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Richtlijnen revisited
 wie regisseert wat



lifetime prevalentie
kans dat iemand in de loop van het leven de stoornis 
zal ontwikkelen

 Bruffaerts e.a. 2008; De Graaf e.a. 2012

2015



Impact

• relatie / gezin

• 11% van de nieuwe gevallen van AO

• directe kosten

• behandeling en zorg - 1 miljard / jaar

• indirecte kosten

• verlies productiviteit - 1.8 miljard / jaar 



Richtlijnen?

Lam et al. 
Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 
Clinical Guidelines for the Management of Adults
with Major Depressive Disorder
Canadian Journal of Psychiatry 2016

Spijker et al. 
Multidisciplinaire richtlijn Depressie (3e revisie). 
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van volwassen patiënten met een 
depressieve stoornis. 
Utrecht: Trimbos-instituut 2013

Declercq et al. 
Richtlijn voor goede medische praktijkvoering: 
Depressie bij volwassenen. 
Antwerpen: Domus Medica vzw 2017                  >



McGoey L. 
Hist Hum Sci 2010

never before 
have the inadequacies of RCTs 
been so apparent to so many.

yet, equally, never before 
have those in position of authority 

–from regulators, to policy-makers, to doctors– 
relied so extensively 
on RCTs’ evidence



88%

12%

o.a. Demyttenaere et al 2009
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Voor wie?

huisarts

verschillende disciplines in 
1e, 2e, 3e lijn

beoogt de patiënt in staat 
te stellen een actieve rol 

te vervullen in de 
behandeling 

(patiëntversie richtlijn)

 target audience of 
psychiatrists and mental 

health professionals

MacQueen (2017) - Systematic Review of Clinical Practice Guidelines - 21 CPGs primarily 
intended for primary care, with the exception of 1 CPG developed specifically for psychiatrists



Voor wie?
The content of the guidelines is relevant for all 
doctors treating patients with bipolar disorder. 
We hope that in most cases these will be doctors 

who are specialists in psychiatry. 

Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Revised 3rd ed 
recommendations from the British Association for Psychopharmacology - 2016



Stepped Care



Bio-Psycho-Social-Lifestyle 
Model





Nadruk op 
niet-medicamenteuze strategieën

• informatie en ondersteuning

• patiënt - familie - zorgverleners 

• slaaphygiëne 

• dagstructurering 

• activiteitenplanning

• ‘active monitoring’ 

• volg actief op, ook als pt geen formele interventie hoeft 
of wil 



Praten?

CBT

relatietherapie
problem solving-therapie 

kortdurende 
psychodynamische 

therapie

CBT
gedragstherapie

IPT

kortdurende 
psychodynamische 

psychotherapie

als relatieproblemen 
relatietherapie

CBT
IPT
BA



Are all psychotherapies equally effective
 in the treatment of adult depression? 

• power calculations - trial would need to 
include 548 patients 

• largest trial comparing CBT with another therapy - 178 patients

• individual trials are heavily underpowered and 
do not even come close to having sufficient 
power for detecting clinically relevant effect 
sizes

Cuijpers. Evid Based Ment Health. 2016, 19(2):39-42



it is still not clear 
whether there are 
clinically relevant 
differences 
between these 
therapies

Cuijpers. Evid Based Ment Health. 2016, 19(2):39-42



Fysieke activiteit

The Human Figure in Motion
Eadweard Muybridge



Adviseer fysieke activiteit, 
omdat dit bijdraagt aan 

een positief gevoel en een 
betere conditie. 

zinvol (…), maar (…) 
onduidelijk wat de 

specifieke impact van 
bewegen op depressie is

Altijd basisinterventies 
(psychoeducatie, actief 
volgen, dagstructuur). 

eventueel + 
bibliotherapie, zelfhulp, 

zelfmanagement, 
activerende begeleiding, 

fysieke inspanning /
running therapie, 

counselling, psychosociale 
interventie

recommended as 
first-line monotherapy 
for mild to moderate 

and as
 second-line adjunctive 

treatment 
for moderate to severe

Fysieke activiteit



Hallgren et al. 
Treatment guidelines for depression: Greater emphasis on physical activity is needed. 

European Psychiatry 40 (2017) 1–3  



Exercise
 structured physical activity

• exercise > control conditions moderate to severe MDD 

• 1 meta-analysis (20 trials, N=1298)

• exercise = pharmacotherapy = psychotherapy

• 2 meta-analyses (39 trials / 13 trials)



Bewegingstherapie (…) vind ik (…) overweldigend en 
indrukwekkend. 

Ik weet niet precies wat voor chemische reacties al dat 
fietsen, watertrappelen en wandelen uitlokt (…), maar 
tijdens die paar uur per week voel ik mij stukken beter. 

Instant. 

Niet in pilvorm, maar puur op spier- en wilskracht. 

Thomas Alberico (2017)
Geflipt. Leven met een bipolaire stoornis.



Wanneer AD?

- niet routinematig           
bij milde en matige 

depressie 

- bij persisterende 
depressieve stoornis 

- bij ernstige depressies

- bij (matig) ernstige
episoden

- bij melancholische of 
psychotische kenmerken

 - moderate or severe

- mild depression if 
patient preference, 

previous response to 
AD, or lack of response 
to non-pharmacological 

interventions



Een behandelbeleid met 

uitsluitend farmacotherapie is niet geïndiceerd.

Matige of ernstige depressieve episode, recidiverend



Welk AD?

SSRI
(geen voorkeur)

TCA
(Amitriptyline -
Nortriptyline)

Ambulant
Eerste Lijn - SSRI of TCA
Tweede Lijn - TCA, SSRI, 

SNRI, mirtazapine, 
bupropion

Opgenomen
Start TCA

(amitriptyline, 
clomipramine, imipramine, 

nortriptyline)

Agomelatine
Bupropion
Mianserine
Mirtazapine

SNRI
SSRI



Toch maar geen andere 
antidepressiva

• SNRI

• geen meerwaarde / meer ongewenste effecten 

• Reboxetine

• werkzaamheid onduidelijk 

• Agomelatine

• actief afgeraden wegens ongunstig kosten-baten-bilan

• Mirtazapine

• owv bijwerkingenprofiel niet eerste keus 

• Bupropion

• plaats van dit product in de aanpak van depressie is onduidelijk

• MAOI

• owv potentiële toxiciteit en ernstige interacties niet eerste keus

• Trazodone

• dermate sederend dat ongeschikt als antidepressivum



Welke antidepressiva?
evidence from meta-analyses



Subtypes 
andere behandeling?



Clinical Indications for ECT
 as a First-Line Treatment for MDD

• Acute suicidal ideation (Level 1)

•  Psychotic features (Level 1)

•  Treatment-resistant depression (Level 1)

•  Repeated medication intolerance (Level 3)

•  Catatonic features (Level 3)

•  Prior favourable response to ECT (Level 3)

•  Rapidly deteriorating physical status (Level 3)

•  During pregnancy, for any of the above       
indications (Level 3)

•  Patient preference (Level 4)



Hoe lang?

≥ 6 md

≥ 2 jaar
(verhoogd risico op 

herval) 

zelfde dosis

optimale duur
niet bekend
≥ 6 md (?)

zelfde dosis

 6 - 9 mth

≥ 2 yr
(risk factors for 

recurrence)

dose?



• 21 clinical practice guidelines

• meeste definiëren non-response niet

• geen enkele biedt richtlijnen voor non-response op SSRI 

• geen specifieke suggesties voor alternatief AD

MacQueen et al. Systematic Review of Clinical Practice Guidelines 
for Failed Antidepressant Treatment Response in Major 

Depressive Disorder, Dysthymia, and Subthreshold Depression in 
Adults. Can J Psychiatry 2017, 62: 11-23.

Als stap 1 niet werkt?



Als stap 1 niet werkt?
(matig) ernstige (niet-psychotische) depressie

• Stap 2

• switch naar ander AD

• verlenging behandeling tot 6 (max 10) w (als enige respons)

• TCA-non-responders - verder op geleide van plasmaspiegel

• atypische kenmerken - fenelzine

• Stap 3

• lithium - min 2 w ≥ 0,5 mmol/l

• alternatieven - mirtazapine, mianserine of atypisch antipsychoticum.

• Stap 4

• tranylcypromine

• Stap 5

• ECT



Als stap 1 niet werkt?

na 6w geen effect, 
overleg 

met psychiater

optimaliseer: 
maximale dosering, 
bloedspiegelcontroles

Verleng behandelperiode 
tot 6 - 10 w

Verander 
medicamenteuze 

behandeling

Optimize

Switch to
andepressant with
superior efficacy

Add an adjuncve
medication



Psychiater nodig?
verwijzing of overleg 

• depressie met psychotische kenmerken

• bipolaire stoornis 

• suïciderisico 

• onvoldoende verbetering of non-respons 

• bijwerkingen / overschakelen / combinaties 

• recidief depressie met ernstig sociaal 
disfunctioneren, grote lijdensdruk of ernstige 
psychiatrische comorbiditeit



Psychiater nodig?
bipolaire depressie

• 80% eerste episode depressie

• >10 jaar voor correcte diagnose

• ook in specialistische zorg ‘median diagnostic 
delay’ 62d

• antidepressiva negatieve impact op verloop

• gespecialiseerde ‘early intervention’ voorzieningen

• bipolaire stoornis is een depressieve stoornis, 
geen psychotische stoornis



Collaborative Care
meta-analysis - improvement in depression symptoms

Thota et al, Community Preventive Services Task F. Collaborative care to improve the management of depressive disorders: 
a community guide systematic review and meta-analysis.  Am J Prev Med. 2012;42:525-538.

Collaborative Care
doet beter

zorgverlening 
aan patiënten met 
(chronische) depressie, 
waarbij patiënten 
gevolgd worden door 
een zorgmanager en 
gedurende het 
opvolgtraject 
gecoördineerde 
multiprofessionele hulp 
toegediend krijgen.



PCM H

Kine

H

↭↭ PP

PZ ELP

F

Evidence



P

Kine

H

↭↭ PP

PZ ELP

F

Evidence




