
1NOVEMBER 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

Nieuws

In Nederland krijgen meer dan 1 miljoen mensen antide-
pressiva voorgeschreven, vooral voor depressie. Onder-
houdsbehandeling met antidepressiva verkleint de kans op 
terugval, maar heeft ook nadelen. Hoewel de NHG-Stan-
daard Depressie op consensus gebaseerde adviezen geeft 
over het afbouwen van antidepressiva, is onduidelijk of, 
wanneer en bij wie antidepressiva kunnen worden afge-
bouwd. Nieuw onderzoek streeft ernaar behandelaars en 
patiënten handvatten te bieden bij het veilig afbouwen van 
antidepressiva.

Onderhoudsbehandeling met antidepressiva (AD) verkleint 
de kans op terugval.1,2 Langdurig gebruik van AD heeft echter 
ook nadelen, zoals bijwerkingen en medicalisering.3,4 Behan-
delrichtlijnen adviseren om minimaal zes maanden nadat de 
depressie in remissie is door te behandelen met AD, maar 
het is onduidelijk of, wanneer en bij wie AD kunnen worden 
afgebouwd.5,6 Dit kan ertoe leiden dat behandelaars wachten 
totdat de patiënt zelf het initiatief neemt tot afbouw, waardoor 
afbouw niet of verlaat plaatsvindt.
Het OPERA-onderzoek (Optimaal, PERsoonsgericht Anti-
depressivagebruik) heeft als doel behandelaars en patiënten 
handvatten te bieden bij het veilig afbouwen van AD. De 
primaire onderzoeksvraag is wat de korte- en langetermijn-
effecten zijn van vroege versus late afbouw van AD na het 
bereiken van zes maanden remissie van de depressie. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in huisartsenpraktijken, ggz- 
instellingen en apotheken onder leiding van een consortium 
van universitaire medische centra. De onderzoekers volgen 
eerst een behandelcohort (n ≈ 2000) van volwassen patiënten 
die in de afgelopen twee maanden zijn gestart met citalop-
ram of sertraline vanwege een depressie. Zij brengen daarbij 
in kaart bij wie stabiele remissie optreedt. Vervolgens zullen 
zij 400 van deze herstelde patiënten dubbelblind randomi-
seren naar a) vroege afbouw of b) late afbouw, waarbij AD 
in 4 tot 8 weken placebogecontroleerd wordt afgebouwd. Zij 
zullen tevens een externe referentiegroep van 200 patiënten 
includeren om de generaliseerbaarheid van de uitkomsten 
te onderzoeken. De primaire uitkomstmaat is de tijd zonder 
terugval in een depressie. Secundaire uitkomsten zijn kwaliteit 
van leven, dagelijks functioneren, bijwerkingen en onttrek-
kingsverschijnselen. Daarnaast voeren de onderzoekers een 
kosteneffectiviteitsanalyse uit en kijken zij naar voorspellers 
van afbouwsucces. De werving voor het onderzoek loopt tot 
juni 2023. ■
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Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een onderzoeker. 
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