
• In NL: >150.000 depressieve patiënten gebruiken >1 jaar 
antidepressiva. 

• Onduidelijk bij wie en wanneer herstel optreedt, en 
wanneer en bij wie antidepressiva afgebouwd kan worden.

Achtergrond

Herstel van depressie na starten met antidepressiva: 
Resultaten van de eerste 100 deelnemers van de 

Nederlandse studie naar Optimaal gePERsonaliseerd Antidepressivagebruik 

monitor afbouw
Deel 1 Deel 2

Inclusiecriteria OPERA monitor
✓ Depressie 
✓ citalopram of sertraline <18 

mnd gestart
✓ 18-75 jaar oud

OPERA monitor (observationeel cohort, doel n=2000) volgt 

mensen met een depressie die gestart zijn met citalopram of 

sertraline om te signaleren of, wanneer en bij wie er stabiel 

herstel van depressie optreedt.

OPERA afbouw (RCT, doel n=400) is een vervolg op OPERA monitor 
en richt zich op mensen die hersteld zijn van een depressie, waarbij 
onderzocht wordt of, wanneer en bij wie antidepressiva adequaat 
kunnen worden afgebouwd. 
Deelnemers worden 1:1 gerandomiseerd naar a) vroege of b) late 
afbouw. Hierin worden in 1  (10-40mg) of sertraline (50-200mg) in 4 
tot 8 weken placebo-gecontroleerd afgebouwd. Daarnaast is er een 

controlegroep (n=200).

www.opera-project.nl - opera@vumc.nl

Rapporteren van tussentijdse resultaten over het optreden 

van 6-maands stabiel herstel van depressie na de start met 

citalopram of sertraline bij de eerste 100 deelnemers in 

OPERA monitor. 
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Deelnemers worden max 24 mnd gevolgd. Na gemiddeld 
14 maanden zijn 48 van de 100 patienten hersteld. Van 
deze 48 herstelde deelnemers, zijn er 20 doorgestroomd 
naar OPERA-afbouw (8 RCT, 12 controle).

Een snel herstel van depressie (binnen 1 jaar)  treedt dus 
in de minderheid van de gevallen op. 
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Resultaten

6-maands stabiel herstel
Inventory of Depressive
Symptomatology (IDS) scores ≤21 
op twee opeenvolgende 2-
maandelijkse metingen en geen 
MINI-S depressie diagnose in de 
afgelopen 6 maanden. 

N=100
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