


Disclosure
Onderzoek naar de afbouw van 
antidepressiva is mede gefinancierd 
door het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 



Stelling
Over het algemeen zijn patiënten 
tevreden over de begeleiding die 
geboden wordt tijdens het afbouwen 
van antidepressiva. 



Antidepressiva besprekenAandacht afbouw NL

Zorgstandaarden en richtlijnen

Multidisciplinair doc. afbouwen 
SSRI’s & SNRI’s (consensus)

Media – oa. taperingstrips

OPERA studie

Internationaal

Trend: Deprescribing
BMJ Too much medicine, Less is more

REDUCE study
Kendrick, UK. 6 jaar, 2.7 mln

Systematische reviews



wanneer wie wat

Lange termijn gebruik

Huijbregts et al (2017). 
Psychotherapy and 
psychosomatics

Patiënt, Psychiater, 
Huisarts, POH-GGZ

Bosman et al (2016) 
BJGP
Verbeek-Heida (2006) 
Chronic Illness

Dosering, tempo, 
onttrekkingsverschijnselen, 
terugval, begeleiding, etc.

Fava et al (2015, 2018)
Syst. reviews
Psychotherapy and 
Psychosomatics



British Journal of General Practice, online first, Sept. 2019



Gedeelde besluitvorming

welke onderwerpen bespreken
in een gesprek 
tussen zorgprofessional en patiënt
over het al dan niet afbouwen
van antidepressiva 



Perspectieven

37 patiënten
27 zorgprofessionals 



Methode Concept Mapping
(Kane & Trochim, 2007,  Rosas & Kane, 2012)







Gebruik

Verwachtingen

Proces

Begeleiding

Omgeving





Antidepressiva besprekenTop 3 topics patiënten

1. Individueel afbouwschema

2. Terugvalpreventie

3. Huidige kwaliteit van leven en 
psych. functioneren

Top 3 topics professionals

1. Informatie geven over 
onttrekkingsverschijnselen

2. Eerdere afbouwervaringen

3. Suïcidaliteit



Verschillen in perspectieven

Opvallend:

Afbouwbegeleiding door professional



Discussie

•Afbouwen ADM kan lastig zijn

•Overtuigingen en ervaringen van patiënten

•Overtuigingen van professionals t.a.v. afbouw

•Waar gaat je aandacht naar uit?



Stelling
Over het algemeen zijn patiënten 
tevreden over de begeleiding die 
geboden wordt tijdens het afbouwen 
van antidepressiva. 



En verder ….

Vragen

Carolien Wentink
T: 024 – 3610405
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Mede mogelijk dankzij:
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