
&Depressie 
terugvalpreventie
Informati e over Preventi eve Cogniti eve training en 
doorslikken of afb ouwen van anti depressiva na herstel.



Depressie is een prevalente aandoening. Het komt vaak voor dat mensen die hersteld zijn van een 
depressie, later toch opnieuw depressief worden en soms ook angstklachten krijgen. Daarom is 
het belangrijk om na een herstel van een depressie ook aandacht te besteden aan het voorkomen 
van terugval. 

1 We besteden aandacht aan beperkende atti  tudes/schemata en 
aan positi eve atti  tudes/schemata.  

2 We trainen het beter opslaan en terughalen van positi eve gevoe-
lens, cogniti es en ervaringen. 

3 Er wordt een op maat gesneden preventi eplan gemaakt met de 
deelnemers. 

Inhoud training

Bij PCT leren deelnemers na herstel wat zij zelf 
kunnen doen om terugval te voorkomen. De 
training bestaat uit 8 sessies (Bockti ng, 2009). 

De deelnemers krijgen na iedere sessie 
opdrachten mee voor thuis. Deze op-
drachten nemen circa 10 minuten in be-
slag en zijn erg belangrijk voor een suc-
cesvol verloop van de training. Iedere 
sessie worden de opdrachten besproken. 

Aan het einde van de training heeft  iedere 
deelnemer een persoonlijk preventi eplan. 
Hierin staat wat de deelnemer kan doen 
wanneer hij of zij depressieve gevoelens of 
klachten ervaart.  Het doel van de training 
is dat de deelnemer minder vaak en min-
der snel terug zal vallen in een depressie. 
De training kan zowel groepsvorm als in-
dividueel gegeven worden door getrainde 
gezondheidszorgpsychologen, psychothera-
peuten, klinisch psychologen en psychiaters. 
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Terugval in cijfers
1 depressieve episode in het verleden  = 50% kans op terugval.
2 depressieve episodes in het verleden  = 70% kans op terugval. 
Meer dan 3 depressieve episodes  = 90% kans op terugval. 

Preventieve Cognitieve Training

Meer weten?

Meer informati e over Preventi eve Cogniti eve Training, cursusaanbod en 
verwijzersinformati e staat op:
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Onderzoeksresultaten

De Preventi eve Cogniti eve Training is speciaal ont-
wikkeld om terugval te voorkomen na herstel.  
   
Met het oog op het voorkomen van terugval onderzoch-
ten wij het eff ect van Preventi eve Cogniti eve Training 
(PCT). Het onderzoek werd gedaan onder mensen die 
hersteld waren van terugkerende depressieve episodes. 

Uit ons onderzoek blijkt het volgende: 

PCT (acht sessies) biedt bescherming tegen terugval 
over 2 tot 10 jaar. 

Mensen die na herstel stoppen met anti depres-
siva en PCT volgen zijn niet slechter af dan men-
sen die anti depressiva doorslikken na herstel. 

Doorslikken van anti depressiva in combinati e met PCT 
na herstel geeft  de beste bescherming tegen terugval.

Preventieve Cognitieve Training

Doorslikken of afbouwen

Antidepressiva Doorslikken
Na herstel van terugkerende depressies lijkt het 
zinvol om anti depressiva voort te zett en op de-
zelfde dosering als ti jdens de depressieve fase. 
Daarnaast laat onderzoek zien dat het gelijkti jdig 
volgen van Preventi eve Cogniti eve Training extra 
bescherming biedt tegen terugval in een depressie. 

Antidepressiva Afbouwen
Afb ouwen van anti depressiva is heel goed moge-
lijk, maar dit wordt niet door iedereen als makke-
lijk ervaren. Veel mensen ervaren in de eerste vier 
à vijf maanden een ‘rebound eff ect’. Dit betekent 
dat zij opeens veel depressieve gevoelens ervaren, 
maar ook andere klachten worden gerapporteerd. 
Veel mensen starten toch weer met anti depressiva. 
Het is daarom goed om anti depressiva begeleid 
af te bouwen. Mensen die anti depressiva afb ou-
wen en een Preventi eve Cogniti eve Training krijgen 
hebben geen hoger risico op  terugval over twee 
jaar, dan mensen die een anti depressivum slikken. 

Begeleid afbouwen

Preventi eve Cogniti eve Training
Preventi eve Cogniti eve Training kan het beste begeleid 
worden door een getrainde psychotherapeut, GZ-psy-
choloog, klinisch psycholoog of psychiater. 

Begeleide zelfh ulp
Sommige pati ënten zullen liever voor zelfh ulp kie-
zen, dan voor Preventi eve Cogniti eve Training. Het is 
mogelijk om terugvalpreventi e eigen te maken aan 
de hand van een zelfh ulpboek onder begeleiding 
van een prakti jkondersteuner GGZ van de huisarts. 
De eff ecten lijken wat kleiner bij zelfh ulp. Ook is 
niet onderzocht of het bescherming biedt tegen de-
pressie bovenop het gebruik van anti depressiva of 
in plaats van anti depressiva. Preventi eve Cogniti e-
ve Training bij een GZ-psycholoog, psychotherapeut 
of klinisch psycholoog biedt deze voordelen wel. 

Meer weten?



  Recent onderzoek

Wanneer voldoende herstel is bereikt en er niet 
langer wordt voldaan aan de criteria van een de-
pressieve stoornis, is het doel van de voortgezett e 
behandeling het voorkomen van terugval. Op basis 
van het beschikbare onderzoek schat men dat het 
voortzett en van datzelfde AD de kans op terugval en 
recidief met circa 50% vermindert.   

Er is wetenschappelijk controverse over óf en wanneer 
AD disconti nuering opti maal is. Hierdoor blijven clinici 
onzeker over de juiste benadering. Meta-analyses to-
nen dat het doorslikken van AD minimaal 4 maanden 
dient te geschieden (Geddes et al., 2003, Borges et al., 
2014) . Dit staat dus ook als zodanig in de richtlijnen. 

Er is geen wetenschappelijke kennis óf, wanneer en wie 
eff ecti ef kan disconti nueren met AD na die 4 maanden. 
Het lijkt zinvol om AD voort te zett en op dezelfde dosering 
als ti jdens de depressieve fase. Bij volwassen pati ënten 
die 2 of meer depressieve episoden hebben gehad, is 
de kans op recidivering groter en daarom is de duur van 
de onderhoudsbehandeling ook langer dan 4 maanden. 

Voor pati ënten die meer dan twee episodes van een 
depressie hebben doorgemaakt, is een langdurige 
behandeling met AD op dezelfde dosering als ti jdens 
de depressieve fase aanbevolen om een recidief te 
voorkomen (www.GGZrichtlijnen.nl).  

In de richtlijnen wordt de volgende norm gehanteerd:  
“6 maanden voortzett en van behandeling bij een eerste 
depressieve episode en een jaar (of langer) bij recidief.”
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Klinische prakti jk

Uit de klinische prakti jk blijkt dat 70 tot 80% van de pa-
ti ënten voorti jdig stopt of een te lage dosering gebruikt 
(Bockti ng et al., 2008). Net als bij andere chronische 
ziektebeelden is de therapietrouw niet zeker en kan 
na twee jaar gedaald zijn tot 50%.  

Andere pati ënten hebben een contra-indicati e voor 
AD, wegens bijvoorbeeld een somati sche aandoe-
ning, zwangerschap of bijwerkingen.  

Een derde probleem is dat men eigenlijk niet weet 
hoe lang de pati ënt de onderhoudsanti depressi-
va moet blijven slikken. In de prakti jk kan dat le-
venslang zijn. De gevolgen van zulk jarenlang ge-
bruik van AD zijn nog niet onderzocht.  

Een vierde nadeel is dat AD na verloop van ti jd 
hun profylacti sche werkzaamheid verliezen (Kay-
maz et al., 2008). Recente multi disciplinaire richt-
lijnen benadrukken dan ook de noodzaak om de 
opti male duur van de onderhoudsbehandeling te on-
derzoeken en bovendien te kijken naar de kosteneff ec-
ti viteit van onderhoudsanti depressiva.  

Een laatste nadeel is dat veel pati ënten aangeven dat 
ze een psychologische interventi e zouden prefereren 
boven medicamenteuze behandeling. Recent onder-
zoek laat zien dat het gelijkti jdig volgen van Preventi eve 
Cogniti eve Training naast AD extra bescherming biedt 
tegen terugval in een depressieve episode.  
Ook laat het onderzoek zien dat het doorslikken 
van AD niet superieur is aan het afb ouwen van AD, 
terwijl mensen een Preventi eve Cogniti eve Trai-
ning krijgen (Bockti ng et al., 2018).  

Na herstel (bij eerste depressive episode) anti de-
pressiva minimaal 4 maanden voortzett en. 

Gebruik hetzelfde middel en dezelfde dosering.

Adviezen continueren antidepressiva
Na herstel van recidiverende depressie anti depressi-
va een jaar (of langer) voortzett en. 

Wees alert op onregelmati g gebruik, voorti jdig 
staken en onbegeleid afb ouwen van anti depressiva. 

Auteur: dr. Anja Lok, psychiater



  

Therapietrouw

Wat weten we? 
Er is weinig bekend over disconti nuering van en/of the-
rapieontrouw aan anti depressiva in de onderhoudsfa-
se. Datzelfde geldt voor voorspellers  van de eventuele 
therapieontrouw.  
Het merendeel van de AD gebruikers disconti nueert deze 
behandeling in de onderhoudsfase. Therapieontrouw aan 
AD in de conti nuati e- en onderhoudsfase (de langste fase 
in de behandeling) bij recidiverende depressies komt net 
als bij andere chronische aandoeningen frequent voor 
en is een potenti eel risico voor terugval.  
Laag opleidingsniveau en persoonlijkheidsproblemati ek 
voorspelden in pati ënten met recidiverende depressie 
therapieontrouw over 2 jaar (Ten Doesschate et al., 2009). 

Therapietrouw sti muleren 
Een korte psychosociale interventi e in de huisart-
senprakti jk gericht op het bespreken van door pa-
ti ënten ervaren barrières in het slikken van AD, 
verbetert therapietrouw tot 5x keer. Dit blijkt uit 
een gerandomiseerde trial (Sirey et al., 2017).
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1    Samen evalueren conti nueren AD

2    Bijwerkingen uitvragen

3    Depressieve klachten uitvragen

4    Spiegels controleren

5    Compliance of problemen gebruik medicati e uitvragen

6    Onregelmati g gebruik medicati e uitvragen

Tips voor artsen

Doorslikken of afbouwen 
    
Evalueren anti depressivagebruik 
Pati ënt en arts evalueren samen of zij de AD willen af-
bouwen en indien hier niet toe wordt besloten, wordt 
een nieuwe evaluati etermijn vastgesteld. 
Indien de huisarts de medicamenteuze behande-
ling inzet, maakt deze afspraken met de pati ënt 
over consultati e. Gedurende vervolgcontacten 
bespreekt de arts met de pati ënt of hij/zij AD wil 
blijven gebruiken, terwijl er geen klachten zijn. 

Monitoren  anti depressivagebruik 
Monitoring van medicati egebruik (en zo nodig 
-spiegels), bijwerkingen en/of monitoring van 
het leefpatroon is dan noodzakelijk.  
Het is belangrijk dat de arts ook de omgeving 
van de pati ënt betrekt in deze fases. De arts 
kan dan informeren naar de visie van de pati ënt 
en de omgeving op het AD-gebruik. 

Checklist

7    Moti vati e voor gebruik medicati e uitvragen

8    Systeem betrekken

9    Termijn conti nuati e AD bespreken

10 Lifestyle factoren inventariseren

11 Somati ek uitvragen

Het lijkt vooralsnog aan te raden om anti depressiva niet zomaar af te bouwen, zeker als men angst voor terug-
val ervaart. Indien mensen toch willen afb ouwen is het raadzaam om een Preventi eve Cogniti eve Training aan 
te bevelen



  
Richtlijnen 
In de huidige behandelrichtlijnen (ggz-standaard de-
pressieve stoornissen) adviseert men om bij mensen 
met 1 voorgaande depressie in ieder geval 6 maanden 
na initi ële remissie door te blijven behandelen  met 
anti depressiva (AD). Er heerst nog grote onduidelijk-
heid of, wanneer en bij wie er vervolgens afgebouwd 
kan worden. Binnen twee jaar AD gebruik is 74 pro-
cent van de pati ënten helemaal gestopt, onregelma-
ti g gaan slikken of overgestapt op een te lage dosis. 
Het ontbreken van een duidelijke afb ouwstrategie 
laat clinici afwachten tot een pati ënt zelf het initi ati ef 
tot afb ouw neemt. Dit gebeurt vaak niet of zeer laat.  
 
Alle richtlijnen zeggen hetzelfde: geleidelijke afb ouw 
is wenselijk en verstandig. Daarbij moet  rekening 
worden gehouden met de wensen en behoeft en van 
de gebruiker (‘shared decision making’). 

Rebound eff ect
Afb ouwen van AD is vaak goed mogelijk, maar dit 
wordt niet door iedereen als makkelijk ervaren. Veel 
mensen ervaren in de eerste vier à vijf maanden een 
‘rebound eff ect’. Dit betekent dat zij opeens veel de-
pressieve gevoelens ervaren, maar ook andere klach-
ten worden gerapporteerd. 

Ontt rekkingsverschijnselen
AD kunnen ook  ontt rekkingsverschijnselen geven, al 
is dat lang niet alti jd zo. De schatti  ngen lopen sterk 
uiteen, maar ongeveer tussen 20-40% van de mensen 
krijgt ontt rekkingsklachten. Ontt rekkingsklachten zijn 
helemaal niet zo uniek voor AD en komen voor bij veel 
meer medicijnen. Het betekent dan ook niet dat anti -
depressiva verslavend zijn. 
Het onderbreken of abrupt staken van AD kan leiden 
tot een complex fysiologisch en neuropsychiatrisch  
syndroom  aangeduid  als  het    anti depressivum-ont-
trekkingssyndroom  (AOS;  ‘anti depressant  disconti nu-
ati on  syndrome’ (ADS) (Warner, 2006). 
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Meest voorkomende klachten
De meest voorkomende ontt rekkingsklachten zijn:
- griepachti ge verschijnselen (spierpijn, misselijkheid, 
hoofdpijn, zweten en vermoeidheid)
- sensorische symptomen (schokjes, evenwichtspro-
blemen) 
- prikkelbaarheid, 
- slaapproblemen, 
- angst en stemmingswisselingen. 

De klachten treden meestal een aantal dagen na de 
dosisverlaging op en duren meestal ongeveer 1 tot 4 
weken Bij  de  meeste  pati ënten  zijn  AOS verschijnse-
len  van  korte  duur  en  mild,  maar  in een minderheid  
van  de  gevallen  kunnen  ze  ernsti g  zijn,  meerdere  
weken  duren  en  een  aanzienlijke  ziektelast veroor-
zaken (Haddad  2007). 

Kans op klachten
Over het algemeen geldt: hoe sneller de afb ouw, hoe 
ernsti ger de ontt rekkingsverschijnselen. In één keer 
stoppen is dan ook niet wenselijk. Ook is er meer kans 
op ontt rekkingsverschijnselen als er veel bijwerkingen 
waren bij opbouw (Harvey, 2014); ontt rekkingssympto-
men optraden bij gemiste dosis; eerdere stoppogingen 
mislukten; als het AD langer is gebruikt (meer dan een 
aantal maanden); bij hoge doseringen of als er eerder 
ook veel angstklachten waren. 
Niet alle AD geven evenveel kans op ontwenningsver-
schijnselen. Vooral AD met een korte halfwaardeti jd, 
zoals venlafaxine (Efexor®) en paroxeti ne (Seroxat®), 
geven een groter risico, terwijl de kans bij fl uoxeti ne 
(Prozac®) door de lange halfwaardeti jd het kleinst is. 
Veel van deze klachten kunnen bovendien verminderd 
worden door de dosis (nog) langzamer te verlagen of 
door andere maatregelen.

Advies afbouwen antidepressiva

Auteur: dr. Anja Lok, psychiater



  Begeleid afbouwen

Maatwerk 
Afb ouwen dient maatwerk te zijn ti jdens de behande-
ling. De arts moet – samen met de pati ënt – bepalen 
hoe de behandeling vorm krijgt. Dat levert de groot-
ste kans om samen met de pati ënt verder te komen. 
Het wordt aanbevolen om AD begeleid af te bou-
wen met een minimale begeleiding van drie tot vijf 
maanden door de voorschrijvende arts of psychiater. 

De volgende aspecten zijn hierbij belangrijk:  
- voorlichti ng  over  mogelijk  optredende  symptomen,
- afspraken  over  het  afb ouw tempo,   
- bereikbaarheid  voor  overleg,  
- geregelde  contacten  (face-to-face  en/of telefonisch).  

Het  afb ouwtraject  moet  zo  vormgegeven  worden  dat  
daaruit  voor  de  pati ënt  de  beste  beslissingen volgen.

Afb ouwsnelheid en doseringen 
SSRI’s en SNRI’s hebben een gemiddelde half-
waardeti jd van minder dan 40 uur (met uitzon-
dering van fl uoxeti ne), wat inhoudt dat binnen 
1 week een steady state wordt bereikt.  
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Kies het goede moment samen met de pati ënt. 

Maak een goed afb ouwplan.

Bouw langzaam af in een periode van 2 weken tot 1 
maand tot de minimale eff ecti eve dosis met de beschik-
bare dosiseenheden. 

Geef bij het afb ouwen van AD alti jd uitleg over mogelijk 
optreden van ontt rekkingssymptomen.

Afh ankelijk van het wel/niet optreden ontt rekkings-
symptomen en de ernst daarvan kan er verder worden 
gehalveerd met de dosis en geheel worden afgebouwd 
of dient er nog langzamer naar 0 te worden afgebouwd.

Druppels of taperingstrips kunnen helpen.

Maak afspraken over beschikbaarheid van 
tussenti jds contact tussen arts en pati ent.

Combineer het afb ouwplan met terugvalpreventi e 
middels Preventi eve Cogniti eve Training.

Optimale afbouwbegeleiding

Er wordt daarom uitgegaan van een snelheid van 
1 stap per week, maar beargumenteerd kan men 
ook kiezen voor 1 stap per 2 weken. 
Afb ouwdoseringen zijn berekende doseringen 
en benaderen een daling van 10% in de seroto-
nine transporterbezetti  ngsgraad per stap. Aan-
bevolen wordt langzaam af te bouwen op basis 
van de halfwaardeti jd en steady state met 1 stap 
per week (Klein 2007, Takano, 2006). 
   
Gelijkmati g afb ouwen 
Het gelijkmati ger afb ouwen kan eventueel in nog 
kleinere stapjes door middel van druppels of de tape-
ringstrips die tegenwoordig voor enkele veelgebruik-
te middelen op de markt zijn, of bij kortwerkende 
middelen het ti jdelijk switchen naar een anti depres-
sivum met een langere halfwaardeti jd. Adviseer dus 
AD geleidelijk te stoppen door om de twee weken 
de dosis te halveren, onder controle van de klach-
ten en met aandacht voor terugvalpreventi e (zie link 
Terugvalpreventi e). Dit kan door gelijkti jdig het star-
ten van de Preventi eve Cogniti eve Training (PCT).

Aanbevelingen
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