to CBT: N= 140 
¨ Refused on second thought: N= 15 
¨  Received ≥6 sessions: N= 94 
¨ Dropped out of treatment early: N=31 
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Resultaten
 Intervention (N=90) Care as usual (N=93) 
EPDS score, mean (SD) 9.3 (4.4) 8.6 (4.7)    Intention to treat (N=183) 0.5 (-0.6;1.7) Diagnosis adjusted 0.1 (-1.1;1.2) MICE(N=246) 0.1 (-1.0;1.2) Subgroups  Anxiety and/or depressive diagnosis (N=99) 0.3 (-1.5;2.1) Depression diagnosis (N=17) 1.9 (-5.6;9.3) Comorbid diagnosis (N=17) -1.0 (-6.7;4.7) Per protocol† (N=53) -0.2 (-1.7;1.2) MICE† 0 (-1.2;1.3) 
 



 Intervention (N=91) Care as usual (N=97) 
STAI score, mean (SD) 42.7 (10.2) 42.0 (12.5)    Intention to treat (N=188) 0.5 (-2.7;3.7) Diagnosis adjusted -0.6 (-3.7;2.6) MICE (N=246) -0.4 (-3.5;2.7) Subgroups  Anxiety and/or depressive disorder (N=103) -0.8 (-5.4;3.8) Anxiety diagnosis (N=69) 0.8 (-4.2;5.9) Comorbid diagnosis (N=17) -6.3 (-17.6;5.1) Per protocol† (N=53) -1.5 (-5.3;2.3) MICE -0.9 (-4.5;2.7) 
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Inleiding
• In zwangeren met een DSM-IV angstdiagnose:
• Nadelige effecten van CGT op geboortegewicht, maar niet op zwangerschapsduur konden gedeeltelijk (22,6%) doch niet significant worden verklaard door symptoomniveau op 24 weken zwangerschap:
• totaal effect β=-386·3 [95% CI -693·2 to -79·4]; p=0·014
• indirect effect β=-87·4 [-211·5 to 7·3]; p=0·148.
• Geen mediatieeffecten van symptoomniveau van depressie of angst op 36 weken zwangerschap werd gevonden.



Discussie
• Opvallende resultaten! In algemene populatie is CGT juist wel effectief voor angst/depressie
• Sterk (>275 gram!) nadelig effect op perinatale uitkomsten
• Limitaties:

– Slechts 50% onderging alle CGT sessies
– Loss to follow-up: 23% (onafhankelijk van baseline karakteristieken)



Discussie
• Eerdere studies: Onduidelijk tgv matige methodologische kwaliteit (Austin, 2003)
• Drie vergelijkbare studies:

– Austin, 2008: RCT, N= 277: geen effect
– Le, 2011: RCT in 217 low-income, high-risk (EPDS> 16) Latijns-Amerikaanse vrouwen: gunstig effect van CGT
– Burns, 2013: pilot, N=36 : non-significant klein effect

• Geen eerdere studies gevonden over effecten van CGT vs CAU op perinatale uitkomsten



Conclusies
• CGT was niet effectief in het reduceren van ten minste matig ernstige symptomen van antenatale angst en/of depressie
• De bruikbaarheid van CGT tijdens de zwangerschap blijft onduidelijk
• CGT heeft mogelijk nadelige effecten op perinatale uitkomsten
• Gegevens over de ervaringen van de vrouwen geeft mogelijk meer inzicht in antenatale CGT (bijv. middels kwalitatief onderzoek)
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