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Therapie-resistente depressie

• De term wordt gebruikt vanaf 1974



Aantal en proportie van publicaties neemt toe

Howes et al, 2021



Therapie-resistente depressie

• De term wordt gebruikt vanaf 1974

• De moeilijk te behandelen depressie

• De pseudo - TRD

• De chronische depressie

• De ‘echte’ TRD



Therapie-resistente depressie

• De ‘echte’ TRD:

- Diagnose correct

- Behandeling adequaat

- Inadequate respons



TRD is niet aan- of afwezig maar bevindt zich op een 

continuum
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• Online survey bij 2096 patiënten die minstens 6 
weken antidepressieve medicatie gebruikten zonder 
resultaat

Mago e.a. 2018

Wat betekent non-respons bij behandeling 

voor patiënten?



Emoties over uitblijven van goed effect van medicatie

• Frustratie wordt het meest gemeld (30%, fig. a) maar 

behandelaars schatten dit op 11%

• Bij 86% van degenen die frustratie melden is die matig tot ernstig 

van aard (fig. b)

• Meeste frustratie bij langer durende depressie, eerste depressie 

op jongere leeftijd, impact op dagelijks functioneren

Emoties over behandelaar bij uitblijven van goed effect van 

medicatie

• Positieve emoties bij aanzienlijk deel respondenten (fig. a)

• Frustratie bij 19% (fig. a) doch slechts als zodanig ingeschat door  5 

% van behandelaars

• Hiervan 78% matig tot ernstige frustratie (fig. b)

Mago e.a. 2018

Emoties bij patiënten 



What’s in a name?

• Induceert pessimisme
• Suggereert geen verdere mogelijkheden

• Wat is voldoende respons, wanneer is 
het goed genoeg?
• Symptomen
• Welbevinden



Waarom mate van hardnekkigheid vaststellen 

en dat homogeen doen?

• Prevalentie

• Homogene definitie

• maakt studies naar effectiviteit van behandelingen 
onderling beter vergelijkbaar

• maakt studies naar vervolgstrategieën goed
vergelijkbaar

• predictie (kans op verbetering)

• prescriptie (maakt inzichtelijk wat meest zinvolle 

achtereenvolgende behandelstappen kunnen zijn)

• Geeft inzicht in aantal en soort eerdere behandelingen

• Inschatten verdere kans op verbetering

Populatie

Individu



Hoe mate van hardnekkigheid vast te stellen?

• 5 stadiëringsmodellen

• ATHF (1990)

• Thase & Rush (1997)

• European Staging Method (1999)

• Massachusetts General Hospital Staging model (2003)

• Maudsley Staging Model (2009)

• Ontwikkeling modellen over tijd

• Additionele prognostische factoren

• The Dutch Measure for quantification of Treatment 
Resistance in Depression (DM-TRD; 2016)



• Ernst en duur
• Dysfunctioneren
• Duur
• Comorbiditeit
• Stressoren
• Behandel voorgeschiedenis

(psychotherapeutisch en biologisch)

Peeters e.a. 2016

Prognostische factoren voor behandeluitkomst:

de DM-TRD



Van Dijk et al, 2019

Mate van hardnekkigheid als prognostisch instrument



Mate van hardnekkigheid als prognostisch instrument

Van Dijk et al, 2019



Het gaat maar niet beter; wat te doen?

Depressie?

Correcte
diagnose

Behandeling

Non-response



Het gaat maar niet beter; wat te doen?

Depressie?

Trap niet in de 
as-2 valkuil!



Het gaat maar niet beter; wat te doen?

Depressie?

Trap niet in de 
as-2 valkuil!

• Wat is er gedaan?
• Adequaat?
• Compliance? 

• Hoe vastgesteld?
• Wat gaat er niet beter?

Correcte
diagnose

Behandeling

Non-response



Echt hardnekkig?

Behandel volgens richtlijnen, maak een plan en 

doe dat consequent

• Farmacotherapie

• Psychotherapie



p. 193-194



Echte hardnekkig?

Behandel volgens richtlijnen, maak een plan en 

doe dat consequent

• Farmacotherapie

• Psychotherapie

• Neurostimulatie 





Conclusies

• Laten we voorzichtig zijn met onze terminologie

• Niet geslaagde behandelingen hebben veel impact

• Uniform meten van hardnekkigheid heeft nut voor 

populatie en individu maar heeft nog een lange weg te 

gaan

• Gebruik het in de praktijk bij mensen met hardnekkige 

klachten.

•


