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doorslikken of afbouwen van antidepressiva na herstel.
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Informatie over Preventieve Cognitieve Training
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.

Terugval in cijfers
1 depressieve episode in het verleden
2 depressieve episodes in het verleden
Meer dan 3 depressieve episodes

Inhoud training
Bij PCT leren deelnemers na herstel wat zij zelf
kunnen doen om terugval te voorkomen. De
training bestaat uit 8 sessies (Bockting, 2009).
De deelnemers krijgen na iedere sessie
opdrachten mee voor thuis. Deze opdrachten nemen circa 10 minuten in beslag en zijn erg belangrijk voor een succesvol verloop van de training. Iedere
sessie worden de opdrachten besproken.
Aan het einde van de training heeft iedere
deelnemer een persoonlijk preventieplan.
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 minder snel terug zal vallen in een depressie.
De training kan zowel groepsvorm als individueel gegeven worden door getrainde
gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

= 50% kans op terugval.
= 70% kans op terugval.
= 90% kans op terugval.

Preventieve Cognitieve Training
1 We besteden aandacht aan beperkende attitudes/schemata en
aan positieve attitudes/schemata.
2 We trainen het beter opslaan en terughalen van positieve gevoelens, cognities en ervaringen.
3 Er wordt een op maat gesneden preventieplan gemaakt met de
deelnemers.

Meer weten?
Meer informatie over Preventieve Cognitieve Training, cursusaanbod en
verwijzersinformatie staat op:
w w w . v o o r k o m d e p r e s s i e . n l

Doorslikken of afbouwen
Antidepressiva Doorslikken

Na herstel van terugkerende depressies lijkt het
zinvol om antidepressiva voort te zetten op dezelfde dosering als tijdens de depressieve fase.
Daarnaast laat onderzoek zien dat het gelijktijdig
volgen van Preventieve Cognitieve Training extra
bescherming biedt tegen terugval in een depressie.

Antidepressiva Afbouwen

Afbouwen van antidepressiva is heel goed mogelijk, maar dit wordt niet door iedereen als makkelijk ervaren. Veel mensen ervaren in de eerste vier
à vijf maanden een ‘rebound eﬀect’. Dit betekent
dat zij opeens veel depressieve gevoelens ervaren,
maar ook andere klachten worden gerapporteerd.
Veel mensen starten toch weer met antidepressiva.
Het is daarom goed om antidepressiva begeleid
af te bouwen. Mensen die antidepressiva afbouwen en een Preventieve Cognitieve Training krijgen
hebben geen hoger risico op terugval over twee
jaar, dan mensen die een antidepressivum slikken.

Onderzoeksresultaten
De Preventieve Cognitieve Training is speciaal ontwikkeld om terugval te voorkomen na herstel.
Met het oog op het voorkomen van terugval onderzochten wij het eﬀect van Preventieve Cognitieve 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 antidepressiva en PCT volgen zijn niet slechter af dan mensen die antidepressiva doorslikken na herstel.
Doorslikken van antidepressiva in combinatie met PCT
na herstel geeft de beste bescherming tegen terugval.

Begeleid afbouwen
Preventieve Cognitieve Training
Preventieve Cognitieve Training kan het beste begeleid
worden door een getrainde psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater.
Begeleide zelfhulp
Sommige patiënten zullen liever voor zelfhulp kiezen, dan voor Preventieve Cognitieve Training. Het is
mogelijk om terugvalpreventie eigen te maken aan
de hand van een zelfhulpboek onder begeleiding
van een praktijkondersteuner GGZ van de huisarts.
De eﬀecten lijken wat kleiner bij zelfhulp. Ook is
niet onderzocht of het bescherming biedt tegen depressie bovenop het gebruik van antidepressiva of
in plaats van antidepressiva. Preventieve Cognitieve Training bij een GZ-psycholoog, psychotherapeut
of klinisch psycholoog biedt deze voordelen wel.
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Adviezen continueren antidepressiva
Na herstel (bij eerste depressive episode) antidepressiva minimaal 4 maanden voortzetten.

Na herstel van recidiverende depressie antidepressiva een jaar (of langer) voortzetten.

Gebruik hetzelfde middel en dezelfde dosering.

Wees alert op onregelmatig gebruik, voortijdig
staken en onbegeleid afbouwen van antidepressiva.

Recent onderzoek

Klinische praktijk

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

Uit de klinische praktijk blijkt dat 70 tot 80% van de patiënten voortijdig stopt of een te lage dosering gebruikt
(Bockting et al., 2008). Net als bij andere chronische
ziektebeelden is de therapietrouw niet zeker en kan
na twee jaar gedaald zijn tot 50%.

Er is wetenschappelijk controverse over óf en wanneer
AD discontinuering optimaal is. Hierdoor blijven clinici
onzeker over de juiste benadering. Meta-analyses tonen 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.

Andere patiënten hebben een contra-indicatie voor
AD, wegens bijvoorbeeld een somatische aandoening, zwangerschap of bijwerkingen.
Een derde probleem is dat men eigenlijk niet weet
hoe lang de patiënt de onderhoudsantidepressiva moet blijven slikken. In de praktijk kan dat levenslang zijn. De gevolgen van zulk jarenlang gebruik van AD zijn nog niet onderzocht.

Er is geen wetenschappelijke kennis óf, wanneer en wie
eﬀectief kan discontinueren met AD na die 4 maanden.
Het lijkt zinvol om AD voort te zetten op dezelfde dosering
als tijdens de depressieve fase. Bij volwassen patiënten
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.

Een vierde nadeel is dat AD na verloop van tijd
hun profylactische werkzaamheid verliezen (Kaymaz et al., 2008). Recente multidisciplinaire richtlijnen benadrukken dan ook de noodzaak om de
optimale duur van de onderhoudsbehandeling te onderzoeken en bovendien te kijken naar de kosteneﬀectiviteit van onderhoudsantidepressiva.

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

Een laatste nadeel is dat veel patiënten aangeven dat
ze een psychologische interventie zouden prefereren
boven medicamenteuze behandeling. Recent onderzoek laat zien dat het gelijktijdig volgen van Preventieve
Cognitieve 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 afbouwen van AD,
terwijl mensen een Preventieve Cognitieve Training krijgen (Bockting et al., 2018).

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

Auteur: dr. Anja Lok, psychiater

Tips voor artsen
Therapietrouw

Doorslikken of afbouwen

Wat weten we?
Er is weinig bekend over discontinuering van en/of therapieontrouw aan antidepressiva in de onderhoudsfase. Datzelfde geldt voor voorspellers van de eventuele
therapieontrouw.
Het merendeel van de AD gebruikers discontinueert deze
behandeling in de onderhoudsfase. Therapieontrouw aan
AD in de continuatie- en onderhoudsfase (de langste fase
in de behandeling) bij recidiverende depressies komt net
als bij andere chronische aandoeningen frequent voor
en is een potentieel risico voor terugval.
Laag opleidingsniveau en persoonlijkheidsproblematiek
voorspelden in patiënten met recidiverende depressie
therapieontrouw over 2 jaar (Ten Doesschate et al., 2009).

Evalueren antidepressivagebruik
Patiënt en arts evalueren samen of zij de AD willen afbouwen en indien hier niet toe wordt besloten, wordt
een nieuwe evaluatietermijn vastgesteld.
Indien de huisarts de medicamenteuze behandeling inzet, maakt deze afspraken met de patiënt
over consultatie. Gedurende vervolgcontacten
bespreekt de arts met de patiënt of hij/zij AD wil
blijven gebruiken, terwijl er geen klachten zijn.

Therapietrouw stimuleren
Een korte psychosociale interventie in de huisartsenpraktijk gericht op het bespreken van door patiënten ervaren barrières in het slikken van AD,
verbetert therapietrouw tot 5x keer. Dit blijkt uit
een gerandomiseerde trial (Sirey et al., 2017).

Monitoren antidepressivagebruik
Monitoring van medicatiegebruik (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 patiënt betrekt in deze fases. De arts
kan dan informeren naar de visie van de patiënt
en de omgeving op het AD-gebruik.

Checklist
1

Samen evalueren continueren AD

2

7

Motivatie voor gebruik medicatie uitvragen

Bijwerkingen uitvragen

3

8

Systeem betrekken

Depressieve klachten uitvragen

4

9

Termijn continuatie AD bespreken

Spiegels controleren

5

10 Lifestyle factoren inventariseren

Compliance of problemen gebruik medicatie uitvragen

6

11 Somatiek uitvragen

Onregelmatig gebruik medicatie uitvragen

Het lijkt vooralsnog aan te raden om antidepressiva niet zomaar af te bouwen, zeker als men angst voor terugval ervaart. Indien mensen toch willen afbouwen is het raadzaam om een Preventieve Cognitieve Training aan
te bevelen
w w w . v o o r k o m d e p r e s s i e . n l
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Advies afbouwen antidepressiva
Richtlijnen
In de huidige behandelrichtlijnen (ggz-standaard depressieve stoornissen) adviseert men om bij mensen
met 1 voorgaande depressie in ieder geval 6 maanden
na initiële remissie door te blijven behandelen met
antidepressiva (AD). Er heerst nog grote onduidelijkheid of, wanneer en bij wie er vervolgens afgebouwd
kan worden. Binnen twee jaar AD gebruik is 74 procent van de patiënten helemaal gestopt, onregelmatig gaan slikken of overgestapt op een te lage dosis.
Het ontbreken van een duidelijke afbouwstrategie
laat clinici afwachten tot een patiënt zelf het initiatief
tot afbouw neemt. Dit gebeurt vaak niet of zeer laat.
Alle richtlijnen zeggen hetzelfde: geleidelijke afbouw
is wenselijk en verstandig. Daarbij moet rekening
worden gehouden met de wensen en behoeften van
de gebruiker (‘shared decision making’).
Rebound eﬀect
Afbouwen 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 eﬀect’. Dit betekent dat zij opeens veel depressieve gevoelens ervaren, maar ook andere klachten worden gerapporteerd.
Onttrekkingsverschijnselen
AD kunnen ook onttrekkingsverschijnselen geven, al
is dat lang niet altijd zo. De schattingen lopen sterk
uiteen, maar ongeveer tussen 20-40% van de mensen
krijgt onttrekkingsklachten. Onttrekkingsklachten zijn
helemaal niet zo uniek voor AD en komen voor bij veel
meer medicijnen. Het betekent dan ook niet dat antidepressiva verslavend zijn.
Het onderbreken of abrupt staken van AD kan leiden
tot een complex fysiologisch en neuropsychiatrisch
syndroom aangeduid als het antidepressivum-onttrekkingssyndroom (AOS; ‘antidepressant discontinuation syndrome’ (ADS) (Warner, 2006).

Auteur: dr. Anja Lok, psychiater

Meest voorkomende klachten
De meest voorkomende onttrekkingsklachten zijn:
- griepachtige verschijnselen (spierpijn, misselijkheid,
hoofdpijn, zweten en vermoeidheid)
- sensorische symptomen (schokjes, evenwichtsproblemen)
- 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 patiënten zijn AOS verschijnselen van korte duur en mild, maar in een minderheid
van de gevallen kunnen ze ernstig zijn, meerdere
weken duren en een aanzienlijke ziektelast veroorzaken (Haddad 2007).
Kans op klachten
Over het algemeen geldt: hoe sneller de afbouw, hoe
ernstiger de onttrekkingsverschijnselen. In één keer
stoppen is dan ook niet wenselijk. Ook is er meer kans
op onttrekkingsverschijnselen als er veel bijwerkingen
waren bij opbouw (Harvey, 2014); onttrekkingssymptomen 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 ontwenningsverschijnselen. Vooral AD met een korte halfwaardetijd,
zoals venlafaxine (Efexor®) en paroxetine (Seroxat®),
geven een groter risico, terwijl de kans bij ﬂuoxetine
(Prozac®) door de lange halfwaardetijd het kleinst is.
Veel van deze klachten kunnen bovendien verminderd
worden door de dosis (nog) langzamer te verlagen of
door andere maatregelen.

Optimale afbouwbegeleiding
Begeleid afbouwen
Maatwerk
Afbouwen dient maatwerk te zijn tijdens de behandeling. De arts moet – samen met de patiënt – bepalen
hoe de behandeling vorm krijgt. Dat levert de grootste kans om samen met de patiënt verder te komen.
Het wordt aanbevolen om AD begeleid af te bouwen met een minimale begeleiding van drie tot vijf
maanden door de voorschrijvende arts of psychiater.
De volgende aspecten zijn hierbij belangrijk:
- voorlichting over mogelijk optredende symptomen,
- afspraken over het afbouw tempo,
- bereikbaarheid voor overleg,
- geregelde contacten (face-to-face en/of telefonisch).
Het afbouwtraject moet zo vormgegeven worden dat
daaruit voor de patiënt de beste beslissingen volgen.
Afbouwsnelheid en doseringen
SSRI’s en SNRI’s hebben een gemiddelde halfwaardetijd van minder dan 40 uur (met uitzondering van ﬂuoxetine), wat inhoudt dat binnen
1 week een steady state wordt bereikt.

Er wordt daarom uitgegaan van een snelheid van
1 stap per week, maar beargumenteerd kan men
ook kiezen voor 1 stap per 2 weken.
Afbouwdoseringen zijn berekende doseringen
en benaderen een daling van 10% in de serotonine transporterbezettingsgraad per stap. Aanbevolen wordt langzaam af te bouwen op basis
van de halfwaardetijd en steady state met 1 stap
per week (Klein 2007, Takano, 2006).
Gelijkmatig afbouwen
Het gelijkmatiger afbouwen kan eventueel in nog
kleinere stapjes door middel van druppels of de taperingstrips die tegenwoordig voor enkele veelgebruikte middelen op de markt zijn, of bij kortwerkende
middelen het tijdelijk switchen naar een antidepressivum met een langere halfwaardetijd. Adviseer dus
AD geleidelijk te stoppen door om de twee weken
de dosis te halveren, onder controle van de klachten en met aandacht voor terugvalpreventie (zie link
Terugvalpreventie). Dit kan door gelijktijdig het starten van de Preventieve Cognitieve Training (PCT).

Aanbevelingen
Kies het goede moment samen met de patiënt.

Druppels of taperingstrips kunnen helpen.

Maak een goed afbouwplan.

Maak afspraken over beschikbaarheid van
tussentijds contact tussen arts en patient.

Bouw langzaam af in een periode van 2 weken tot 1
maand tot de minimale eﬀectieve dosis met de beschikbare dosiseenheden.

Combineer het afbouwplan met terugvalpreventie
middels Preventieve Cognitieve Training.

Geef bij het afbouwen van AD altijd uitleg over mogelijk
optreden van onttrekkingssymptomen.
Afhankelijk van het wel/niet optreden onttrekkingssymptomen 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.
w w w . v o o r k o m d e p r e s s i e . n l
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