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Steeds meer mensen gebruiken langdurig antidepressiva en niet alleen patiënten aarzelen om 
te stoppen. Meestal heeft de patiënt noch de huisarts duidelijk voor ogen wat er precies aan de 
orde moet komen in een gesprek over stoppen. Wij hebben bij zowel patiënten als zorgprofes-
sionals geïnventariseerd wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn, en een keuzehulp 
ontwikkeld voor gezamenlijke besluitvorming.

Het gebruik van antidepressiva neemt wereldwijd toe, 
voornamelijk door de groei van het aantal langetermijnge-
bruikers. In Nederland gebruiken momenteel ongeveer 1,1 
miljoen mensen antidepressiva. Het percentage langdurige 
gebruikers – dat zijn degenen die > 15 maanden na een 

eenmalige depressieve episode een antidepressivum blijven 
gebruiken – is gestegen van 30% in de periode 1995-2005 
tot 44% in de periode 2005-2015.1 Patiënten lijken te 
aarzelen om te stoppen met hun antidepressivum omdat ze 
bang zijn voor een terugval in depressie of angst, of omdat 
ze onttrekkingsverschijnselen kregen bij een eerdere, 
niet-succesvolle stoppoging. Ook huisartsen zullen niet 
snel het initiatief nemen voor een gesprek over afbouwen.2 
Uit eerder onderzoek bleek dat dit niet verbeterde als huis-
artsen daarbij multidisciplinaire ondersteuning kregen.3 
Het lijkt er dus op dat patiënten meer informatie en bege-
leiding nodig hebben, en zorgprofessionals meer handvat-
ten, om stoppogingen met antidepressiva succesvoller te 
laten verlopen. Ons onderzoek had tot doel te achterhalen 
welke onderwerpen patiënten en huisartsen belangrijk 
vinden als ze gezamenlijk voor de beslissing staan te stop-
pen met antidepressiva.

METHODE
Concept mapping
Concept mapping is een methode die in de gezondheids-
zorg vaak wordt toegepast om complexe begrippen te 
structureren en de kennis die in groepen aanwezig is 
inzichtelijk te maken.4 Het is een wetenschappelijke con-
sensusprocedure die in 3 fasen verloopt: brainstormen, 
prioriteren en sorteren.5 Eerst legden we in brainstorm-
sessies deelnemers de vraag voor: ‘Welke onderwerpen 
zouden besproken moeten worden in een consult tussen 
huisarts en patiënt over het al dan niet afbouwen van 
antidepressiva?’ Vervolgens stelden we een lijst op van 
relevante onderwerpen en vroegen we de deelnemers aan 
elk onderwerp een gewicht toe te kennen van 1 (minst 
belangrijk) tot 5 (belangrijkst). Daarna sorteerde elke 
deelnemer gelijksoortige onderwerpen in 2-10 clusters.
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Deelnemers
Onze onderzoekspopulatie bestond uit patiënten en gezond-
heidszorgwerkers. Via patiëntenverenigingen (de Depressie 
Vereniging en de Angst, Dwang en Fobie Stichting) benader-
den we patiënten die momenteel of in het verleden antidepres-
sieve medicatie hadden gebruikt. Zorgprofessionals werden 
benaderd via onder andere het Nederlandse Kenniscentrum 
voor Angst en Depressie en het netwerk van kaderhuisartsen 
ggz. 

RESULTATEN
Van de 41 patiënten die reageerden op onze uitnodiging 
gebruikte een derde op dat moment antidepressieve medica-
tie. We hielden 2 brainstormsessies van 1,5 uur, waaraan 12 
patiënten deelnamen. Daarna deden 37 patiënten mee met het 
prioriteren en sorteren.
Van de 39 zorgprofessionals die reageerden, namen er 14 deel 
aan 1 brainstormsessie van 1,5 uur en deden er 27 mee met 
het prioriteren en sorteren (10 huisartsen, 10 psychiaters, 4 
POH-ggz en 3 psychologen). 

Onderwerpen van een gesprek over afbouwen
De brainstormsessies leverden 50 onderwerpen op. Na het 
prioriteren en sorteren konden 6 thema’s worden afgeleid: 
proces van afbouw, verwachtingen, professionele begeleiding, 

huidig gebruik, omgeving en bijwerkingen. Meestal droegen 
patiënten dezelfde thema’s aan als zorgprofessionals, al vonden 
patiënten het thema ‘professionele begeleiding’ belangrijker 
dan zorgprofessionals. Elk thema bevat een aantal onderwer-
pen. We hebben de door de patiënten hoogst geprioriteerde 
onderwerpen vergeleken met de prioritering door professio-
nals [infographic]. Op basis daarvan is een vrij verkrijgbare 
keuzehulp samengesteld.6

BESCHOUWING
Sterke en zwakke punten van het onderzoek
Dit is het eerste onderzoek dat zich richt op de onderwerpen 
die besproken zouden kunnen worden in een gesprek in de 
eerste lijn over het afbouwen van antidepressiva, zowel vanuit 
het perspectief van de patiënt als vanuit dat van de zorgprofes-
sional. 
Een mogelijke beperking is dat het, gezien de aard van de re-
krutering, niet mogelijk is een uitspraak te doen over respon-
spercentages. Ook is bias niet uit te sluiten omdat de deelne-
mers wellicht al bovengemiddeld geïnteresseerd waren in het 
onderwerp van het onderzoek. Tot slot zou een grotere onder-
zoekspopulatie, met name van professionals, ons beter in staat 
gesteld hebben om verschillen tussen bijvoorbeeld huisartsen, 
psychiaters, psychologen en POH-ggz te detecteren.

De 5 belangrijkste onderwerpen
om te bespreken in een consult

over het afbouwen van antidepressiva
Volgens patiënten en zorgprofessionals

Patiënten Zorgprofessionals

Thema’s:

Individueel afbouwschema
(maatwerk)

Terugvalpreventie

Kwaliteit van leven en psychisch
functioneren op dit moment

Angst voor terugval

Voor- en nadelen van het
afbouwen van antidepressiva

Voorlichting over
onttrekkingsverschijnselen

Verwachtingen op basis van
eerdere afbouwervaringen

Risico op suïcidaliteit

Terugvalpreventie

Huidige werking: wat merkt u nu van
het middel en wat vindt u ervan?

Proces van afbouw Verwachtingen Bijwerkingen Huidig gebruik

Infographic
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Praktische consequenties voor de huisarts
De gevonden thema’s en onderwerpen zijn in lijn met de 
uitkomsten van een systematische review over belemmerende 
en bevorderende factoren bij patiënten in het proces van 
afbouwen van antidepressiva.7 Beide bieden concrete handvat-
ten voor een gesprek over stoppen met antidepressiva en dan 
met name over onderwerpen die de patiënt belangrijk vindt. 
De NHG-Standaard Depressie adviseert al bij het starten van 
een antidepressivum te bespreken dat deze medicatie afge-
bouwd moet worden en samen met de patiënt afspraken te 
maken over het tempo en de doseringsstappen.8 Maar stoppen 
is moeilijk: adviezen van de huisarts over het tempo van 
afbouwen en voorlichting over onttrekkingsverschijnselen zijn 
onvoldoende effectief gebleken.9 
De huisarts is waarschijnlijk effectiever als er onderwerpen 
aan de orde komen die de patiënt belangrijk vindt. De 10 
belangrijkste onderwerpen staan voor een deel al in de 
NHG-Standaard: individueel afbouwschema met tempo en 
doseringsstappen, aandacht voor onttrekkingsverschijnselen, 
tussentijds contact bij problemen. Nieuw zijn de aandacht 

voor de kwaliteit van leven en het psychisch functioneren, de 
verwachtingen op basis van eerdere stoppogingen, de voor- en 
nadelen van afbouwen, de angst voor terugval en de mogelijk-
heden als het afbouwen niet goed blijkt te gaan. De digitaal 
beschikbare keuzehulp kan daarbij helpen. ■
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WAT IS BEKEND?
	■ Internationale richtlijnen zijn duidelijk: men moet an-

tidepressiva afbouwen zodra het enigszins mogelijk 
is.

	■ Toch daalt het gebruik niet of nauwelijks; zowel zorg-
professionals als patiënten lijken te aarzelen.

WAT IS NIEUW?
	■ Volgens patiënten en zorgprofessionals zijn 50 

onderwerpen relevant bij het bespreken van een 
mogelijke afbouwpoging, verdeeld over de volgende 
thema’s: het proces van afbouwen, de verwachtin-
gen, professionele begeleiding, het huidige gebruik, 
de omgeving en bijwerkingen.

	■ Een breder overzicht van factoren die een rol kun-
nen spelen en vooral ook het besef welke daarvan 
pa tiënten zelf belangrijk vinden, kan de gezamenlijke 
besluitvorming rondom antidepressiva ondersteu-
nen.
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