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Belangenverstrengeling

1. Geen belangenverstrengelinen met bedrijven

2. Medeschrijver van het boek ‘Even Slikken’ over de 
zin en onzin van antidepressiva (samen met 
Roeland Vis).

3. Oprichter Antidepressiva.nl



Het imagoprobleem



Is er een antidepressiva-epidemie?



Relatief gebruik van AD



Gebruik over de jaren

- Sinds 15 jaar niet gestegen, laatste jaren gedaald
- 1,1 miljoen gebruikers betekent niet 1,1 miljoen

depressieve patienten
- Steeds minder tegen depressie (meer tegen bv slaap)
- 25% van de mensen haalt 1x recept op, 40% stopt binnen een

paar maanden



Antidepressiva bij jongeren: een heikel debat



Bijwerkingen onder
jongeren
- Het risico op agressie bij jongeren onder de 18 jaar tijdens de eerste 

weken van het gebruik bijna drie keer zo groot met antidepressiva (3,5 
procent) vergeleken met een placebopil (1,3 procent). 
- Er trad vooral meer agressie op bij paroxetine (8 x meer vergeleken met placebo), bij fluoxetine 

kans op agressie juist iets kleiner was dan bij placebo

- Grote Zweedse studie: bij jongeren en jongvolwassenen was er een 
toename met ongeveer 30 procent van veroordeling voor geweldsmisdrijven 
als er antidepressiva werden gebruikt.
- Grootste risico op een veroordeling was er voor sertraline en citalopram en niet voor fluoxetine.

- Suicidaliteit in trials vaak reden voor exclusie
- Geslaagde suicide zeer zeldzame uitkomst in klinische trials



Nuance (1)

From 2003 to 2005, in both the United States and the Netherlands, SSRI prescriptions for children and 
adolescents decreased after U.S. and European regulatory agencies issued warnings about a possible 
suicide risk with antidepressant use in pediatric patients, and these decreases were associated with 
increases in suicide rates in children and adolescents.



Nuance (2)

In both the United States and the Netherlands, SSRI prescriptions 
for children and adolescents decreased after U.S. and European 
regulatory agencies issued warnings about a possible suicide risk 
with antidepressant use in pediatric patients, and these decreases 
were associated with increases in suicide rates in children and 
adolescents.



Recente
ontwikkelingen (1)



Recente
ontwikkelingen (2)
• A total of 101 studies with 11,910 patients 
• Severity of depression: moderate to severe. 
• Network meta-analysis: 

• Combined treatment more effective than psychotherapy alone (RR=1.27; 
95% CI: 1.14-1.39) and pharmacotherapy alone (RR=1.25; 95% CI: 1.14-
1.37) 

• No significant difference was found between psychotherapy alone and 
pharmacotherapy alone (RR=0.99; 95% CI: 0.92-1.08). 

• The combination of psychotherapy and pharmacotherapy seems to be the 
best choice for patients with moderate to severe depression

Cuijpers et al, World Psychiatry 2019, in press



Recente
ontwikkelingen (3)

• Between Jan 1, 2015, and Aug 31, 2017, we 
recruited and randomly assigned 655 patients—326 
(50%) to sertraline and 329 (50%) to placebo. 

• The mean 6-week PHQ-9 score was 7·98 (SD 5·63) 
in the sertraline group and 8·76 (5·86) in the 
placebo group (adjusted proportional difference 
0·95, 95% CI 0·85–1·07; p=0·41). 

• However, for secondary outcomes, we found 
evidence that sertraline led to reduced anxiety 
symptoms, better mental (but not physical) health-
related quality of life, and self-reported 
improvements in mental health.



Stoppen met 
antidepressiva



Stoppen met 
antidepressiva (2)

- Weinig kennis
- OPERA studie (www.opera-project.nl)
- Multidisciplinair kennisdocument afbouwen
- Maar HOE moet je afbouwen?



Stoppen met 
antidepressiva (3)



Stoppen met 
antidepressiva (4)

Hysterese



Nieuwe antidepressiva?

Bron: Even Slikken
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