
Reactie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
 
 
Mailcontact NHG: 16 februari 2021 
 
NHG: 
Allereerst een verduidelijking: er zijn verschillende groepen antidepressiva die patiënten 
kunnen gebruiken. Het Multidisciplinair Document ‘afbouwen’ (MD) gaat niet over alle 
antidepressiva, maar specifiek over SSRI’s en SNRI’s. Afbouwen en het proces eromheen 
is iets wat de huisarts en patiënt samen bespreken en beslissen.    
 
 

- Zembla: Zien jullie veranderingen?  
 
NHG: Het NHG is geen onderzoeksinstituut, en we hebben hier dan ook geen gegevens 
over.  
Wel zien we een algemene trend; nl. dat er de laatste jaren meer aandacht is in NHG-
richtlijnen én onder huisartsen voor het stoppen en afbouwen van medicatie (waaronder 
antidepressiva). 
 

- Zembla: Heeft het MD de verduidelijking gebracht waarmee huisartsen betere 
begeleiding kunnen bieden of is er nog meer nodig?  

 
NHG: De NHG-Standaarden Depressie en Angst zijn n.a.v. de publicatie van het MD 
aangepast, waardoor er meer aandacht voor afbouwen van antidepressiva is gekomen. 
Daarnaast is er scholing voor huisartsen ontwikkeld waarin aandacht is voor het 
afbouwen van antidepressiva door het NHG (Angst en depressie (PIN 22/08)) en door het 
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in samenwerking met het NHG en de KNMP 
(FTO-module Depressie). De huisarts heeft hierdoor meer handvatten gekregen om 
patiënten hierbij te begeleiden.  
 

- Zembla: Legt de soms intensieve, persoonlijke begeleiding van deze patiënten 
een grote belasting op de huisarts? 

 
NHG: Persoonlijke begeleiding van patiënten is onderdeel van het werk van de huisarts. 
We krijgen geen signalen dat begeleiding een te grote belasting is voor de huisarts.  
 

- Zembla: Zijn eerder gesignaleerde knelpunten, zoals gebrek aan kennis over 
goede afbouw of onduidelijkheden over vergoeding, voldoende weggenomen?  

 
NHG: Door het eenduidige advies in het MD en opname hiervan in de NHG-Standaarden 
Depressie en Angst is er voor de huisarts voldoende kennis over dit onderwerp 
beschikbaar. Er is informatie over voorlichting, begeleiding en op welke manier de 
medicatie kan worden afgebouwd. Ook is er voor de patiënt informatie te vinden op 
Thuisarts.nl. (https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-wil-antidepressiva-afbouwen, 
https://www.thuisarts.nl/angststoornis/ik-wil-mijn-medicijnen-tegen-angst-afbouwen). 
Het merendeel van de patiënten heeft geen risicofactoren voor 
onttrekkingsverschijnselen en zal uitkomen met een eenvoudig afbouwschema (schema 
tabel 2 MD). Voor patiënten die bij het afbouwen wel risico lopen op 
onttrekkingsverschijnselen, omdat ze hogere doseringen gebruiken, eerdere 
stoppogingen mislukten of bij het vergeten van een tablet al onttrekkingsverschijnselen 
kregen, is een langzamer afbouwschema beschikbaar (schema tabel 3 MD). De 
geneesmiddelsterktes uit schema tabel 3 MD zijn niet als geregistreerd geneesmiddel 
beschikbaar en de vergoeding van bereidingen kan verschillen tussen de 
zorgverzekeraars en is daarom onduidelijk.  
 



- Zembla: We lazen in het Multidisciplinair Document dat de partijen het belangrijk 
vinden om "de ervaringen met de in dit document voorgestelde afbouwschema's 
de bundelen en (liefst systematisch) te onderzoeken." Op welke manier is hieraan 
opvolging gegeven? Hebben jullie de ervaringen gebundeld of zijn er andere 
afspraken over gemaakt? En wat zijn de resultaten? 

 
NHG: Er is een OPERA-onderzoek naar afbouw van antidepressiva en het NHG steunt dit 
onderzoek. 
 
 
Mailcontact NHG: 6 april 2021 
 

1.   
Zembla: We spraken eerder over de begeleiding door de huisarts van de groep patiënten 
die graag antidepressivamedicatie wil afbouwen. In de uitzending zal aan bod komen dat 
de begeleiding cruciaal is voor patiënten die willen stoppen met slikken.  
  
Wij hebben een interview gehouden met Rob Heerdink, farmaco-epidemioloog aan de 
Universiteit van Utrecht. In 2017 deed hij (bijgevoegd) onderzoek onder gebruikers van 
antidepressiva hoe zij de begeleiding door hun huisarts hebben ervaren onder meer ook 
bij het stoppen met antidepressiva. Hij zegt hierover dat het hem opviel in de 
gesprekken met deze patiënten, die soms jarenlang de pillen gebruikten, dat ze voor hun 
gevoel niet voldoende begeleid werden. Ze spraken zelden een arts en kregen de 
medicatie al die jaren via herhaalrecepten. Patiënten gaven ook aan dat ze wel de wens 
hadden om te stoppen. Heerdink zegt dat hij het schokkend vond dat de patiënten zo 
weinig begeleiding ervoeren terwijl ze wel die behoefte hadden.  
  
Kennen jullie dit onderzoek? Wat heeft het NHG hiermee gedaan?  
 
NHG: Het onderzoek van Nederlof/Heerdink uit 2017 is gebruikt als een van de bronnen 
voor de FTO-module Depressie van het IVM waar het NHG aan mee heeft gewerkt. Dit 
artikel was geen directe aanleiding voor aanpassing van de NHG-Standaard Depressie, 
maar past wel in de tijdsgeest: er is meer aandacht nodig de begeleiding van patiënten 
met chronische gebruik van deze middelen én voor het begeleid afbouwen. In de update 
van de NHG-Standaard Depressie in 2019 is dan ook meer aandacht gekomen voor hoe 
patiënten kunnen afbouwen en hoe de huisarts dit kan begeleiden. 
 

2.   
Zembla: Jullie lieten ons schriftelijk weten “dat er de laatste jaren meer aandacht is in 
NHG-richtlijnen én onder huisartsen voor het stoppen en afbouwen van medicatie”. Op 
onze vraag of dit in de praktijk voor patiënten leidt tot betere hulp door huisartsen lieten 
jullie ons mondeling weten hier geen onderzoek naar te hebben gedaan en geen 
gegevens over te hebben. We volgen op dit moment patiënten die afbouwen met hun 
antidepressiva. Meerdere patiënten geven aan dat de begeleiding te wensen overlaat en 
dat ze zich alleen daarin voelen.  
  
Iemand die zich dit gevoel bij patiënten kan voorstellen is huisarts Idris Brouwer. We 
interviewen hem in de uitzending. Hij doet zelf erg zijn best om patiënten van de 
antidepressiva af te helpen, wat soms een intensief traject kan zijn. Als hij lijsten van de 
apotheek krijgt met patiënten die langdurig medicatie gebruiken, belt hij de gebruikers 
van antidepressiva actief op en nodigt ze uit voor een gesprek om erover te praten. Wel 
geeft hij aan dat tijdgebrek een altijd terugkerend probleem is, ook voor deze groepen 
patiënten. Vanzelfsprekend wil hij de patiënten zo goed mogelijk ondersteunen. Maar, zo 
zegt hij, acute zaken vragen vaak om voorrang. En dat zijn communicerende vaten. Om 
die reden begrijpt hij ook dat patiënten zich hierin soms alleen voelen.  
  



Eerder vroegen we aan jullie of de soms intensieve, persoonlijke begeleiding van deze 
patiënten een grote belasting op de huisarts is.  
Toen lieten jullie ons weten: “Persoonlijke begeleiding van patiënten is onderdeel van het 
werk van de huisarts. We krijgen geen signalen dat begeleiding een te grote belasting is 
voor de huisarts”.  
Daarom willen we graag de uitspraken van Brouwer aan jullie voorleggen: Herkennen 
jullie dat tijdgebrek voor de huisarts een terugkerend probleem is, dat ook in dit 
onderwerp een rol speelt? 
 
NHG: Het feit dat het NHG deze signalen niet ontvangt, betekent niet dat ze er niet zijn. 
Het gebrek aan tijd van de huisarts voor de patiënt is een algemeen en bekend 
randvoorwaardelijk probleem waar vooral de LHV zich hard voor maakt. Huisartsen (LHV) 
geven al jaren bij politiek en zorgverzekeraars aan dat er ‘meer tijd voor de patiënt’ 
nodig is. Juist ook voor ouderen en voor kwetsbare patiënten, waar je sommige patiënten 
met een depressie ook toe kunt rekenen. 
De mate van tijdsinvestering is mede afhankelijk van de insteek en het niveau waarop je 
dit bekijkt. Wanneer een patiënt zelf vraagt om afbouwen / stoppen: dan is de 
begeleiding an sich niet tijdrovend. Als huisartsen zelf actief patiënten gaan benaderen 
en motiveren voor afbouwen, wanneer ze daar zelf misschien zelf (nog) niet gemotiveerd 
voor zijn, dan kost dat inderdaad veel tijd. Er is dan sprake van een mismatch van de 
verwachtingen van de patiënt en het aanbod van de huisarts. Daarom is het dus van 
belang dat afbouwen tijdens start / behandeling / overdracht van psychiater naar 
huisarts wordt besproken en dat er duidelijke afspraken over gemaakt worden. Het is een 
onderwerp waar steeds meer aandacht voor is en nog onderzoek naar gedaan wordt. Zie 
ook: https://www.henw.org/artikelen/een-goed-gesprek-over-het-afbouwen-van-
antidepressiva (zie bijlage voor PDF). Het NHG neemt dit mee in de herziening van de 
NHG-Standaard Depressie.  
 


