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Hogere sterfte bij psychiatrische patiënten  
met COVID-19
Zelfbeschadiging in de forensische psychiatrie onderzocht
Heeft persoonlijkheidsstoornis invloed in acute fase depressie
behandeling?
De rol van complexe rouw bij depressie en trauma
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in de behandeling van uw patiënten met een moeilijk 
behandelbare depressie (TRD)*

Kan al na 24 uur werken†1

• Het vermindert het risico op terugval§2

• De meeste bijwerkingen waren licht tot matig van aard en 
verdwenen binnen twee uur na toediening3 

* Spravato is - in combinatie met een SSRI of een SNRI - geïndiceerd voor volwassenen met een 
therapieresistente depressieve stoornis die tijdens de huidige matige tot ernstige depressieve episode 
niet hebben gereageerd op minstens twee verschillende behandelingen met antidepressiva. 
De beslissing om Spravato voor te schrijven, dient te worden genomen door een psychiater.3 
TRD: therapie resistente depressie; EMA definieert TRD als een slechte of onvoldoende respons op twee behandelingen met een 
antidepressivum tijdens eenzelfde depressieve episode; SNRI: serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; SSRI: selective serotonin 
reuptake inhibitor

† Gemeten met de totale MADRS-score. De werkzaamheid na 24 uur was geen eindpunt in de TRANSFORM-2-studie1

§ Secundair eindpunt. De terugval werd gerapporteerd tijdens een onderhoudsperiode met een variabele duur, die doorliep tot een 
vooraf bepaald aantal gevallen van terugval werd bereikt2

Referenties: 1. Popova V, et al. Am J Psychiatry. 2019;176:428–38; 2. Daly E, et al. JAMA Psychiatry. 2019;76:893–903;  
3. Spravato® Samenvatting van de productkenmerken

Verkorte productinformatie van Spravato staat elders in deze uitgave.

neusspray

Janssen-Cilag B.V.
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Hoe om te gaan met dwang bij  
herstelondersteunende zorg
Van bemoeizorg naar assertieve behandeling
 Vermijden van  pseudoresistentie bij depressieve stoornis
 Analyse van tuchtrechtzaken tegen psychiaters en a(n)iossen

WWW.TIJDSCHRIFTVOORPSYCHIATRIE.NL       WWW.TIJDSCHRIFTVOORPSYCHIATRIE.BE

TIJDSCHRIFT VOOR 

Psychiatrie

TIJDSCH
RIFT VOOR PSYCH

IATRIE                  63 (2021) 3

• Reagila® is effectief in de behandeling van positieve en negatieve symptomen  
  van schizofrenie bij volwassenen.1  

• Reagila® verbetert daarbij het herstel van het persoonlijk en sociaal functioneren.2  

 
 

Referenties: 1. REAGILA® SmPC mei 2018. 2. Németh G et al. Lancet 2017;389:1103–13. 

Voor de samenvatting van de productkenmerken, zie elders in deze uitgave.  

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.  

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. 
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