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Antidepressiva 

Artsen schrijven antidepressiva voor bij een ernstige depressie of bij een minder ernstige depressie als andere 

behandelingen niet helpen. Vaak gebruiken mensen deze medicijnen langdurig met het doel een terugval te 

voorkomen. De medicatie wordt ook voorgeschreven bij angst- en paniekklachten of burn out. Het is niet 

precies bekend hoe lang patiënten de medicatie moeten blijven gebruiken na herstel van de klachten. Het is 

dus mogelijk dat de medicatie niet noodzakelijk is terwijl deze nog wel gebruikt wordt. 

 

Wanneer afbouwen bespreken? 

Als u zich weer beter voelt is het meestal niet noodzakelijk de medicatie lang te blijven gebruiken. In de 

Richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) staan adviezen over stoppen: 

• Na een eerste depressie: 6 maanden gebruiken en daarna geleidelijk stoppen. 

• Na meerdere depressies: 1-2 jaar gebruiken en daarna geleidelijk stoppen. 

• Na een angststoornis: 6-12 maanden gebruiken en daarna geleidelijk stoppen. 

Niet stoppen met antidepressiva via de huisarts wordt geadviseerd bij: 

• Patiënten die onder behandeling zijn van een psychiater, zij dienen eventuele afbouw met de 

betreffende specialist te bespreken. 

• Patiënten die antidepressiva gebruiken om een niet-psychiatrische reden, bijvoorbeeld vanwege 

chronische pijnklachten. 

 

Wat zijn redenen om af te bouwen? 

Patiënten hebben verschillende ervaringen met het gebruik van hun medicatie. Sommigen slikken 

antidepressiva zonder ergens last van te hebben, terwijl anderen bijwerkingen ervaren zoals het afvlakken van 

emoties, gewichtstoename of vermindering van seksuele gevoelens. Patiënten hebben verschillende gedachten 

over stoppen: 

 

 
“het middel werkt bij mij niet, mijn 
klachten worden niet minder, kan 
ik stoppen?” 
 
“het middel werkte goed, ik voel 
me nu prima dus wil er mee 
stoppen” 
 

 
“ik heb last van bijwerkingen” 
 
 
 
“ik ben al eens gestopt, dat ging 
niet goed, nu aarzel ik maar wil er 
wel vanaf” 
 

 
“ik wil wel stoppen maar zie op 
tegen mogelijke 
onttrekkingsverschijnselen” 
 
“ik wil weer meer voelen” 
 
 

 

Om ervoor te zorgen dat alle overwegingen zo goed mogelijk worden besproken kunt u gebruik maken van de 

Keuzehulp Afbouw van Antidepressiva. Deze is beschikbaar via de website: 

www.radboudcentrumvoormindfulness.nl/onderzoek-mindfulness/afbouw-antidepressiva 

 

 

 



 

Wat kan er gebeuren bij het afbouwen? 

Sommige patiënten kunnen zonder problemen de antidepressiva afbouwen, terwijl anderen last krijgen van 

onttrekkingsverschijnselen. Dit zijn verschijnselen die meestal optreden binnen een of enkele weken nadat u 

bent begonnen met verminderen van de dosering. Het kunnen lichamelijke of psychische verschijnselen zijn 

zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, een grieperig gevoel, rusteloosheid, prikkelbaarheid of problemen 

met slapen. Meestal verdwijnen deze verschijnselen ook weer binnen enkele dagen of weken. 

Het is belangrijk om deze verschijnselen niet te verwarren met een terugval in depressie of angst. Mensen 

ervaren de verschijnselen vaak als vervelend. Het is van belang te weten dat deze klachten, hoewel ze enige 

weken kunnen aanhouden, meestal tijdelijk van aard zijn. 

 

Een terugkeer van depressie of angst is niet met zekerheid te voorspellen. Het is mogelijk dat zich een nieuwe 

episode van depressie of angst zal voordoen. Deze klachten ontwikkelen zich echter meestal geleidelijk over 

een periode van maanden. Het maken van een signalerings- en terugvalpreventieplan kan helpen een terugval 

te voorkomen. 

 

Wat zijn de mogelijkheden om af te bouwen? 

De kans op het krijgen van onttrekkingsverschijnselen kan worden verkleind door niet abrupt te stoppen met 

antidepressiva. Wanneer de medicatie langzaam wordt afgebouwd is de kans op het krijgen van deze 

verschijnselen kleiner. Sommige antidepressiva (zoals Paroxetine en Venlafaxine) staan erom bekend dat zij 

meer kans op onttrekkingsverschijnselen geven.  

Afbouwen kan het best worden gedaan aan de hand van een persoonlijk afbouwschema dat u samen met uw 

huisarts opstelt. Dit is afhankelijk van uw wensen en de doseringen waarin uw antidepressivum beschikbaar is. 

Tabletten zijn er in diverse formaten. Daarnaast zijn er van sommige middelen druppels of afbouwstrips 

beschikbaar. 

 

Begeleiding 

Het afbouwen van antidepressiva vraagt kennis, tijd en aandacht. Daarom adviseren wij dit niet alleen te doen. 

U kunt begeleiding krijgen van uw huisarts bij het maken van uw persoonlijk afbouwschema en er is 

ondersteuning tijdens de afbouw via gesprekken met de praktijkondersteuner (POH-GGZ). Betrek ook uw 

omgeving (partner, familie, vrienden) bij het afbouwen, zodat zij ondersteuning kunnen bieden. Bouw bij 

voorkeur af in een rustige fase van uw leven (plan bijvoorbeeld geen afbouw gedurende een verhuizing of 

wisseling van baan). 

 

Samengevat 

- Maak een afspraak voor een dubbelconsult met uw huisarts om met behulp van de Keuzehulp Afbouw van  

  Antidepressiva de overwegingen om al dan niet te stoppen te bespreken. 

- Indien u gaat stoppen maak dan samen met uw huisarts een afbouwschema op maat. 

- Maak afspraken met de POH-GGZ voor ondersteuning tijdens en na de afbouw. 

- Maak een signalerings- en preventieplan. 

- Informeer uw omgeving dat u gaat afbouwen. 

- Bouw bij voorkeur af in een rustige fase van uw leven zonder al te veel veranderingen. 

 

Heeft u nog vragen? 

Onderzoek naar de Afbouw van Antidepressiva 

Radboudumc & Pro Persona 

Contactpersoon: Carolien Wentink 

E-mail: carolien.wentink@radboudumc.nl / T: 024-3610405 
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