
 
 
 
MasterMind 
Er zijn verschillende goede manieren bekend om depressie te behandelen, onder andere met behulp van 
internet. Echter, deze internetbehandelingen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond, worden 
in de praktijk nog relatief weinig toegepast. We willen daarom onderzoeken hoe deze behandeling het beste 
kan worden toegepast, welke factoren hierbij helpen en welke juist in de weg zitten. 
 
Hoe is het onderzoek opgezet? 
Om zicht te krijgen op de internetbehandelingen in Nederland, gaan we het verloop van internetbehandelingen 
volgen. We verzamelen daarvoor informatie uit de behandeling. Daarnaast vragen we iedere deelnemer vooraf 
en direct na de behandeling een korte vragenlijst in te vullen. 
 
Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van GGZ inGeest en de afdeling klinische psychologie van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek wordt tegelijkertijd in verschillende Europese landen uitgevoerd. 
Subsidie is verleend door de Europese Unie. 
 
Waar gaat het onderzoek over? 
MasterMind is een evaluatieonderzoek waarbij cognitieve gedragstherapie via de computer (cCGT) in de 
reguliere praktijk wordt bestudeerd. Daarbij is het vooral van belang erachter te komen hoe deze therapievorm 
het beste toegepast kan worden. In het kader van het onderzoek zullen we daarom ook uw ervaringen vragen. 
De behandeling bevat zowel gesprekken met uw behandelaar als oefeningen en aanvullende informatie via de 
computer. In sommige gevallen kan ter ondersteuning gebruikt worden gemaakt van beeldbellen. 
 
Wat levert meedoen aan het onderzoek u op? 
De behandeling is gelijk aan de behandeling die u zou krijgen als u niet aan deze studie zou deelnemen. Het 
enige dat anders is, zijn de korte vragenlijsten voor en direct na uw behandeling. 
 
Waarom zou u meedoen? 
Met de kennis van de praktijk en met uw deelname in MasterMind stelt u ons in staat de geestelijke 
gezondheidszorg te verbeteren doordat we sneller betere behandelingen in de dagelijkse zorg kunnen 
aanbieden. 
 
Wie kan meedoen? 
U kunt meedoen wanneer u: 
• ouder bent dan 18 jaar; 
• op dit moment een depressie heeft; 
• gemotiveerd bent voor behandeling via de computer. 
 
Vragen? 
U kunt altijd telefonisch of via e-mail contact opnemen voor vragen. Het hele onderzoeksprotocol is op verzoek 
verkrijgbaar. 
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Projectmedewerkers 

• Drs. Mayke Mol, onderzoeker, GGZ inGeest. 
• Dr. Els Dozeman, verpleegkundig specialist, GGZ inGeest. 
• Dr. Anneke van Schaik, psychiater/onderzoeker, GGZ inGeest. 
• Prof. dr. Heleen Riper, hoogleraar eHealth behandeling, afdeling klinische psychologie VU 

Amsterdam/GGZ inGeest. 
• Prof. dr. Jan Smit, directeur afdeling onderzoek & innovatie GGZ inGeest/VUmc. 
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