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• Literatuur spreekt veelal van therapie-resistente depressie

• De term suggereert echter een volkomen zwarte prognose 

Therapie-resistent, moeilijk behandelbaar of 
hardnekkig?



• Vermindering van depressieve 

symptomatologie

• Verbetering dagelijks functioneren

• Verbetering welbevinden

Waartegen therapie-resistent, moeilijk behandelbaar of 
hardnekkig?



Hardnekkig is niet aan- of afwezig maar bevindt zich op 
een continuum

Remission…

Response…
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Hoe mate van hardnekkigheid vast te stellen?

• 5 stadiëringsmodellen

• ATHF (1990)

• Thase & Rush (1997)

• European Staging Method (1999)

• Massachusetts General Hospital Staging model (2003)

• Maudsley Staging Model (2009)

The Dutch Measure for quantification of Treatment 
Resistance in Depression (DM-TRD; 2016)

• Ontwikkeling modellen over tijd

• Additionele prognostische factoren

Ruhé et al, 2012



Mate van hardnekkigheid als prognostisch instrument

Van Dijk et al, 2019



Wat zijn de mogelijkheden als een depressie in bepaalde mate 
moeilijk behandelbaar of hardnekkig is?

• Farmacotherapie

• Neurostimulatie

• Psychotherapie

• Psychedelica



17:30 - 17:45

17:45 – 17:55

17:55 – 18:10

18:10 – 18:25

18:25 – 18:40

Ontvangst, registratie en welkom

Inleiding symposium Hoe herkennen we een 
patiënt met moeilijk behandelbare depressie?
• Voorzitter prof. dr. Frenk Peeters 

Farmacotherapeutische opties bij moeilijk 
behandelbare depressie
• Dr. Eric Ruhé

Neuromodulatie bij depressie: focus op rTMS
• Dr. Sjoerd van Belkum

Patiënt vignet 1: praktische benadering met 
farmacotherapie en neuromodulatie
• Dr. Eric Ruhé en Dr. Sjoerd van Belkum

18:40 - 18:55

18:55 – 19:10

19:10 – 19:25

19:25 – 19:45

Psychotherapeutische opties bij moeilijk 
behandelbare depressie 
• Prof. dr. Frenk Peeters

Psychedelica bij de behandeling van depressie: hoe 
zit dat? 
• Dr. Metten Somers

Patiënt vignet 2: praktische benadering met 
psychotherapie en psychedelica 
• Prof. dr. Frenk Peeters en dr. Metten Somers

Paneldiscussie en vragen van deelnemers 
• Alle sprekers
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Vignet 1 

Vrouw, 24 jr, samenwonend met haar vriend in klein appartementje (huur). Studeerde maatschappelijk werk; zij is gestopt voor het einde van haar studie. 
Zit nu werkloos thuis (bijstandsuitkering). 
Blanco psychiatrische voorgeschiedenis; op haar 23ste 1e depressieve episode. Klachten bestaan vooral uit vermoeidheid, slecht slapen (laat inslapen, vaak 
wakker tussendoor). Stemming is somber. Ze geniet evident minder van activiteiten (“het is maximaal een 5-je”) en heeft veel minder sociale activiteiten. 
Zij durft daarnaast niet meer alleen boodschappen te doen nadat ze meermalen een paniekaanval gehad leek te hebben. Zij heeft daarnaast veel 
gevoelens van onrust. Eetlust en concentratie duidelijk verminderd.  Somatisch goed gezond; sportief; 165cm/60kg. Oma van moeders kant bekend met 
somberheidsklachten. 
Luxerend: overbelasting bij studie (eerste onvoldoendes gehaald), o.a. door zorgen over ziekte moeder (borstkanker met metastasen; palliatief behandeld).
Onderhoudend: hoog streefniveau, moeilijk te activeren vanuit vermoeidheid en vermijding. 

Februari’21 Start behandeling bij huisarts (POH GGZ); 6 gesprekken, steunend en structurerend van aard en gedeeltelijk gericht op rouw over ziekte 
moeder. Getracht te activeren; niet succesvol. 

April ‘21 Start fluoxetine 20 mg door de huisarts. Patiënte stopt definitief met studie. 
Mei ‘21 Vanwege oplopende suïcidaliteit bij wanhoop en oplopende schuldgevoelens verwezen naar sGGZ; aldaar intake (Augustus ’21).  Constatering 

ernstige depressieve stoornis met veel schuldgevoelens. IDS-SR: 49. Anamnestisch geen lichamelijke klachten m.u.v. 
vermoeidheid/energieverlies. Geen lichamelijk onderzoek of lab onderzoek verricht. 

Oktober ’21 Start behandeling met psycho-educatie op haar coping in relatie tot perfectionisme; daarnaast gedragsactivatie en CGT (12 sessies; wekelijks). 
Dit had maar een beperkt effect op de stemming. De suïcidaliteit nam wel af en patiënte activeerde beperkt. IDS-SR: 41

Januari ‘22 Switch naar citalopram 20mg. 
Maart‘22 Evaluatie een jaar na start van de behandeling: er is onvoldoende respons op ingezette behandeling. IDS-SR: 36. Patiënte heeft weinig dag 

invulling en heeft een beperkte rol in het huishouden. Ze zou wel meer willen doen (mogelijk vrijwilligerswerk), maar ze wil eerst van de 
vermoeidheid af en zich wat beter voelen. Na een jaar behandeling is er ook therapiemoeheid. Ze wil wel beter worden, maar kijkt op tegen 
opnieuw een nieuwe behandeling die haar mogelijk tegen zou vallen. 

Hoe nu verder? 



Het betreft een vrouw van 43 jaar. Zij is momenteel vrijgezel en heeft geen kinderen. Patiënte 

heeft al sinds de adolescentie last van somberheidsklachten. Terugkijkend was er een eerste 

depressieve episode op haar 21e, welke zonder behandeling in remissie ging. Bij een volgende 

episode op 24e (stressor: afstuderen) zocht zij voor het eerst hulp. Zij werd toen behandeld door 

een vrijgevestigde psycholoog die CGT deed en de huisarts, die haar fluoxetine voorschreef. 

Hiermee ging de depressie in remissie, maar daarna deden zich nog 2 nieuwe episodes voor na 

staken van fluoxetine. De klachten verdwenen steeds na herstart fluoxetine (max 40 mg), tot de 

recente episode die nu al anderhalf jaar duurt. Desondanks blijft zij haar werk als 

beleidsmedewerker bij een wetenschappelijk instituut trouw uitvoeren. Naast de 

somberheidsklachten voelt zij zichzelf voortdurend tekort schieten in de eisen die zij aan haar 

bestaan stelt. Zij vindt deze redelijk, haar ex vindt dat niet. Patiënte is niet suïcidaal. Vanwege de 

aanhoudende klachten verwees de huisarts naar de lokale GGZ, waar patiënte steunend-

structurerende gesprekken bij een basispsycholoog kreeg naast medicatie. Venlafaxine leek enig 

effect te hebben bij 150 mg, maar dit hield niet aan. Hierna werd nortriptyline gestart (spiegel van 

80 ng/ml bij 75 mg), wat een partieel effect had. Lithiumadditie (spiegel 0,55 mmol/l) bracht geen 

verdere verbetering. Vanwege de uitblijvende effecten werd patiënte naar een UMC verwezen voor 

een second opinion met als vraag of er een indicatie is voor een MAOi of ECT. 

Vignet 2 
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