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Depressie: achtergrond en overwegingen 
 

subwerkgroep antidepressiva 

samenstelling leden: G. Flapper, ziekenhuisapotheker i.o., A. Haenen, huisarts,  
S. Hermelijn, apotheker, K. ter Horst, psychiater, L. Knapen, ziekenhuisapotheker i.o., 
P. Janssen, ziekenhuisapotheker, A. Schuivens, huisarts 

 

Documentatie en onderbouwing (bron) 
1. Farmacotherapeutisch Kompas 2016     
2. Informatorium Medicamentorum 2016     
3. NHG standaard  
4. overige wetenschappelijke  
 

SSRI’s 
geneesmiddel(en) citalopram       (N06AB04) 

escitalopram   (N06AB10) 
fluoxetine        (N06AB03) 
fluvoxamine    (N06AB08) 
paroxetine      (N06AB05) 
sertraline        (N06AB06) 
 

therapeutische groep: psychofarmaca  (N06) 
farmaceutische groep: serotonine heropname-
remmers  (N06AB) 

overwegingen 
subwerkgroep op 
basis van literatuur 
 

 De mildste antidepressiva zijn de SSRI’s, die onderling in effect weinig van elkaar 
verschillen. 

 Escitalopram is uit patent. Het middel is niet beter dan citalopram, daarnaast is er 
minder bekend over het middel, reden waarom 1e keuze citalopram gehandhaafd 
blijft.  

 Paroxetine valt af door meer gerapporteerde bijwerkingen: hyponatriëmie, 
seksuele dysfunctie en neonatale problematiek. 

 Sertraline komt in de 1e en 2e lijn vaker voor dan venlafaxine en wordt naast 
citalopram als 1

e
 keus geadviseerd. 

 Citalopram en sertraline zijn tevens 1
e
 keus bij ouderen  

 Er is gekozen voor de drie meest voorgeschreven middelen, die tevens 
verschillen in interactiepatroon en metabolisme. 

 Fluvoxamine is een sterke CYP1A2 remmer en heeft daarmee een afwijkend 
interactiepatroon. Voorkom combinatie met clozapine en ciprofloxacine. 

 Bij onvoldoende resultaat na ca. 6 weken, kan het andere SSRI voorgeschreven 
worden.  

 Venlafaxine is een SNRI, en volgens de Multidisciplinarie Richtlijn mogelijk iets 
effectiever dan SSRI.  

 Venlafaxine keuze 2 i.p.v. keuze 1 (FTTO afspraak 2008) 
Venlafaxine is bij lage dosering een SSRI; pas bij hogere remt hij  de 
noradrenaline re-uptake. 

 Venlafaxine kan hypertensie veroorzaken c.q. versterken. 

 Na 2 tot 4 weken is effect te verwachten. 

 Bij onvoldoende effect switchen van het ene SSRI naar het andere. 

 In tegenstelling tot de NHG-standaard adviseert  de werkgroep, conform de 
FTTO-afspraken uit 2008, SSRI te starten met een halve dosis  i.v.m. de vele 
uitzonderingen voor standaarddosis. 

 De NHG adviseert niet te verhogen boven standaarddosering en vewijst hiervoor 
naar 1 artikel. De werkgroep is van mening dat dit niet zo helder is in de 
literatuur. Dit blijft telkens een discussie en hangt veel af van de professionals 
opinion. Wel zijn er aanwijzingen dat met name bij Venlafaxine het doordoseren 
en ophogen tot het bereiken van effect zinvol is.  
o Overweeg om boven de max dosering van de NHG een spiegel te prikken 

voorafgaand aan de dosisverhoging.Verdere dosisverhoging moet wel 
afgewogen worden tegen het tijdsverlies van het later switchen als dit middel 
niet blijkt te werken. 

 Bij switchen> zie Switchwiki. 
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http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/SwitchAntidepressants 

 Vraag gericht naar eigen medicatie i.v.m. interacties, b.v. St. Janskruid geeft 
ernstige interacties en bupropion (middel bij stoppen met roken) is ook een 
antidepressivum. 

 Bij therapiefalen zijn spiegelcontroles na 2-6 weken belangrijk. 

 Bij SSRI i.c.m. diureticum controle natrium na 5-9 dagen na start of verandering 
Bij verhoogd risico op gastro-intestinale bloeding SSRI + PPI, of TCA.  

 Om in contact te komen met de werkgroep zwangerschap en psychiatrie kan in 
eerste instantie het RCV gebeld worden en anders de dienstdoende 
gynaecoloog/psychiater  

conclusie 
subwerkgroep 

1.citalopram of sertraline 
2. venlafaxine 

 

Overige  antidepressiva 
geneesmiddel(en) agomelatine          (N06AX22) 

duloxetine             (N06AX21) 
hypericum             (N06AX25)  
mianserine            (N06AX03) 
mirtazapine           (N06AX11) 
trazodon                (N06AX05) 
venlafaxine            (N06AX16) 
vortioxetine            (N06AX26) 
 

therapeutische groep:  psychofarmaca (N06) 
farmaceutische groep: overige antidepressiva 
(N06AX)    

overwegingen 
subwerkgroep op 
basis van literatuur 
 

 Duloxetine is een echte SNRI, ook geïndiceerd bij neuropathie en stress 
incontinentie. 

 Hypericum is weliswaar een natuurproduct, maar het geeft veel interactie 
(inductor) en (veelal neurologische) bijwerkingen. 

 Mianserine is een verouderd antidepressivum. 

 Oxitriptyan is in NL niet verkrijgbaar. 

 Trazodon wordt wel ingezet tegen nachtmerries bij PTSS. 

 Tryptofaan is in NL niet verkrijgbaar. 

 Venlafaxine is bij lage dosering een SSRI. 

 Vortioxetine (Brintellix) is een duur middel en wordt niet opgenomen in het 
behandelprotocol. 

conclusie werkgroep Van deze groep is bij de eerstelijns behandeling alleen behoefte aan venlafaxine. 

 
Tricyclische antidepressiva 
geneesmiddel(en) amitriptyline (N06AA09 

clomipramine (N06AA04) 
dosulepine (N06AA16) 
doxepine (N06AA12) 
imipramine (N06AA02) 
maprotiline (N06AA21) 
nortriptyline (N06AA10) 

therapeutische groep:  psychofarmaca (N06) 
farmaceutische groep:  tricyclische antidepressiva 
(N06AA) 

overwegingen 
werkgroep op basis 
van literatuur 
 

 Het is van belang een SSRI voldoende kans te geven omdat het starten van een 
TCA meer bijwerkingen en gevaren oplevert (kans op acute hartdood) 

 nortriptyline heeft de voorkeur omdat het met name minder cardiale bijwerkingen 
heeft en ook geschikt is voor ouderen.  

 bij gebruik van nortriptyline zijn bloedspiegelbepalingen standaard. 

 Overweeg ECG 

 Herhaalreceptuur dient regelmatig beoordeeld te worden door de behandelaar. 

 bij therapiefalen moet duidelijke zijn of de oorzaak onvoldoende dosering is of dat 
de depressie niet reageert op het betreffende middel. 

 Bij bij volwassenen met een slaapstoornis is amitriptyline te overwegen 

 Citalopram druppels kunnen eventueel gebruikt worden maar hebben geen plaats 
in het behandelingsprotocol. 

 spiegelcontroles tenminste 4 uur (liefst >6) na inname 

 verwijs bij onvoldoende effect door naar de 2
e
 lijn. 

 bij zwangerschap: verwijs naar 2
e
 lijn. 

 Combinaties van middelen 

conclusie werkgroep Stap 3 nortriptyline 

http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/SwitchAntidepressants
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2  Multidisciplinaire richtlijn depressie Trimbos Instituut (NVVP, Ministerie van VWS en ZonMw) -  2013 

3 Multidisciplinaire richtlijn addendum depressie bij jeugd  -  2009 

4 Richtlijn benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie NVOG,NVVK,NVVP, 2013 

5 SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie NVLOG,NVK,NVVP - 2012 

6 Informatorium Medicamentorum - 2016 

7 Farmacotherapeutisch Kompas - 2016 

8 STAR*D http://www.edc.gsph.pitt.edu/stard/ 

9 Interacties QT-interval: valkuilen en praktische tips. PW 14 - 08-04-2016 | door Emma Kasteel, Marcel van 
den Broek, Yves Liem, Menno van den Bergh en Christian Blank 

10 http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/SwitchAntidepressants (switchwiki) 
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