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Angststoornissen: achtergrond en overwegingen 
 

subwerkgroep angststoornissen 

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

 

Documentatie en onderbouwing (bron) 
1. Farmacotherapeutisch Kompas 2016     
2. Informatorium Medicamentorium 2016     
3. NHG standaard  
4. overige literatuur (zie einde document) 
 

SSRI’s, tricyclische antidepressiva 
geneesmiddel(en) escitalopram   (N06AB10) 

paroxetine      (N06AB05) 
sertraline        (N06AB06) 
clomipramine  (N06AA04 
buspiron         (N05BE0101 

therapeutische groep: psychofarmaca  (N06) 
farmaceutische groep:  
serotonine heropname-remmers  (N06AB) 
tricyclische antidepressiva (N06AA) 

 

Anxiolytica 
geneesmiddel(en) alprazolam             (N05BA12) 

bromazepam          (N05BA08)  
chloordiazepoxide  (N05BA02)  
clorazepinezuur     (N05BA05) 
diazepam               (N05BA0) 
lorazepam              (N05BA06)  
oxazepam              (N05BA04)  

therapeutische groep:  psychofarmaca (N05) 
farmaceutische groep: anxiolytica ATC N05BA 
  

 
Overige middelen 
geneesmiddel(en) hypericum perforatum 

mianserine (N06AQX03) 
mirtazapine (N06AX11) 
trazodon (N06AX05) 
venlafaxine (ATC: N06AX16), 

therapeutische groep:  psychofarmaca (N06) 
farmaceutische groep:  overige middelen 

 

Overwegingen werkgroep  
Algemeen 

 Gedragstherapie is geen farmacotherapie en wordt verplaatst naar de linker zijde van het 
farmacotherapieprotocol.  

SSRI’s 

 Escitalopram en paroxetine zijn voor de meeste angststoornissen geregistreerd. Escitalopram is echter 
niet voor post traumatisch stress syndroom (PTSS) geregistreerd. Bij PTSS wordt doorverwijzing naar de 
2

e
 lijn geadviseerd en valt daarmee buiten deze FTTO afspraak. 

 Escitalopram heeft minder bijwerkingen dan paroxetine en geniet daarom de voorkeur. 

 Een SSRI heeft de voorkeur boven langdurig gebruik van een benzodiazepine. 

 Fluvoxamine is alleen voor depressie en obsessieve compulsieve stoornis (OCS) geregistreerd en wordt 
daarom niet meegenomen in de keuze. 

 Alhoewel Citalopram niet is geregistreerd voor angststoornissen wordt dit middel toch  meegenomen in de 
keuze omdat het o.a. in de NHG-standaard en CBO-richtlijnen is opgenomen.  Tevens is er diverse 
literatuur beschikbaar over de werkzaamheid (niveau 1).  

 Max. doseringen escitalopram en citalopram conform NHG-standaard 

 Sertraline komt in veel richtlijnen voor en wordt als stap 2 geadviseerd.  

 Stap. 3. Venlafaxine: De NHG geeft de voorkeur aan paroxetine en noemt venlafaxine niet. Bij depressie 
geeft paroxetine meer bijwerkingen. De huisarts en psychiater schrijven nauwelijks paroxetine voor.  

 Comedicatie: Bij lichamelijke klachten bisoprolol overwegen. Dit wordt opgenomen op het kaartje omdat de 
huisarts dit middel goed kent en om te voorkomen dat gelijk een benzo gekozen wordt.   

 In de Citation studie werd een positief effect gevonden bij HVS van bisoprolol 5 mg. 

 Propranolol 10 mg is inzetbaar bij podiumangst en sociale angst.  

 Bij onvoldoende effect 6-12 maanden behandelen (conform NHG-standaard) 
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 Bij ernstig lijden verwijzen naar 2
e
 lijn wordt toegevoegd op het kaartje. 

 Tricyclische antidepressiva: “hogere dosering  t.o.v. behandeling depressie”  Hier is geen literatuur over en 
de zin wordt verwijderd van het kaartje. 

Anxiolytica 

 Alprazolam kan voor een brede groep angststoornissen gebruikt worden 
Overige 

 Venlafaxine is bij kortdurende behandeling geregistreerd voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale 
angststoornis (sociale fobie) en paniekstoornis met of zonder agorafobie. Vanuit therapeutisch 
behandeloogpunt wordt venlafaxine bij stap 3 ingezet. 

 PTSS is voor de 2
e
 lijn, EMDR is 1

e
 keus 
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