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Samenvatting en conclusies 

In deze Nederlandse samenvatting wordt een overzicht gegeven van een aantal basiskenmerken
en een aantal problemen in de farmacologische behandeling van depressie. Deze problemen
stonden aan de basis van de studies beschreven in dit proefschrift. Hiervoor is een
onderzoeksproject opgezet met verschillende substudies (beschreven in hoofdstuk 2). Dit
onderzoek had de overkoepelende naam DELPHI-studie, wat staat voor ‘Dose-escalation
Legitimate? Pharmacology and Imaging studies in depression’. In het Nederlands: ‘Is
dosisverhoging legitiem? Farmacologische en neuroimaging studies bij depressie. 

Na de achtergrond wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten van de
studies, de klinische relevantie ervan, gevolgd door een afsluitende conclusie.

Achtergrond en problemen in de behandeling van depressie 

Major Depressive Disorder (MDD), in het Nederlands depressieve stoornis, verder aangeduid met
depressie, is een veelvoorkomende en invaliderende ziekte die in potentie recidiveert of verwordt
tot een chronische aandoening. Depressie staat momenteel wereldwijd op de tweede plaats van
invaliderende ziekten en komt per jaar bij ±5.5% van de volwassenen voor. Ongeveer 12-14% van
alle mannen en 22-24% van alle vrouwen wordt gedurende hun leven getroffen door depressie.1;2

Depressie gaat gepaard met hoge directe kosten betreffende de behandeling en indirecte kosten
als gevolg van verminderde arbeidsproductiviteit en het verlies van kwaliteit van leven. Naast
verschillende vormen van psychotherapie wordt farmacotherapie met antidepressiva vaak
aangewend als behandeling.3-8

Antidepressiva kunnen worden ingedeeld in vier groepen of ‘klassen’: Selectieve serotonine
heropname remmers (SSRIs), tricyclische antidepressiva (TCAs), monoamine oxidase remmers
(MAOIs) en een restgroep, waaronder de zogenaamde ‘dual action’ antidepressiva. SSRIs, 'dual-
action' antidepressiva en TCAs worden het meest gebruikt.9 De meeste antidepressiva
beïnvloeden de balans van verschillende boodschapperstoffen in het brein, de
‘neurotransmitters’ serotonine (5-HT) en noradrenaline (zogenaamde monoaminen). De
boodschapperstoffen zijn noodzakelijk voor de communicatie tussen zenuwcellen. Communicatie
vindt plaats door het uitscheiden van de boodschapperstoffen in de ruimte tussen de
zenuwcellen: de synaps. De meeste antidepressiva blokkeren een belangrijk onderdeeltje van de
zenuwcel: de serotonine (of noradrenaline) heropname transporter (respectievelijk SERT of NAT),
waardoor de hoeveelheid serotonine en/of noradrenaline in de synaps wordt verhoogd. Op deze
manier verhogen de meeste antidepressiva de serotonerge en/of noradrenerge signaaloverdracht
of neurotransmissie. Als dit echter nader wordt bekeken, hebben verschillende groepen
antidepressiva ook specifieke, aanvullende effecten op de zenuwcellen; zogenaamde pre- en
post-synaptische effecten (zie hoofdstuk 1, pagina 19).10;11 In reactie op de verhoogde serotonerge
en/of noradrenerge signaaloverdracht worden ‘second messenger’ systemen geactiveerd, die
men op dit moment slechts gedeeltelijk begrijpt.12

Het brein is ook een systeem van met elkaar verbonden kernen of schakelcentra, ook wel
neuronale netwerken genoemd. Behandeling met antidepressiva blijkt aanzienlijke veranderingen
in de functie van dergelijke neuronale netwerken te veroorzaken (zie hoofdstuk 1, pagina 21).13-15

Tot op heden is echter onvoldoende duidelijk welke veranderingen noodzakelijk en specifiek zijn
om een depressie te genezen. Het lijkt erop dat de effecten van een toegenomen
signaaloverdracht gemedieerd worden door de genetische eigenschappen van patiënten
(bijvoorbeeld het 5-HTTLPR polymorphisme16) (zie hoofdstuk 1, pagina 22). Er is namelijk een
verband tussen genetische eigenschappen van patiënten en de effecten van behandeling met
antidepressiva.17 Ook blijken de ontwikkeling van het brein en verbindingen in de neuronale
netwerken genetisch bepaald te zijn.18
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Antidepressiva hebben een vergelijkbare effectiviteit; ongeveer 50% van de depressieve
patiënten reageert op het eerste voorgeschreven antidepressivum. Bij slechts een kleiner
percentage van de patiënten wordt volledige remissie van de depressieve klachten bereikt.19;20

Daarom is onvoldoende verbetering op een eerste antidepressivum een groot klinisch probleem.
Ten eerste wordt een behandelaar geconfronteerd met de vraag hoe de verandering van

symptomen goed en efficiënt te meten. Om op juiste gronden klinische beslissingen te nemen, is
de beschikbaarheid en implementatie van valide, korte en eenvoudige meetinstrumenten
belangrijk. Ten tweede is het de vraag wat het optimale moment is om de gestarte
antidepressieve behandeling te evalueren en zonodig te wijzigen: aangezien antidepressiva enige
weken tijd nodig hebben om een verbetering te bewerkstelligen, moet dit niet te vroeg, maar ook
niet te laat plaatsvinden.21

Als een patiënt geen verbetering (veelal gedefinieerd als 50% verbetering van de klachten;
‘respons’) ervaart op de gestarte SSRI, zijn er vijf farmacologische strategieën: 1) nog enkele
weken ongewijzigd voortzetten van de aanvankelijke behandeling, 2) dosisverhoging, 3) het
veranderen of ‘switchen’ van het antidepressivum, 4) het toevoegen van een middel dat de
werking van het antidepressivum versterkt (augmentatie) en 5) het combineren van verschillende
antidepressiva. Over al deze strategieën is de wetenschappelijke kennis beperkt. Om goede
‘evidence-based’ behandelalgoritmen te ontwikkelen zijn goede systematische
literatuuroverzichten noodzakelijk. Naast het overzicht over de effectiviteit van behandelingen,
verduidelijken deze overzichten ook waar zich lacunes in de kennis over de behandeling met
antidepressiva bevinden. Deze lacunes kunnen in nieuwe onderzoeksprojecten worden
bestudeerd.

De verlate start van de werking van antidepressiva, de beperkte werkzaamheid van
antidepressiva en de verscheidenheid aan farmacologische effecten in het brein, roepen de meer
fundamentele vraag op wat het pathofysiologische model voor depressie is. Meer specifiek kan
men zich afvragen: wat is precies de onderbouwing van het uitgangspunt van de werking van de
meeste antidepressiva: de monoamine hypothese en de betrokkenheid van het serotonerge
systeem als een oorzakelijke verklaring van het ontstaan van depressie?

Samenvatting en conclusies van de studies in dit proefschrift 

Dit proefschrift behandelt verschillende vragen:

1 Is een korte, door de behandelaar in te vullen vragenlijst even effectief en precies als de
gebruikelijke Hamilton depressieschaal (HDRS)?
In hoofdstuk 3 heranalyseren wij de behandeluitkomsten van twee antidepressiva/
psychotherapie onderzoeken met als doel de evaluatie van de uitkomsten bepaald door
verschillende subschalen van de oorspronkelijke HDRS.22 Conform andere studies,23-26 vonden
wij dat de twee 6-items bevattende subschalen van Maier27 en Bech28 overeenkomen met de
originele 17-items bevattende HDRS. Dit gold voor het meten van de ernst van depressie en de
gevoeligheid om veranderingen in de tijd te meten. Wij berekenden een conversietabel van
oorspronkelijke HDRS-scores naar de Maier en Bech scores (en vice versa). Ook bepaalden we
afkappunten voor remissie bij deze subschalen.29-31 Wij concluderen dat met deze subschalen
clinici de ernst en respons van patiënten efficiënter kunnen meten dan met de oorspronkelijke
HDRS.

2 Wat is het wetenschappelijke bewijs voor dosisverhoging als strategie voor patiënten die niet
verbeterden op een eerste SSRI?
In hoofdstuk 4 beschrijven wij een systematisch literatuuroverzicht van het wetenschappelijke
bewijs voor een dosis-respons relatie voor SSRIs bij de behandeling van depressie.32 Wij
concludeerden dat er géén wetenschappelijk bewijs bestaat dat dosisverhoging van SSRIs
effectief is in de eerste 4 weken van de behandeling met een standaarddosering. Verder lijkt
dosisverhoging na 6 weken behandeling met een standaarddosering zelfs minder effectief
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dan het ongewijzigd doorgebruiken van de oorspronkelijke dosering. Dosisverhoging gaat
gepaard met een toename van de bijwerkingen zonder dat patiënten de behandeling staken
vanwege deze bijwerkingen. Vanwege methodologische tekortkomingen concludeerden wij
desondanks dat het wetenschappelijke bewijs voor dosisverhoging noch een duidelijk
toegenomen werkzaamheid, noch een duidelijke onwerkzaamheid aantoont. Deze conclusie
vormde het startpunt voor de DELPHI-studie, beschreven in de hoofdstukken 2 en 7 tot en
met 10.

3 Wat is het wetenschappelijke bewijs voor het ‘switchen’ van antidepressiva als strategie voor
patiënten die niet verbeterden op een eerste SSRI?
In hoofdstuk 5 beschrijven wij een systematisch literatuuroverzicht waarin het
wetenschappelijke bewijs voor het wisselen (‘switchen’) van antidepressiva in het geval dat er
onvoldoende verbetering van de depressieve klachten optreedt bij het eerste
antidepressivum.33 Voor drie gerandomiseerde switch-studies die het switchen naar een 2e

SSRI vergeleken met een switch naar een SNRI (venlafaxine) konden wij een meta-analyse
uitvoeren.34-36 Deze meta-analyse liet alleen in de meest rooskleurige analyse een beperkte
meerwaarde van het switchen naar venlafaxine als tweede antidepressivum zien. Wij
concluderen dat bij onvoldoende respons op een eerste SSRI, het ‘switchen’ naar elk ander
middel kan plaatsvinden, zonder duidelijke verschillen in werkzaamheid en dus vergelijkbaar is
met de keuze van het eerste middel. 

4 Verlaagt de depletie van monoaminerge systemen de stemming van mensen en is deze
stemmingsdaling verschillend voor verschillende subgroepen van mensen?
In hoofdstuk 6 beschrijven wij een systematisch literatuuroverzicht van het
wetenschappelijke bewijs dat zogenaamde monoamine depletie studies de stemming van
onderzochte proefpersonen verminderen.37 Hierbij voerden wij een meta-analyse uit, zodat de
resultaten van 53 kleine depletie studies konden worden samengevat (‘gepooled’). Wij
vonden dat serotonerge, noch noradrenerge/dopaminerge depletie een stemmingsdaling
geeft in gezonde controlepersonen, terwijl depletie de stemming van gezonde
controlepersonen met een eerstegraads familielid dat depressief is geweest enigszins
verminderd. Bij medicatievrije patiënten die na een depressie een volledige remissie van hun
klachten hebben bereikt vonden we een matige stemmingsdaling. Monoamine depletie
veroorzaakt een terugval bij patiënten die na een depressie een volledige remissie van hun
klachten hebben bereikt, echter alleen als deze patiënten een serotonerg werkend
antidepressivum gebruiken. Bij depressieve patiënten vindt geen verdere stemmingsdaling
plaats na depletie. 

Wij concluderen dat stemming niet direct is gecorreleerd aan de hoeveelheid serotonine,
noradrenaline of dopamine in het brein. Wel lijken monoaminerge systemen een belangrijke
rol te spelen in de kwetsbaarheid om depressief te worden. 

5 Verschillen depressieve patiënten en gezonde controlepersonen in het aantal serotonine
transporters en is het aantal serotonine transporters gecorreleerd met de ernst van de
depressie?
In hoofdstuk 7 onderzoeken we het aantal serotonine transporters (SERTs) in het brein van
depressieve patiënten, zoals gemeten in de eerste (baseline) SPECT scans van de deelnemers
aan de DELPHI-SPECT studie. Wij vonden diverse interactie-effecten tussen geslacht en
ziektestatus met betrekking tot het aantal SERTs in zowel het diencephalon ((hypo)-
thalamusregio) als het midbrain (de hersenstam), met daarnaast interactie-effecten tussen
roken en ziektestatus (alleen in het diencephalon). Deze interactie-effecten resulteerden in
een lager aantal SERTs bij depressieve mannen maar juist meer SERTs bij depressieve vrouwen
(ten opzichte van gezonde controlepersonen). Daarnaast bleek het seizoen waarin de scan
gemaakt wordt een duidelijke verandering van het aantal SERTs in het midbrain te geven.
Deze bevindingen wijzen op complexe effecten van geslacht, roken en het seizoen waarin de
scan gemaakt wordt op het aantal SERTs bij depressieve patiënten en gezonde controles.
Deze effecten moeten in toekomstig onderzoek van het aantal SERTs bij depressieve
patiënten versus gezonde controlepersonen worden meegewogen in de analyses.
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6 Verandert een veelvoorkomend genetisch polymorfisme van de promotor regio van het gen
voor de serotoninereceptor (SLC6A4) de associatie tussen de SERT bezettingsgraad door
paroxetine en de klinische respons?
In hoofdstuk 8 onderzoeken wij de relatie tussen klinische respons na 6 weken paroxetine
gebruik en de mate van bezetting van het farmacologische doelwit van paroxetine: de
serotonine transporter. De mate van bezetting, ofwel bezettingsgraad van de SERT is hierin
de verandering van de hoeveelheid gemeten SERTs na 6 weken behandeling ten opzichte van
de hoeveelheid gemeten SERTs vóór behandeling (baseline).38 Daarbij onderzoeken we of de
relatie tussen klinische respons en bezettingsgraad wordt beïnvloedt door genetische
varianten in het SERT-gen, de 5-HTTLPR polymorfismen. 

Wij vonden dat voor alle patiënten samen, de SERT bezettingsgraad niet geassocieerd is
met de klinische respons. Echter, nadat we de patiënten onderverdeelden op basis van hun 5-
HTTLPR polymorfisme, vonden we alleen bij patiënten met het (gunstige)17;39 LA/LA genotype
een significante relatie tussen SERT bezettingsgraad en klinische respons. Wij verklaren onze
bevindingen met de hypothese dat patiënten met het 5-HTTLPR LA/LA genotype mogelijk een
meer flexibel serotonerg systeem bezitten,18 dat beter beïnvloed kan worden door
serotonerge antidepressiva.

7 Is dosisverhoging van paroxetine een effectieve klinische strategie bij onvoldoende respons
bij de behandeling van depressie?
In hoofdstuk 9 onderzoeken wij dosisverhoging als strategie voor patiënten die onvoldoende
verbeteren op een standaarddosering paroxetine gedurende 6 weken in een
gerandomiseerde klinische studie (RCT). Dit onderzoek was een gevolg van de twijfels over de
effectiviteit van dosisverhoging (zie ook hoofdstuk 4).32 Als meest belangrijke aanvulling
onderzoeken we in een subgroep van de patiënten of een echte dosisverhoging van
paroxetine de SERT bezettingsgraad meer doet toenemen dan een placebo-verhoging.40

In een interim analyse analyseerden wij 57 gerandomiseerde patiënten en vonden dat er
geen verschil in werkzaamheid bestaat tussen een echte en een placebo dosisverhoging van
paroxetine. De studie werd hierop afgebroken in verband met futiliteit. Als belangrijkste
bevinding laat ons onderzoek zien dat een echte dosisverhoging van paroxetine geen grotere
toename van de SERT bezettingsgraad geeft dan een placebo dosisverhoging. Dit is te
verklaren doordat waarschijnlijk al bij een standaarddosering een plateau van SERT bezetting
wordt bereikt. We concluderen, in overeenstemming met eerdere, echter meer twijfelachtige
gegevens,41;42 dat dosisverhoging geen meerwaarde heeft in de behandeling van depressie. 

8 Wordt de hyperactivatie van de amygdala bij depressie door een behandeling met paroxetine
genormaliseerd?
In hoofdstuk 10 onderzoeken we de emotionele respons van het brein op een (negatieve)
gezichtentaak in de DELPHI-fMRI substudie.43 We onderzoeken hierin de effecten van
behandeling met paroxetine op de vaak vastgestelde hyperactivatie van de amygdala* tijdens
een depressie. Ten opzichte van gezonde controlepersonen vonden we bij depressieve
patiënten een toegenomen activiteit in beide amygdala’s en de daaraan grenzende regio. Wij
vonden aanvankelijk een toename van de activatie van de rechter amygdala na 6 weken
behandeling, die kon worden toegeschreven aan de patiënten (12/20) die onvoldoende
verbeterden (non-responders). Deze toegenomen amygdala-activatie nam af in de periode tot
week 12. Vooral bij de patiënten die in week 6 en/of week 12 ≥50% verbetering van hun
klachten ervaren, nam de amygdala-activatie beiderzijds af, terwijl de amygdala-activatie in
week 6 en 12 geassocieerd was met de HDRS-score. Patiënten met onvoldoende respons
hadden meer activatie in andere emotie ‘genererende’ (ventrale; zie hoofdstuk 1, pagina 18)
gebieden, terwijl responderende patiënten meer activatie toonde in emotie ‘regulerende’
(dorsale; zie hoofdstuk 1, pagina 18) gebieden. We concluderen dat, in overeenstemming met
eerdere studies,44-47 12 weken behandeling met paroxetine de amygdala en andere emotie

*  De amygdala is een amandelvormig onderdeel van de hersenen, dat zich zowel in de linker als rechter hersenhelft bevindt,
en onder andere betrokken is bij automatische reacties op angstige situaties.
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genererende gebieden minder actief doet zijn en dat de corticale, regulerende functie
verbeterd. Dit gebeurt vooral bij patiënten die een klinische respons ervaren. Deze
bevindingen wijzen op een toegenomen frontaal-limbische controle als werkingsmechanisme
voor paroxetine geïnduceerde behandeleffecten (zie hoofdstuk 1, pagina 21). 

9 Hoe veranderen de haemostase en stollingsparameters in bloedplaatjes gedurende een
behandeling met paroxetine en worden deze veranderingen gemedieerd door
dosisverhoging of een genetisch polymorfisme van de promotor regio van het serotonine
transporter gen?
In hoofdstuk 11 beschrijven we de resultaten van een weinig voorkomende, maar potentieel
gevaarlijke bijwerking van SSRIs: toegenomen bloedingsneiging.48 We vonden dat een
standaard dosis paroxetine (20 mg/dag) al een significante daling van serotonine en β-
thromboglobuline (β-TG) in de plaatjes veroorzaakt, zonder dat dit verder afneemt bij
dosisverhoging. Bovendien vonden we dat het 5-HTTLPR polymorfisme deze effecten
medieert: ten opzichte van LA/LA-dragers, neemt de bloedingstijd significant toe in patiënten
met <2LA-allelen en hadden patiënten zonder een LA-allel, sterkere veranderingen in plaatjes
aggregatie gerelateerde parameters. Deze bevindingen zijn van belang voor patiënten met
een eerdere ernstige bloeding; bij hen kan genotypering overwogen worden, waarbij bij een
S’/S’ genotype het starten van, of het switchen naar een niet-serotonerg antidepressivum
moet worden overwogen.

Klinische relevantie

Switchen 
Ondanks een klein voordeel van een eventuele switch naar venlafaxine in plaats van een tweede
SSRI (slechts in de meest gunstige analyse), concluderen wij dat de switch-opties na een eerste
SSRI identiek zijn aan de keuze voor het eerste middel. Op basis van de literatuur kunnen geen
duidelijke aanbevelingen worden gegeven voor een keuze na een eerste SSRI. Sinds ons
systematische literatuuroverzicht verschenen er nog één nieuwe RCT die switchen naar
venlafaxine vergeleek met switchen naar citalopram,49 en drie open-label studies.50-52

Recent werd er een andere meta-analyse gepubliceerd, waarin een niet-SSRI switch
(venlafaxine, mirtazapine of buproprion) werd vergeleken met switchen naar een tweede SSRI.53

In deze meta-analyse includeerdende auteurs 2 extra studies (abstracts van symposia)54;55 en
excludeerdenzij (net als wij in onze meest rooskleurige analyse34) een methodologisch
twijfelachtige studie. Deze meta-analyse concludeert dat er bij switch naar venlafaxine een
statistisch significant, doch klinisch niet relevant voordeel bestaat in het aantal patiënten dat een
remissie van de klachten bereikt.5;56 Voor het uitkomstcriterium respons werd geen significant
verschil vastgesteld.53 Onze conclusie blijft met deze aanvullende bevindingen ongewijzigd; er lijkt
voor individuele patiënten geen duidelijk verschil tussen de verschillende switch-opties te
bestaan.

Dosisverhoging 
Na ons systematische literatuuroverzicht concluderen wij dat er geen overtuigend bewijs ten
faveure of tegen dosisverhoging bestaat. Een onafhankelijke onderzoeksgroep concludeerde
hetzelfde op basis van een ander overzichtsartikel.41 De resultaten van onze
dosisverhogingsstudie (hoofdstuk 9) verdisconteerde de methodologische beperkingen van
eerdere studies en werd vanwege futiliteit afgebroken na een interim-analyse.40 Hoewel het
aantal gerandomiseerde patiënten beperkt was, waren de verschillen tussen echte en placebo
dosisverhoging zodanig klein (en niet significant) dat de studie voortijdig moest worden
beëindigd vanwege futiliteit. Dit houdt in dat het gevonden verschil in HDRS-scores kleiner was
dan een vooraf berekend noodzakelijk verschil om nog enige kans op een daadwerkelijk verschil
te verwachten, indien het onderzoek voltooid zou worden conform de oorspronkelijke planning.
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Zodoende beschermde deze interim-analysepatiënten om blootgesteld te worden aan een
interventie waarvan op dat moment bijna 100% zeker was dat er uiteindelijk geen meerwaarde van
zou worden vastgesteld. Deze uitkomst is in overeenstemming met het eerdere onderzoek van
Licht et al.57 Helaas maakt het voortijdig staken van onze studie het onmogelijk om eventuele
subgroepen te identificeren waarin dosisverhoging wellicht toch effectief is (bijvoorbeeld de
patiënten die gedeeltelijk (partieel) verbeterden).58;59

De substudie waarin wij de verandering in de SERT bezettingsgraad bepaalden bij patiënten
die een dosisverhoging kregen, versterkt de hierboven beschreven klinische bevindingen. Wij
concluderen op basis van ons systematisch literatuuroverzicht, onze RCT en onze imaging studie,
dat dosisverhoging van SSRIs geen effectieve strategie is voor depressieve patiënten die na 6
weken onvoldoende verbetering ervaren op een standaarddosering.

Een recente meta-analyse van 9 placebo-gecontroleerde, ‘fixed-dose’ studies, gericht op het
vinden van de optimale dosering (‘dose-finding’) van SSRIs,60 concludeerde dat er een gering,
maar statistisch significant voordeel was van hogere doseringen van citalopram, escitalopram,
fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en/of sertraline, gegeven vanaf het begin van de behandeling
(4% meer patiënten met een respons; p= 0.04). Het kleine verschil wordt echter als klinisch niet
relevant beoordeeld. De auteurs konden niet aangeven dat de significantie van de resultaten aan
één van de SSRIs kon worden toegeschreven. Een nadere inspectie van hun gegevens laat in ieder
geval geen enkel voordeel van hogere doseringen paroxetine zien, maar wel een duidelijk grotere
uitval vanwege bijwerkingen (16.5% ten opzichte van 9.8% bij standaarddoseringen). Daarom blijft
het volgens ons dubieus of hogere doseringen SSRIs vanaf het begin van de behandeling zinvol
zijn bij depressieve patiënten. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat hogere doseringen mensen eerder
doen stoppen vanwege bijwerkingen, zodat een adequate, langerdurende blootstelling aan (qua
bijwerkingen acceptabele) standaarddoseringen voorkomen wordt. 

Andere klinisch relevante resultaten 
Twee andere relevante bevindingen komen in dit proefschrift naar voren. Ten eerste blijkt dat de
Maier en Bech subschalen resultaten geven die overeenkomen met de volledige HDRS17.22 Andere
auteurs suggereren dat deze subschalen beter de kernsymptomen van depressie meten en dat
het gebruik van subschalen zelfs efficiëntere metingen geeft23;24 vanwege de afname in
variantie.61 De Maier of Bech subschalen kunnen dus gebruikt worden in de klinische beoordeling
van (de behandeling van) depressieve patiënten, naast zelfinvullijsten als de ‘Inventory for
depressive symptomatolgy self-rated’ (IDS-SR) of de ‘Beck depression inventory’ (BDI). Dit is
vooral belangrijk bij mensen die zelfinvullijsten niet betrouwbaar kunnen invullen (bijvoorbeeld bij
psychotische kenmerken of bij ernstige cognitieve beperkingen). 

Ten tweede verdient de verhoogde bloedingsneiging bij SSRI-gebruik meer aandacht.48 Dit
was al bekend vooral in combinatie met NSAIDs.62-67 De standaard van het Nederlands Huisarts
Genootschap adviseert een TCA als de patiënt tevens NSAIDs gebruikt,4 hetgeen volgens ons niet
geheel correct is, aangezien een serotonerg werkend TCA als clomipramine vermoedelijk
vergelijkbare problemen geeft. Vanwege de relatief lage incidentie van potentieel
levensbedreigende gastro-intestinale bloedingen (4.3/1000 SSRI behandeljaren; 14.5/1000
SSRI+NSAID/aspirine behandeljaren; ten opzichte van 1.2/1000/jaar in onbehandelde
volwassenen),65 lijkt de toegenomen bloedingsneiging bij SSRIs irrelevant bij patiënten die geen
eerdere ernstige bloedingsincidenten hebben doorgemaakt, of een trauma of operatie
meemaken. Echter, bij patiënten met anamnestisch een eerder ernstig bloedingsincident, of bij
patiënten die een electieve operatie zullen ondergaan en wellicht ook bij patiënten die regelmatig
NSAIDs gebruiken, is genotypering van het 5-HTTLPR een overweging. Bij het vaststellen van het
S’/S’ genotype zou dan een switch naar een niet-serotonerg werkend antidepressivum kunnen
worden geadviseerd. De (kosten-) effectiviteit van deze benaderingswijze dient nog wel te
worden onderzocht. 
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Neurobiologie van de behandeling van depressie

Met ons onderzoek onderzochten we ook de neurobiologie van depressiebehandeling met
paroxetine in vivo. De algemene beschouwing omtrent dit deel van het proefschrift vraagt
aanzienlijke uitleg en enige voorkennis, welke gedetailleerder uiteen wordt gezet in de
Engelstalige ‘general discussion’. 

Met de SPECT-scans gedurende de gerandomiseerde, dubbelblinde dosisverhogings fase40

laten wij als eersten ondubbelzinnig zien dat er bij dosisverhoging geen sprake is van een stijging
van de SERT-bezettingsgraad. Dit kon op basis van eventuele vertekening in eerder onderzoek
niet zo eenduidig worden geconcludeerd.68-80 Bovendien wijzen onze gegevens op een matige
relatie tussen bezettingsgraad en klinische respons, in tegenstelling tot een eerder gepostuleerde
80% bezettingsgraad die hiervoor vereist zou zijn.38;81 De feiten dat de relatie tussen bezetting en
klinische respons alleen lijkt te bestaan voor dragers van het LA/LA genotype van het 5-HTTLPR
gen en dat datzelfde genotype de anatomie en connectiviteit van emotiegerelateerde netwerken
beïnvloedt,18 wijzen erop dat de (heilzame) effecten van een verhoogde serotonerge
signaaloverdracht waarschijnlijk afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het serotonerge
systeem.

Een toename van serotonine geeft in het algemeen een beter controle of beteugeling van de
informatieverwerking in het brein,82 met 1) een vermindering van de kans op doorschieten in een
reactie van andere systemen (bijvoorbeeld het dopaminesysteem) en 2) een verminderde
gevoeligheid voor verstorende in- en externe invloeden op het brein. Deze effecten worden met
depletie van serotonine omgekeerd beïnvloedt. Daarnaast beïnvloedt serotonine de aanmaak van
‘brain derived neurotrophic factor’ (BDNF),83 een eiwit dat betrokken is bij neuroplasticiteit. Onze
en andere fMRI-studies kunnen in dat licht worden geïnterpreteerd. Bij responders verbeterde de
cognitieve controle en nam de emotionele hyperactivatie af.43 Uit een eerder onderzoek bleek dat
behandeling met sertraline een toename veroorzaakte in de functionele koppeling tussen de
amygdala en de frontale en (pregenuale) cingulaire cortex,84 respectievelijk emotionele en
controlerende, cognitieve onderdelen van het limbische-subcortico-corticale netwerk. Mogelelijk
is deze toegenomen functionele koppeling een gevolg van de verhoogde serotonerge
neurotransmissie, mogelijk het gevolg van een toename van BDNF, of beide. Dit dient nog verder
onderzocht te worden.

Beperkingen van het onderzoek 

In ieder hoofdstuk en de Engelstalige ‘general discussion’ zijn de mogelijke beperkingen van de
studies van dit proefschrift afzonderlijk beschreven. De belangrijkste hiervan worden in deze
Nederlandse samenvatting aangestipt. 

Voor de SPECT-studies gebruikten wijeen niet-selectieve radioligand ([123I]β-CIT), die ook bindt
aan dopamine transporters (bijvoorbeeld in de substantia nigra) en noradrenaline transporters
(bijvoorbeeld in de locus coeruleus).85-88 Inmiddels zijn er selectieve SERT liganden zoals [11C]DASB
voor PET of [123I]ADAM voor SPECT beschikbaar. Eerdere beeldvormende onderzoeken in apen
lieten zien dat de opname van [123I]β-CIT in het midbrain en diencephalon voornamelijk binding
aan SERTs vertegenwoordigt.89 Wij menen daarom dat onze bevindingen in het diencephalon en
midbrain vooral de SERT-bezettingsgraad weergeven. Tevens reduceert het gebruik van de
SPECT-scans ten tijde van randomisatie (als een uitgangspunt voor de veranderingen door
dosisverhoging) een mogelijke vertekening door de niet-selectieve ligand. Uiteraard zou in
toekomstig onderzoek het gebruik van selectieve liganden ([11C]DASB of [123I]ADAM) overwogen
moeten worden en is het in meerdere opzichten een uitdaging om ons onderzoek met dergelijke
liganden te herhalen.
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In het case-control onderzoek naar de beschikbaarheid van SERTs bij depressieve patiënten
versus gezonde proefpersonen bleven kleine subgroepen over bij het onderzoeken van effect-
mediërende variabelen. Daarom hebben wij deze verschillen als exploratieve analyses
gepresenteerd. Ten aanzien van de associatie tussen SERT bezettingsgraad en klinische respons
vergeleken wij ook kleine groepen, maar vonden wij statistisch sterk significante verbanden die
wij daarom als valide beschouwen. Om toevallige bevindingen uit te sluiten is replicatie van deze
bevindingen wenselijk. Na de interim-analyse staakten wij onze vergelijkende studie vanwege
futiliteit, wat verdere analyse van subgroepen niet toeliet. De fMRI-studie was een voor
neuroimaging vrij grote studie, waarin wij robuuste effecten vonden. Echter ook hierbij was het
aantal patiënten in de dosisverhogingsgroep beperkt voor het onderzoeken van drie-weg
interacties tussen dosisverhoging, tijd en respons.

Ons neurobiologische onderzoek onderzocht geen van de specifieke secundaire effecten van
SSRIs. Er zijn vele adaptieve pre- en post-synaptische effecten van SSRIs bekend,10;83;90-97 deze
werden meestal bij knaagdieren onderzocht.98 De maximale stralingsbelasting voor
wetenschappelijk onderzoek liet geen ander scanonderzoek met radioliganden toe, evenmin
onderzochten wij de effecten van dosisverhoging in diermodellen. Vooropgesteld moet echter
blijven, dat de klinische effecten zowel in ons, als in eerder onderzoek geen effectiviteit van
dosisverhoging laten zien. Aanvullend dierexperimenteel onderzoek zou daarom vooral meer
fundamentele kennis over het werkingsmechanisme van SSRIs en de neurobiologie van
dosisverhoging geven. 

Tenslotte kunnen clinici zich bij het lezen van het onderzoek in dit proefschrift af gaan vragen
waarom initieel hogere doseringen van SSRIs effectief zijn gebleken in (sommige) ‘fixed-dose,
dose-finding’ studies bij patiënten met een angststoornis,99-102 en vooral bij de obsessief
compulsieve stoornis (OCD).103-107 Dit vormt een intrigerend vraagstuk dat buiten het kader van dit
proefschrift valt, maar een vergelijkbare aanpak als in ons onderzoek rechtvaardigt.

Methodologisch sterke kenmerken van het onderzoek

Dit proefschrift is gebaseerd op een relevant klinisch vraagstuk. Alle behandelaren kennen het
probleem dat patiënten onvoldoende verbeteren op een eerste SSRI en dosisverhoging is bijna
altijd de eerste stap, gevolgd door een switch van antidepressivum.108-112 Dit proefschrift kan
daarom relevant zijn voor toekomstige richtlijnen.

Onze systematische literatuuroverzichten werden uitgevoerd conform de strenge richtlijnen
van de Cochrane Collaboration.113 Wij voerden ‘sensitieve’ zoekacties van de literatuur, zodat de
kans op het missen van waardevolle studies geminimaliseerd werd. Bovendien werden alle
gevonden studies kritisch beoordeeld en samengevat, waarbij wij alleen een meta-analyse
uitvoerden als de klinische homogeniteit dit toeliet. In onze meta-analyse van de monoamine
depletiestudies hanteerden wij bovendien het statistische probleem van het ‘poolen’ van ‘cross-
over’ studies.37

De empirische studies uit dit proefschrift werden zorgvuldig opgezet, waarbij de
methodologische problemen van eerdere dosisverhogingsstudies werden voorkomen.32;114

Hiertoe randomiseerden wij patiënten pas na 6 weken behandeling, zodat de kans op een verlate
respons werd verminderd. Ook leidde ons dosisverhogingsschema niet tot een toename van de
uitval (door bijwerkingen) in de dosisverhogingsgroep. Tenslotte was onze SPECT-studie die het
effect op de SERT bezettingsgraad kwantificeerde uniek en gaf dit een duidelijke rationale
waarom dosisverhoging niet werkzaam is.

Met het uitvoeren van de fMRI-studieonderzochten we de effecten op de emotieregulatie als
gevolg was van de behandeling met paroxetine. Dit was de zesde fMRI studie die de
behandeleffecten van SSRIs bij depressie onderzocht. Het feit dat wij 3 scans maakten en dat veel
patiënten initieel niet voldoende verbeterden gaf ons de mogelijkheid om het verschil in
hersenactivatie tussen responders en non-responders bij paroxetinebehandeling te onderzoeken.
Dit is een belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur.
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Verder keken wij ook naar de perifere effecten van paroxetine, buiten het brein, maar met
hetzelfde mechanisme: de blokkade van de opname van serotonine in de plaatjes en de effecten
daarvan op de bloedstolling. Toegenomen bloedingsneiging is een infrequente, maar potentieel
gevaarlijk complicatie. Wij lieten zien, dat ook de standaarddosering van paroxetine invloed kan
hebben op de haemostase, vooral in de subgroep van patiënten die drager zijn van het S’/S’
polymorfisme van het 5-HTTLPR gen. Deze groep is mogelijk ook gebaat bij secundaire preventie
van toekomstige bloedingsproblemen bij het gaan of blijven gebruiken van SSRIs. 

Toekomstig onderzoek

De studies in dit proefschrift stimuleren om nieuwe studies en systematische
literatuuroverzichten te starten. Een aantal onderdelen van de DELPHI-studie dienen nog
uitgewerkt te worden, terwijl andere vraagstukken met deze studies onbeantwoord zullen
blijven. In de Engelstalige ‘general discussion’ wordt een aanzet gegeven voor toekomstige
studies, die zich met name zullen moeten richten op de vergelijking van verschillende strategiëen
voor onvoldoende respons, en het meer fundamentele begrip van de dwarsverbanden tussen
verschillende neurobiologische systemen. Hierbij valt te denken aan een RCT waarin switchen na
6 weken wordt vergeleken met 6 weken doorbehandelen, onderzoek bij depressieve patiënten
naar de beïnvloeding van het dopaminerge systeem door SSRIs, en de effecten van antidepressiva
op de neurogenese.

Conclusie

Dit proefschrift heeft betrekking op de behandeling van depressie met antidepressiva en vooral
op het vraagstuk wat te doen als patiënten niet verbeteren op een standaarddosering. Op basis
van twee systematische literatuuroverzichten concluderen wij dat er onvoldoende
wetenschappelijk bewijs bestaat voor een duidelijke aanbeveling over het switchen naar een
ander antidepressivum en het verhogen van de dosering. In de hierop volgende gerandomiseerde
placebo-gecontroleerde studie (de DELPHI-studie) onderzochten wij de klinische werkzaamheid
van dosisverhogingen bij depressieve patiënten die onvoldoende waren verbeterd na 6 weken
paroxetine gebruik (20 mg/dag). Daarnaast onderzochten we in een subgroep de
neurobiologische effecten van dosisverhoging in SPECT en fMRI neuroimaging studies. Met de
DELPHI-studie tonen we aan dat dosisverhoging bij paroxetine geen meerwaarde heeft ten
opzichte van een placebo-verhoging. Bovendien kwantificeren we dat dosisverhoging de
blokkade van het farmacologische doel van paroxetine, de SERT, niet doet toenemen.

Eveneens onderzochten wij in dit proefschrift de rol van monoaminen en de SERT in de
etiologie van depressie en de neurobiologische effecten van behandeling met paroxetine. Op
basis van deze studies concluderen wij dat depressie niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt wordt
door een slecht werkend serotonerg systeem. Depressie kan beter worden gezien als een
verstoring van de balans tussen het emotionele en cognitieve functioneren van het limbisch-
subcortico-corticale netwerk. De toename van de serotonergeneurotransmissie als gevolg van
behandeling met paroxetine (en waarschijnlijk andere SSRIs) lijkt te liggen in een betere
beteugeling van de neuronale verwerking van informatie. Patiënten die verbeteren na de
behandeling laten een afname van de emotionele activiteit (bijv. in de amygdala) en een toename
van de cognitieve controle zien. De bevindingen van dit onderzoek kunnen dienen als
uitgangspunt voor het verder ontwikkelen van biomarkers voor behandel-uitkomsten, met als
doel het ontwikkelen van een beter begrip van het ziektebeeld depressie en effectievere
behandelingen.
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