
Deze nascholing wordt georganiseerd en ondersteund door Janssen, farmaceutische bedrijven van Johnsson
& Johnsson.

De standpunten die in de slides worden gepresenteerd, zijn die van de individuele sprekers en weerspiegelen 
niet per se de standpunten van Janssen.

De presentaties kunnen discussies bevatten over off-label gebruik van geneesmiddelen.
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(potentiële) belangenverstrengeling Nee

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Nee

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Sprekersvergoeding Lundbeck, Janssen, Prelum
IIT Lundbeck (2012)

ZonMw, EU Horizon 2020, Hersenstichting
Nee
Nee 

Disclosure Eric Ruhe



Non-respons en 2e-xe stap interventies
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Kupfer e.a. 1991



Non-respons en vervolg interventies:
Algoritme uit de Multidisciplinaire richtlijn Depressie (2013)

1e AD 2e AD 3e AD 4e Stap Etc…SSRI SSRI/SNRI TCA Li-Aug MAO/ECT

Acute

Spijker & Nolen 2010



Non-respons en vervolg interventies
Pseudo- therapieresistentie kun je voorkomen

SSRI SSRI/SNRI

Pseudo- therapieresistentie !!!!

Acute

Kupfer e.a. 1991



• Veel negatieve emoties over medicatie en over behandelaar

Frustratie over medicatie en behandelaar worden het meest gemeld

• Patiënten ervaren meer frustratie dan behandelaars inschatten

• Ervaren frustratie heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor 

behandeling en behandelrelatie

Wat betekent non-respons bij behandeling voor patiënten?

Mago e.a. 2018



Patiënten perspectief

• Wachten op respons na de start van AD

• ‘Tijd is niet je bondgenoot’

• ‘Het zal toch wel niet werken bij mij…. Alweer niet….’

• Langere duur en meer mislukte behandelingen: demotivatie

Do’s

• Psychoeducatie

• Realistische hoop bieden

• Plan behandeling tenminste 1 stap vooruit

• Sla piketpalen: ‘critical decision points’

• Behandel zorgvuldig/intensief & 

consequent

Don’ts

• Blame the victim (‘persoonlijkheids stn.’)

• Te snel veranderen a.g.v. lijdensdruk

• Medicatie die niet werkt blijven gebruiken

• ECT of 2nd opinion vergeten



Als een patiënt niet verbetert

• Heroverweeg (additionele) diagnose(s)

• Check therapietrouw

• Check eerdere behandelstappen

• Zijn er continue stressoren?

• Bestaande comorbiditeit(en)

• Psychiatrisch

• Somatisch

64.1% ≥1 additionele diagnose

-> waarvan 57.3%: angst stoornis

36.7% ≥2 additionele diagnoses

Zimmerman e.a. 2002



Dosis-respons relatie moderne antidepressiva

• Meta-analyse fixed dose-studies

• 77 studies, N=19364 

• 201 behandel groepen (99 SSRI; 16 Venlafaxine; 11 Mirtazapine)

• dose-outcome model (flexible restricted cubic splines [random-effects])

Furukawa e.a. 2019; Jakubovski e.a. 2016; Hieronymus e.a. 2016; Ruhe e.a. 2006; Rink e.a. 2018 



Wat te doen bij non-respons?

Non-respons na 4-6 weken behandeling:

• Dosisverhoging 

• Switchen

• Augmentatie Lithium

• MAO-remmers

• ECT

voor SSRI’s weinig evidentie; TCA’s: spiegels!

weinig evidentie

NNT= 5

weinig vergelijkingen met andere behandelingen

Adli e.a. 2005; Ruhe e.a. 2006, 2009; Dold e.a. 2017; Furakawa e.a. 2019; Furukawa e.a. 2020

Ruhe e.a. 2006; Papakostas e.a. 2008; Bschor e.a. 2018; Boyce e.a. 2020

Bauer e.a. 2010; Nelson e.a. 2014

Nolen e.a. 1985, 1988, 1993; Thase e.a. 1992; Volz e.a. 1994

Verwey & v Waarde Leerboek ECT 2019



Wat is de plaats van nieuwe mogelijkheden bij non-respons?

• Non-respons na 4-6 weken behandeling:

• Dosisverhoging 

• Switchen

• Augmentatie Lithium

• MAO-remmers

• Augmentatie (o.a. met atypische antipsychotica)

• Combinatiebehandelingen (meerdere AD tegelijk)

• Augmentatie met esketamine

• rTMS

• ECT
Adli e.a. 2005; Ruhe e.a. 2006, 2009; Dold e.a. 2017; Furakawa e.a. 2019; Furukawa e.a. 2020

Ruhe e.a. 2006; Papakostas e.a. 2008; Bschor e.a. 2018; Boyce e.a. 2020

Bauer e.a. 2010; Nelson e.a. 2014

Nolen e.a. 1985, 1988, 1993; Thase e.a. 1992; Volz e.a. 1994

Verwey & v Waarde Leerboek ECT 2019

voor SSRIs weinig evidentie; TCA’s: spiegels!

weinig evidentie

NNT= 5

weinig vergelijkingen met andere behandelingen



Augmentatie: 
netwerk meta-analyse I

• Augmentatie bij TRD

(≥1 AD-trial)

• Atypische antipsychotica, lithium, T3/T4,      

lamotrigine, methylfenidaat, amfetamine, 

lisdexamfetamine, pramipexol, modafinil, 

bupropion, buspiron, mirtazapine, 

nortriptyline

• 65 RCT’s, n=12151 MDD-patiënten

• Response / (2e) remissie / accepteerbaarheid (tolerability)

• Search tot 29-Mei-2020

Nunez e.a. 2022

Efficacy (respons)        

T3

Nortriptyline

Aripiprazol

Brexipiprazol

Quetiapine

Lithum

Modafinil

OFC

Cariprazine

Lisdexamfetamine



Augmentatie: netwerk meta-analyse II

• Augmentatie bij TRD

(≥1 AD-trial)

• Atypische antipsychotica doseringen

• 18 RCTs, n=4422 MDD-patiënten

• Response / (2e) remissie / accepteerbaarheid / 

(tolerability) drop-out bijwerkingen 

• Search tot Dec-2013

• Alle standaarddoseringen atypische antipsychotica zijn effectiever dan 

placebo-augmentatie

Zhou e.a. 2015b



Combinatiebehandeling 
meta-analyse

• 38 studies; n= 4511

• partieel focus op TRD

• uitkomstmaat: 

• 1e SMD 

• 2e remissie/response/dropout

• SMD= 0.29 (0.16-0.42)

• Meta-regressie 

• TRD vs non-TRD: n.s.

• SMD bij TRD 0.13 (-0.18-0.44)

Henssler e.a. 2016



Esketamine neusspray: effectief op korte termijn (TRANSFORM 2)

Figure and table adapted from Popova V, et al. 2019. 

*Difference of LS means (95% CI). **Mixed model for repeated measures (MMRM) analysis with change from baseline as the response variable and the fixed effect model terms for treatment 

(ESK + AD, placebo + AD), day, country, class of oral AD, and treatment-by-day, and baseline value as a covariate. †ESK + AD minus placebo + AD.  AD, antidepressant; CI, confidence 

interval; ESK, esketamine; LS, least squares; MADRS,  Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale; SD, standard deviation; SE, standard error. 

Popova V, et al. Am J Psychiatry 2019;176(6):428-438

Least square mean change (± SE) in MADRS total score 
over time in the double-blind phase 

ESK + AD Placebo + AD

MADRS total score at baseline 114 109

Mean (SD) 37.0 (5.7) 37.3 (5.7)

Change from baseline to Day 28 in 

MADRS total score 

101 100

Mean (SD) -21.4 (12.3) -17.0 (13.9)

MMRM analysis**

Difference of LS means (SE)†

95% CI on difference

-4.0 (1.7) 

[-7.3, -0.6]

2-sided p-value 0.020

The change in MADRS total score with esketamine-treated 
patients was superior to oral antidepressant and nasal placebo at 
Day 28. The response was rapid in onset and increased over time 
during repeated dosing.
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Baseline Day 2
(24 hrs)

Day 8 Day 15 Day 22

Time (Days)

Day 28

109 109 107 103 101114ESK + AD

No. of patients

102 105 102 104 100109Placebo + AD

Placebo + AD
ESK + AD

-3.3
(-5.8; -0.8)* -2.9

(-5.2; -0.6)*

-2.0
(-4.8; 0.8)

-3.8
(-6.9; -0.7)*

-4.0
(-7.3; -0.6)*

At Day 28, 66.7% of patients were receiving the 84 mg dose

Popova e.a. 2019; 

Gastaldon e.a. 2019



Effectiviteit op lange termijn: tijd tot relapse 
en aantal patienten zonder relapse in stabiele remissie of response (SUSTAIN 1)

Figures and table adapted from Daly E, et al. 2019.

Nasal esketamine + AD decreased the risk of relapse 
among stable remitters by 51%

(estimated hazard ratio 0.49; 95% CI: 0.29; 0.84) vs. 
placebo + AD.

Nasal esketamine + AD decreased the risk of relapse 
among stable responders by 70%

(estimated hazard ratio 0.30; 95% CI: 0.16; 0.55) vs. 
placebo + AD.

Note: One patient did not meet either stable remission or stable response criteria and was incorrectly randomised as a stable responder.

AD, antidepressant; CI, confidence interval; ESK, esketamine.

Daly E, et al. JAMA Psychiatry 2019; 76: 893–903.

Patients who achieved stable responsePatients who achieved stable remission



Praktische uitvoering esketamine neusspray

Indicatiestelling

• Therapieresistentie (ten minste twee AD + 
augmentatiestrategie)

• Let op co-morbiditeit en contra-indicaties

• Lever-, nier- en schildklierfunctie en op 
indicatie een zwangerschapstest

• Op indicatie drugs-screening

Behandeling

• (Dag)klinische setting; toediening door patiënt 
zelf

• Bloeddrukcontrole tijdens behandelsessies

• Procedure duurt ongeveer 90-120 min

• Evaluaties !!

• Landelijk Consortium Esketamine Neusspray
De Wit, Ruhé. Psyfar 2021 (4): 51-56

17



Samenvattend Farmacotherapie

• naast de gebruikelijke strategieën bij non-respons: 

• switchen, Li-augmentatie, of switch naar MAO-remmers of ECT

• zijn er extra farmacotherapeutische opties gekomen: 

• augmentatie met atypische antipsychotica

• combinatiebehandelingen doen het minder goed bij TRD

• augmentatie met esketamine neusspray

• er is iets te zeggen over de onderlinge vergelijkbaarheid van deze strategieën:

• augmentatie met atypische antipsychotica (aripiprazol, quetiapine) zijn vergelijkbaar met T3-

additie en beter dan lithium-augmentatie

• esketamine augmentatie nog niet geplaatst t.o.v. eerdere netwerk-meta-analyses

• augmentatie m.n. onderzocht bij SSRI’s/SNRI’s
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