
Achtergrond 

Nadat onderzoek zich jarenlang heeft gericht op de effectiviteit van Mindfulness-Based 

Cognitieve Therapie (MBCT) bij de depressieve stoornis, ontstaat er toenemende interesse om 

dit onderzoeksveld te verbreden naar de bipolaire stoornis. Onderzoek naar de effectiviteit van 

MBCT bij de bipolaire stoornis lijkt veelbelovend, maar er zijn meer studies van goede 

methodologische kwaliteit nodig om de klinische werkzaamheid vast te stellen (Lovas & 

Schuman-Olivier, 2018). In samenwerking met verschillende nationale collega’s werd het 

Balans-onderzoek opgericht.  

Doel 

Vaststellen van de effectiviteit van MBCT bij de bipolaire stoornis. 

Methoden 

Dit is een multicenter gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van MBCT toegevoegd 

aan de gebruikelijke behandeling (TAU), ten opzichte van de TAU alleen, bij de bipolaire 

stoornis (Hanssen et al., 2019). In totaal zijn er 144 deelnemers geïncludeerd. Metingen 

vonden plaats op baseline en na 3, 6, 9, 12, en 15 maanden follow-up. De primaire 

uitkomstmaat was depressieve symptomen (IDS-C). Belangrijke secundaire uitkomstmaten 

waren (hypo)manische symptomen (YMRS), mate van disfunctioneren (FAST), en terugval. 

Resultaten 

De MBCT groep liet geen gunstiger effect dan de TAU groep zien met betrekking tot depressie, 

(hypo)manie, of terugval na 15 maanden follow-up. Patiënten met ernstigere depressieve 

klachten of disfunctioneren op baseline hadden wel meer baat bij de MBCT.  

Conclusie 

MBCT lijkt in het bijzonder behulpzaam te zijn voor patiënten met een bipolaire stoornis die 

matige of ernstige depressieve klachten of een hogere mate van disfunctioneren ervaren, 

waarbij we zien dat er bij deze patiënten een daling in depressieve klachten plaatsvindt na 

MBCT.  
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