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Inleiding

Vorig jaar werden we verrast door het bericht dat het Kenniscentrum van Zorgverze-
keraars Nederland de intentie had om de cliëntgerichte psychotherapie in het door 
hen gehanteerde ‘Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de ggz’ 
op de ‘rode lijst’ te plaatsen omdat men tot de conclusie gekomen was dat er in de 
wetenschappelijke literatuur onvoldoende onderbouwing te vinden is voor de effec-
tiviteit van cliëntgerichte psychotherapie. Hierdoor gealarmeerd, hebben we vanuit 
de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten 
en de VCgP daarop onmiddellijk – en uiteindelijk in een tweetal ronden – gereageerd. 
In onze reacties zijn verschillende lijnen van evidentie samengebracht en is naar ons 
oordeel de evidentie voor de werkzaamheid van cliëntgerichte therapie meer dan 
voldoende aangetoond. 

In onderstaande bijdrage zijn deze elkaar overlappende reacties in elkaar 
geschoven. De uitkomsten van de meta-analysen van Elliott e.a. (2013) staan hierin 
centraal. Op verzoek van de zorgverzekeraars is een lijst toegevoegd van de belang-
rijk ste onderliggende studies en van studies die zijn gepubliceerd na het verschijnen 
van de meta-analyse van Elliott e.a. (2013). Deze treft u aan in de bijlage; vanwege 
beperkte ruimte in het tijdschrift echter zonder de samenvattingen van de betref-
fende onderzoeken.

Uiteindelijk heeft een definitieve toetsing van het door ons aangeleverde mate-
riaal door het Kenniscentrum niet plaatsgevonden. Naar aanleiding van kritiek die 
is geuit over het hanteren van de dynamische lijst, hebben de zorgverzekeraars de 
werkzaamheden die betrekking hadden op het collectief duiden van het verzekerde 
pakket gestaakt. Deze taak ligt nu bij het Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat 
de discussie over het al dan niet evidencebased zijn van de cliëntgerichte benadering, 
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mogelijk later zal worden hervat. De wijze waarop het Zorginstituut hierbij te werk 
zal gaan en de termijn waarop dit zal gebeuren, is nog niet bekend. Het Kenniscen-
trum liet ons intussen wel weten dat ze onze stukken aan alle zorgverzekeraars heeft 
doorgestuurd. Laten we hopen dat het zijn beoogde werking zal krijgen. 

Hieronder een samenvatting van onze reactie, waarbij eerst een plaatsbepaling 
van het cliëntgerichte gedachtegoed wordt gegeven, gevolgd door een korte 
historische schets en een opsomming van de door ons gerefereerde studies. 

Plaatsbepaling

Carl Ransom Rogers (1902-1987) is de grondlegger van wat aanvankelijk non-direc-
tieve therapie werd genoemd (Rogers, 1942), later client-centered therapy (Rogers, 
1951), in Nederland vroeger bekend stond onder de naam rogeriaanse therapie, 
momenteel als cliëntgerichte therapie te boek staat en internationaal veelal aange-
duid wordt als person-centered therapy (Cooper e.a., 2007). 

Daarnaast worden wel de aanduidingen gesprekstherapie (Lietaer e.a., 2008) 
en proces-experiëntiële psychotherapie (later bekend geworden als emotion-focused 
therapy, EFT) gebezigd. EFT is gebaseerd op het werk van onder anderen Greenberg 
en Elliott (Greenberg, Rice & Elliott, 1993; Elliott e.a., 2004) en heeft in de kring van 
cliëntgerichte psychotherapeuten een hoge vlucht genomen.

Het is een persoonsgerichte, proces-experiëntiële benadering, waarbij de thera-
peut niet alleen door middel van empathische reflecties, maar ook door proces-
sturende interventies (Greenberg, Rice & Elliott, 1993; Sachse, 1990) de cliënt tot 
zelfonderzoek aanzet en van daaruit tot veranderingen in emotioneel, cognitief en 
gedragsmatig functioneren. Dit alles vanzelfsprekend binnen de grenzen van de 
mogelijkheden van de cliënt.

Onderzoek

Rogers kan als de eerste therapie-onderzoeker worden beschouwd. Reeds in de jaren 
veertig van de vorige eeuw nam hij psychotherapiegesprekken op een geluidsdrager 
op (met een zogenaamde wire-recorder), teneinde deze met zijn medewerkers te 
analyseren op verscheidene procesaspecten, in het bijzonder de houdingsvariabelen 
van de therapeut en de zelfexploratie bij de cliënt (Rogers, 1942). Eerste publicaties, 
onder meer over de uitkomsten van zijn therapeutische invalshoek, verschenen 
reeds in de jaren vijftig (bijvoorbeeld Rogers & Dymond, 1954). Een groot aantal 
onderzoekspublicaties volgde, waarbij nut en noodzaak van de zogenaamde ‘facili-
terende condities’ werden aangetoond. 

Eind jaren zestig van de vorige eeuw trok Rogers, die door de American Psycho-
logical Association inmiddels onderscheiden was met de Distinguished Scientific 
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Contribution Award (1956)1, zich terug uit de onderzoekswereld. Dit betekende een 
terugval in het onderzoek op het gebied van de CCT (zie Takens, 2004). 

Rond 1980 kreeg het onderzoek een nieuwe impuls, met name het procesonder-
zoek (Rice & Greenberg, 1984), dat sindsdien een prominente plaats inneemt binnen 
het domein van de cliëntgerichte psychotherapie. De werkzaamheid van processen 
die vanuit het theoretische kader worden verondersteld is inmiddels ruimschoots 
aangetoond (Greenberg & Pascual-Leone, 2006; Elliott, 2010). Zo blijkt bijvoorbeeld 
uit onderzoek dat empathie samenhangt met en voorspellend is voor de uitkomst 
van therapie (Elliott e.a., 2011; Watson, Steckley & McMullen, 2014). Hedendaags 
procesonderzoek richt zich vooral op de werkzaamheid van emotional processing: het 
(h)erkennen van emoties, het reguleren ervan, er betekenis aan geven en het transfor-
meren van maladaptieve emoties (zie bijvoorbeeld Greenberg, Auszra & Hermann, 
2007; Pascual-Leone & Greenberg, 2008; Watson e.a., 2011; Holowaty & Paivio, 2012). 

De belangstelling voor onderzoek op het gebied van therapeutische processen 
is in CCT-kring altijd groter geweest en gebleven dan outcome-onderzoek, passend 
binnen de traditie van de aandacht die naar het therapieproces uitgaat (Van Doesum 
& Takens, 2011, 2013). Nochtans is er een toenemende aandacht voor effectstudies te 
zien (zie de overzichten in de opeenvolgende edities van Bergin & Garfield’s handbook 
of psychotherapy and behavior change; Greenberg, Elliott & Lietaer, 1994; Elliott, Green-
berg & Lietaer, 2004; Elliott e.a., 2013).

Onderzoeksoverzichten c.q. meta-analysen

Werden er in het handboek van Bergin en Garfield in 1994 nog maar 37 studies 
besproken waarbij ten minste een controlegroep was betrokken, in 2004 waren dat 
er al 112 (waaraan in totaal 6.500 cliënten deelnamen). Het meest recente overzicht 
van Elliott e.a. (2013) is gebaseerd op 191 studies, waarin meer dan 14.000 cliënten 
betrokken zijn. 

In dit laatste overzicht kwamen Elliott e.a. (2013) op basis van pre-postvergelij-
kingen (N=199) uit op een effect size (ES) van .95. Bij follow-up bleef dit effect gehand-
haafd en nam zelf iets toe (ES = 1.05 bij follow-up na 1-11 maanden; ES = 1.11 bij 
follow-up > 12 maanden). 

Hoewel CCT geen klachtgerichte benadering is, bleek het effect van de therapie 
relatief het sterkst op instrumenten die met name symptomen meten (zoals de 
CORE).

Om te bepalen in hoeverre veranderingen door de therapie zijn teweeggebracht of 
ook zonder therapie zouden zijn opgetreden, zijn gecontroleerde studies uitgevoerd. 
Op grond van 59 studies, waarbij 2.149 cliënten in de behandelconditie en 1.988 in 
de controleconditie (meestal wachtlijstgoepen), bleek het effect nog steeds groot (ES 
= .81). Bij ongeveer de helft van deze studies is de toewijzing aan de behandel- of 
controlecondities gerandomiseerd. (Meta)analyse van alleen deze gerandomiseerde 
studies leverde exact dezelfde effectgrootte op (ES = .81). 
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Aldus kan gesteld worden dat cliëntgerichte psychotherapie tot veranderingen 
leidt, die stabiel zijn over de tijd heen en niet zouden zijn opgetreden zonder thera-
peutische interventie. 

Om te bepalen hoe de resultaten van cliëntgerichte psychotherapie zich 
verhouden tot andere vormen van psychotherapie is in een 100-tal studies cliëntge-
richte therapie vergeleken met een andere vorm van therapie, onder andere cogni-
tieve gedragstherapie (CGT). 28 vergelijkingen vielen ten gunste uit voor de andere 
vormen van cliënt gerichte psychotherapie, 26 waren in het voordeel van CCT, bij 
de overige bleek er geen verschil. Een evenwichtig beeld dus, wat ook in de meta-
analyse tot uitdrukking kwam in een niet-significant verschil van ES = .02.

Omdat cognitieve gedragstherapie veelal als eerstekeuzebehandeling wordt 
aangemerkt, hebben Elliott e.a. (2013) hun meta-analyse nog toegespitst op een 
vergelijking tussen CCT en CGT in 76 studies. Er bleek een verschil van ES = .13 in 
het voordeel van CGT. Echter, wanneer gecorrigeerd werd voor researcher allegiance, 
verbleekte dit (significante) verschil totaal. 

Deze uitkomst komt overeen met de conclusie die Cuijpers e.a. (2012) trokken 
ten aanzien van de werkzaamheid van traditionele non-directive supportive therapy 
(NDST). Deze – in onze ogen gedateerde – therapievorm wordt in onderzoek nog 
wel eens als placebobehandeling geïncludeerd. Cuijpers e.a. (2012) waren nieuws-
gierig naar de effecten van deze ‘placebotherapie’ als zodanig en voerden een meta-
analyse uit over 31 studies, gericht op de behandeling van depressieve stoornissen. 
Zij concludeerden dat ook non-directive supportive therapy als zodanig effectief is  
(g = 0.58; 95% CI: 0.45-0.72). Overigens wel iets minder effectief dan andere thera-
pieën (g = -0.20; 95% CI: - 0.32 tot -0.08), maar niet significant verschillend ten 
opzichte van CGT, terwijl ook hier de verschillen verdwijnen wanneer voor researcher 
allegiance gecorrigeerd wordt.

Naturalistisch onderzoek

Hoewel veel geld en energie gestoken wordt in gerandomiseerd klinisch onderzoek 
en de uitkomsten daarvan als maatgevend voor de evidentie van een therapievorm 
worden beschouwd, mag ons inziens (uitkomsten van) ‘naturalistisch’ onderzoek 
niet uit het oog worden verloren. 

Derhalve attenderen wij hier nog graag op het onderzoek van Stiles en collega’s 
in Engeland waarbij CCT, CGT en psychodynamische therapie (PDT) in 32 eerste-
lijnsvoorzieningen is vergeleken (Stiles, e.a., 2006; Stiles e.a., 2008). Vanwege het 
grote aantal deelnemende patiënten (N = 5.613, waarvan 2.080 in CGT-behandeling, 
2.742 in CCT en 791 in PDT) zijn de uitkomsten hiervan vergelijkbaar met die van 
experimenteel opgezette RCT’s. Pre-postvergelijkingen op de CORE-OM leverde geen 
significante verschillen op tussen de onderscheiden groepen. Gemiddeld genomen 
was er sprake van een effectgrootte van 1.39. 
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ROM-metingen

Interessante gegevens ten aanzien van de werkzaamheid van psychotherapie leveren 
ook de tegenwoordige ROM-metingen op. In haar proefschrift presenteerde De Jong 
(2012) de eerste systematisch verzamelde ROM-data gebaseerd op de Outcome Ques-
tionnaire (OQ-45, Lambert e.a., 2004) in Nederland. De verzamelde ROM-data waren 
afkomstig van 97 psychotherapeuten met verschillende therapeutische oriëntaties 
(respectievelijk cognitief-gedragstherapeutisch, psychodynamisch, cliëntgericht, 
systemisch en integratief). Hieruit blijkt dat cognitieve gedragstherapie het snelst 
een verbetering te zien geeft (gevolgd door een lichte terugval) en dat cliëntgerichte 
psychotherapie uiteindelijk de grootste verbetering te zien geeft (Verheul, Timman 
& Takens, 2015).

Overzicht afzonderlijke studies

In de bijlage treft u een overzicht aan van de belangrijkste studies die de werkzaam-
heid van cliëntgerichte psychotherapie ondersteunen. In het overzicht hebben wij 
ons – op één uitzondering na – beperkt tot gecontroleerde studies. 

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat cliëntgerichte psychotherapie (CCT) wel dege-
lijk een evidencebased behandeling is. Dit blijkt uit verschillende soorten empirisch 
onderzoek: pre-posttherapiemetingen, (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek 
en naturalistische studies (waaronder ROM). Vergelijkingsstudies tonen ruwweg 
dezelfde uitkomsten met andere vormen van psychotherapie (waaronder cognitieve 
gedragstherapie). 

Noten
1 Later werd Rogers ook nog onderscheiden met de Distinguished Professional Award (1973).
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