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Psychofarmaca met 

relevantie voor internist

Overzicht

- Internistische problemen tgv psychofarmaca

• Agranulocytose – clozapine

• Hyperprolactinemie - (vooral klassieke) antipsychotica

• Metabool syndroom /DMII – (vooral atypische) antipsychotica

• Lithium

• Hyponatriëmie / SIADH antidepressiva (en andere 
psychofarmaca)

• QT-verlenging en andere aritmogene effecten

• Anticholinerge nevenwerkingen

• Hemodynamisch, bv hypotensie, orthostatisme

Overzicht

- Internistische problemen tgv psychofarmaca

• Farmacokinetische (CYP2D6!) en farmacodynamische (bv QT) 
interacties

• Hepatotoxiciteit – medicamenteuze hepatitis

• Allergische reacties

• Serotonerg syndroom

• Maligne neuroleptica syndroom

• ….

Overzicht

- Als internist zelf psychofarmaca voorschrijven

• Delier

• Slaapproblemen

• Depressie

• Angst

Overzicht psychofarmaca
• « Antipsychotica » 

• « Antidepressiva » (AD)

• Stemmingsstabilisatoren: Lithium + anti-epileptica (+ 
atypische antipsychotica)

• Hypnotica, sedativa, anxiolytica

• Centrale stimulantia

• Geneesmiddelen bij neurodegeneratief lijden

• Geneesmiddelen bij middelengebruik en verslaving

• Geneesmiddelen voor bioritmeregulatie: melatonine

Algemeen

Cave: uit medicatieschema kan je niet zomaar de 
diagnose afleiden, bv:

• Antidepressiva (AD) bij angststoornissen

• Antidepressiva bij pijn

• Anti-epileptica bij bipolaire stoornis

• Antipsychotica bij persoonlijkheidsstoornissen, 
bipolaire stoornis, delier,…



Overzicht indicaties

• Delier

• Slaapproblemen

• Depressie

• Angst

Delier

(1): onttrekkingsdelier (in kader van ontwenning)

Onttrekkingsdelier (sevrage) = delirium tremens: 24-72u 
na plotse stop van langdurig en/of excessief en/of 
ononderbroken gebruik van alcohol, benzo’s en/of 
barbituraten

Symptomen:

• autonome activatie: zweten, tachycardie, flushing of 
bleekheid, mydriasis, nausea, braken, hyperthermie, beven

• hyperactief

• levendige en beangstigende visuele hallucinaties

• risico epileptisch insult!

Delier

Onttrekkingsdelier (vervolg)

Preventie:

Behandeling:
• Zoals preventie, maar nog hogere dosissen (oplaaddosis) 

benzo’s (bij aanvang ev. IV), tot symptomen        
zie UZ richtlijn

• Denk er aan: klinisch, heteroanamnese, VG, dossier, labo,…

• thiamine (hoge dosis, eerste dagen IM of IV) ): Wernicke / Korsakoff

• langwerkende benzo’s in hoge dosis (Valium, Tranxene) 
afbouw over 1 tot 2 weken = ontwenning-, epilepsie- én 
delierpreventie!

• (kortwerkende leversparende benzo’s, catapressan, 
depakine, carbamazepine, beta-blokkers, antipsychotica)

• CAVE glycemie, magnesium, deficiënties

Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD005063. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Ntais ea.
Mayo-Smith MF. JAMA. 1997 Jul 9;278(2):144-51. Delier

(2): multifactorieel delier (~ encefalopathie)

D/: aandacht, oriëntatie, verwardheid, visuele hallucinaties, 
dag-nacht ,WISSELEND BEELD

« Hersenen uit evenwicht - neurofysiologische stress»

Belasting kwetsbaarheid - weerbaarheid

Uitlokkende factor - Voorbeschikkende factoren

= een organische factor ! - Faciliterende factoren

- lichamelijke stoornis

- chemische stof

Delier

Oorzaak = ‘neurofysiologische stress’ (1)

~ verstoorde metabole of elektrofysiologische homeostase

• Tekort O2 en/of glucose (anemie, bloedvoorziening (CVA, 
carotiden,…), pulmonaal, cardiaal, CO,…)

• Chemische stress: toxines (ureum, ammonia, exogeen)

• Elektrofysiologische ontregeling: ionogram, onder- of 
overvulling, oedeem,…

• Temperatuur (koorts, hypo- en hyperthermie)

Delier

Oorzaak = ‘neurofysiologische stress’ (2)

• Immunologische stress: cytokines - interleukines (infectie
elders in lichaam; lokale infectie), paraneoplastisch

• Endocrinologische stress (hyperthyr., hypercortisolemie,…)

• Fysische stress: RIP, hersentrauma, cerebraal oedeem,…

• Verstoorde neurotransmissie (anticholinergica, 
psychofarmaca) 



Delier

Uitlokkende factoren

• De uitlokkende factor is een organische factor: find it !

• Delier is een signaal dat er organisch probleem is, dat 
urgent kan zijn

• Elke recente verandering in medicatieschema is verdacht

• Infectie: zelfs mineure infectie (bv. blaasinfectie) bij 
voorbeschikte patiënten

• Postoperatief: samenspel van factoren: 

bloedverlies, koorts, elektrolytenstoornissen, insomnia, pijn, stress, 
nieuwe medicatie, bewustzijnsdaling bv. post-anesthesie, vreemde, 
wisselende omgeving

Delier

Uitlokkende factoren : voorbeelden

• Intoxicatie of (recent opgestarte of verhoogde) medicatie
(anticholinergica, anti-Parkinson, NSAID, opiaten, corticoïden,...)

• Infectie en koorts

• Hart: ischemie, corfalen, aritmie

• Hersenen: CVA, subduraal hematoom, tumor / meta

• Hypoxie: respiratoire insuff. (bv. longembolen), anemie

• Tumoren

• Metabool (hypoglycemie, lever-, nier- en electrolietenstoornissen)

• Urineretentie, constipatie, ileus

• …

Delier

Behandeling van multifactorieel delirium

• Primaire preventie

• Vroege behandeling, secundaire preventie, slaapherstel
(ev. Trazolan 25-50 mg; benzo’s en benzo-likes vermijden)

• Elke corrigeerbare afwijking behandelen !

• Optimaliseren van medische toestand (vochtbalans, oxygenatie, 
koorts- en pijnbestrijding)

• In eerste plaats niet-farmacologische behandeling

• Stop indien mogelijk recent gestarte GM

• Vermijd nieuwe GM, zeker antichol., BD-verlagende en sederende GM

• Farmacologisch: - Haldol 1e keuze: ‘go low, go slow’ – systematisch!

- CAVE nevenwerkingen - primum non nocere
- Alternatieven: atypische antipsychotica 

(Risperdal, Zyprexa, Solian, Seroquel),Trazolan, 
Etumine,…

Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr 18;(2):CD005594. Antipsychotics for delirium. Lonergan ea. 

Zie richtlijn intranet !

Delier

Behandeling van multifactorieel delirium (vervolg)

• Bij dreigende agressie, agitatie, doolgedrag, 
zelfverwonding:

- Haldol IM (2,5-5 mg), ev. + Seroquel, (Etumine, benzo)

- Veilige, prikkelarme omgeving
- Adequaat fixeren (?)

• Uitleg aan familieleden is essentieel: BROCHURE!
onderscheid dementie, wisselend beeld, reversibel, geruststellen, 
toestemming voor behandeling (wet patiëntenrechten) en toelichting

• Debriefing patiënten na delier:

verwerking, uitleg en preventie depressie!

Delier

Haldol en QTc-verlening: praktisch

• Vooral bij dagdosissen ≥ 3mg (dosisgebonden), bij IV-
toediening en bij bolustoediening

• Vermijden bij QTc interval >500ms (bij nl QRS-duur)

• CAVE (ECG-controle voor en na Haldol opstart / 
dosisverhoging):
• Structureel hartlijden
• Concomittant gebruik van andere QT verlengers
• Ionenstoornissen
• Belangrijk nier- of leverlijden
• Indien het QTc > 450 ms bij mannen en > 470 ms bij vrouwen

• Quetiapine gunstiger profiel mbt QTc verlenging (zeker aan de 
gebruikelijke lage dosissen)

• (giften spreiden, Mg en K checken / toedienen, bradycardie vermijden, 
stop andere QT-verlengende GM,…)

Ray WA et al. NEJM 360;3 (2009): 225-235, Leucht S et al Lancet 3013

Overzicht indicaties

• Delier

• Slaapproblemen: in eerste plaats niet-medicamenteus!
(slaaphygiëne, slaapeducatie, bioritme, daginvulling, ev. slaaptraining,…)

• Depressie

• Angst



Waarom benzo’s (en benzo-likes) mijden?

• (benzo-likes = zopiclone, zolpidem)

• Gewenning – rebound - ontwenning

• Slaapkwaliteit - slaaparchitectuur

• Risico’s (a fortiori met ethyl): hypoventilatie, 
slaapapnoe, valrisico, rijvaardigheid,…

• Risico paradoxale effecten, amnesie, verwardheid 
(zopiclone, zolpidem!)

• Multifactorieel delier uitlokken / onderhouden?

• Langdurig gebruik: risico verslaving, emotionele 
afvlakking tot depressie, cognitie,…

Alternatief: sederend antidepressivum

• bv. Trazodone 25-100mg 
(cave (orthostatische) hypotensie)

• Bv. Mirtazapine 7,5-15mg

• Tricyclische antidepressiva, bv Redomex 10-25mg

• Overweeg Melatonine (Circadin)

• Overweeg sederende kruidenpreparaat

• Of in tweede of derde lijn: antihistaminica (Atarax, Phenergan), 
sederende antipsychotica (Seroquel, Etumine, Zyprexa, 
Dominal,…),… CAVE antipsychotica heel ander risicoprofiel

Waarom beter een sederend antidepressivum?

• Minder kans op gewenning, tolerantie, abusus, 

afhankelijkheid, verslaving, ontwenning

• Minder kans op paradoxale reacties (toename van angst, 

onrust en slapeloosheid)

• Minder kans op rebound slapeloosheid of angst

• Minder kans op medicamenteus geïnduceerde amnesie

• Minder invloed op slaapapnoe, minder kans op hypoventilatie

• Betere slaapkwaliteit, respecteert slaaparchitectuur 

• Bij langduriger gebruik minder risico op: 

• Geheugen- en concentratiestoornissen 

• Duizeligheid, coördinatiestoornissen, myorelaxatie, valrisico

• Depressie, emotionele armoede en afvlakking 

• Verslavingsgedrag

• Maar….  aandacht blijft nodig voor slaapapnoe, valrisico, 

rijvaardigheid,… (ook bij niet-benzo sedativa hogere mortaliteit)

Waarom beter een sederend antidepressivum?

Als toch benzo’s (of benzo-likes)

• Kortwerkend – hangover vermijden

• Anxiolytische benzo kan soms volstaan

• Voor- (en nadelen) van Retard-vorm

• Voorkeur voor ‘gekende’ benzo

• Kort en/of intermittent gebruik

• Ingebed in slaapeducatie, breder behandelplan mbt 
slaap

• Best niet bij pt. met voorgeschiedenis / risico verslaving

• (in- of doorslaapproblemen; thuismedicatie)

Overzicht indicaties

• Delier

• Slaapproblemen

• Depressie in internistische setting

• Angst



Antidepressiva zijn meer dan anti-depressiva

Indicaties:

• Depressie

• Angststoornissen

• Obsessief-compulsieve stoornis (OCD)

• Slaapproblemen

• Impulsiviteit, hyperarousal,…

• Stressgebonden aandoeningen, functionele stoornissen

• Chronische pijn

• Seksuele problemen

Moeilijke diagnose van depressie

• Afgrenzing met rouw- en verwerking, normale 
neerslachtigheid en verdriet, aanpassingsreactie,…: 
continuüm 

• Subtypes (vitale, atypische depressie, melanchole, 
katatone,… depressie)

• Bipolaire depressie (depressieve episode kaderend in 
een bipolaire stemmingsstoornis / manisch-depressieve 
stoornis): andere behandeling!

• Klinisch beeld heel gelijkaardig

• Onderscheid: voorgeschiedenis van manische of hypomane 
episodes (onderrapportering – belang heteroanamnese

• Differentieel diagnose!

Differentieel diagnose voor depressie

• Andere psychiatrische stoornissen

• Aanpassingsstoornis

• Neurodegeneratief lijden

• (Hypoactieve) delirante beelden (encefalopathie)

• Middelenmisbruik

• Angststoornissen

• Autismespectrumstoornissen

• ADHD

• Persoonlijkheidsstoornissen

• …

Differentieel diagnose voor depressie

• Medische en neurologische aandoeningen

• Endocrien

• Metabool

• Paraneoplastisch

• CZS

• Iatrogeen – tgv medicatie

• bv. EPS op klassieke antipsychotica of op anti-emetica

• Corticoïden

• Interferon-behandeling

• Uitbouwen van een open vertrouwensrelatie

• Suïcidaliteit-inschatting, –preventive en -behandeling, 
beveiliging

• Eventueel opname of dagopname

• Eventueel farmacotherapie (antidepressiva, soms ook 
hypnotica of anxiolytica)

• Psychotherapie (gesprekstherapie) - mindfulness

• Psycho- en farmaco-educatie

Behandeling van depressie: breed! (1)

• Interventies om therapietrouw te monitoren, te 
ondersteunen en te bevorderen

• Slaapherstel, dagstuctuur en -invulling 

• Relatieve rust – praktische ondersteuning - stressoren 
wegnemen – ontspanning inbouwen

• Familie betrekken – mantelzorg – van psycho-educatie 
voor de familie tot relatie/systeemtherapie 

Behandeling van depressie: breed! (2)



• Lichaamsbeweging - reconditionering 

• Relaxatie, lichaamsgeoriënteerde therapie

• Behandeling van somatische en psychiatrische 
comorbiditeit

• Technische behandelingen (ElectroConvulsieTherapie 
(ECT), en uitzonderlijk ook Nervus Vagus Stimulatie, 
Transcraniële Stimulatie, Deep Brain Stimulation en 
psychochirugie) bij sommige indicaties

• Gezonde en evenwichtige voeding, caffeine-inname, 
alcoholgebruik,…

Behandeling van depressie: breed! (3) Depressie en plasticiteit: antidepressiva 
zijn geen anti-depressiva

• Depressie als maladaptieve stressrespons die onze 
synaptische plasticiteit en onze psychologische 
weerbaarheid ondergraaft

• Adequate therapie van depressie: herstel van de 
plasticiteit en weerbaarheid

• Misschien zijn antidepressiva niet specifiek 
antidepressief, maar herstellen ze gewoon de plasticiteit 
en weerbaarheid, zodat we de kunnen herstellen van de 
depressie, de angststoornis, de chronische stress,…

• Herstel van plasticiteit en weerbaarheid vraagt tijd…

De heart – brain as: depressie leidt tot:

• Stijging van cortisol en catecholamines

• Verstoorde ortho / para balans van autonoom zenuwstelsel

• Verhoogde stollingsneiging (plaatjesactivatie) / thrombose-risico

• Toename atherosclerose

• Verhoogd risico ritmestoornissen

• Verstoorde bloedvattonus

• Verhoogd risico op hart- en vaatziekten 
(ischemisch AMI en CVA)

• Verhoogde mortaliteit van hart- en vaatziekten 

Depressie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten

• Roken

• Diabetes

• Hypertensie

• Overgewicht

• Te weinig lichaamsbeweging

• Cholesterol – vetten

• Depressie

• ….

Hartzeer

Depression in CVD 
Reduced Survival

• Post-MI: OR = 3.66

(95% CI = 1.68-7.99), P=.0011

Frasure-Smith et al.  JAMA.  1993;270:1819. Lesperance et al.  Circulation. 2002;105:1049.
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• Post-MI: 

BDI 5-9: 1.7, (0.98-3.17), P=.059

BDI 10-18: 3.17 (1.79-5.6), P<.001

BDI19: 3.13 (1.56-6.27), P=.001
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Depressie is een risicofactor voor 
hart- en vaatziekten

• Onafhankelijk !

• Specifiek ?

• Behandelbaar ?



Nevenwerkingen AD

 SSRI’s: nausea, diarree, seksuele nevenwerkingen

 TCA: sufheid (rijvaardigheid!), anticholinerg, gewichtstoename, seksuele 

nevenwerkingen, orthostatische hypotensie ….gevaar bij overdosis

 Edronax: droge mond, (nachtelijk) zweten, seksueel

 Efexor, Cymbalta: nausea, diarree, seksueel, droge mond, soms BD 

verhoging

 Remergon: sufheid, gewichtstoename (minder seksuele nevenwerkingen)

 Wellbutrin: zweten, droge mond, obstipatie,… (geen seksuele 

nevenwerkingen)

 MAO-inhibitoren: orthostatische hypotensie, CAVE hypertensieve crisissen 

(tyraminerijke voeding)

Discontinuatie-symptomen

 Flu-like symptoms :
fatigue, lethargy, general malaise, muscle aches/headaches, diarrhea

 Insomnia

Nausea

 Imbalance :
gait instability, dizziness/lightheadedness, vertigo

 Sensory disturbances :
paresthesia, electric shock sensations, visual disturbance

Hyperarousal
anxiety, agitation

FINISH

Welk antidepressivum kiezen

als je er uiteindelijk een start

als onderdeel van een globaal 
behandelprogramma

in een internistische context.

Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Differentieel effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling

Theoretisch perspectief

• (Kosten)effectief product

• Goede balans tussen werkzaamheid en tolerantie of 
nevenwerkingen

• Veilig, o.a.:

• Cardiovasculaire veiligheid

• Veiligheid bij kwetsbare groepen (geriatrische 
patiënten, verminderde lever- of nierfunctie)

Cardiovascular Effects

TCAs SSRIs

Overdose: Lethal Safe

Blood Pressure: Orthostatic hypotension No  BP

Heart rate: Tachycardia Rare sinus node 
slowing

Heart
Contractility: No effect on LVF No effect on LVF

Cardiac
Conduction: Slowing of cardiac No cardiac conduction

conduction delays

Anti-arrhythmic
Effects: Type IA antiarrhythmics None

Steven P Roose 2003 Biol Psy 54: 262-268

Reduce HRV , HRV unaltered

QT-verlenging?



Waarom sertraline en mirtazapine eerste 
keuze in internistische context? (1)

• Cardiovasculaire veiligheid (Citalopram en Escitalopram: QT)

• Minste interferentie met rijvaardigheid

• Dosering: breed therapeutisch venster ver van toxische dosis

• Veiligheid bij overdosis

• Weinig kans op farmacokinetische interacties (itt fluoxetine, 
fluvoxamine, en paroxetine)

• Redelijke tolerantie en voor de meeste patiënten acceptabel 
nevenwerkingsprofiel (oa transiënte GI klachten) – CAVE meer 
langdurige nevenwerkingen

Waarom sertraline en mirtazapine eerste 
keuze in internistische context? (2)

• Grootste kans op juiste dosering (de tricylische vaak 
ondergedoseerd - subtherapeutisch)

• Prijs en farmaco-economische overwegingen:

• Voor meeste geen argument meer (prijsverlaging, 
generieken)

• Kostprijs van geneesmiddel =  fractie van totale kost

• De beperkte farmaco-economische studies die er zijn, 
ondersteunen deze keuze als eerstelijnsproducten

• Vrouwen vruchtbare leeftijd: relatieve veiligheid – lage 
terratogeniteit

Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Differentieel effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling

Welk antidepressivum kiezen: 
symptoomdimensieprofiel

Vigilance

Norepinephrine

Drive

Euphoria

Pleasure

Impulse

Energy

Motivation

Appetite

Sex

Aggression

Anxiety

Irritability

Pain

Dopamine

Serotonin

Mood

Emotion

Cognitive

function

Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Differentieel effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling

Nevenwerkingen vermijden

• Kans op nausea / diarree (op SSRI’s) bij GI patiënten 
die hier al mee te kampen hebben

• Kans op constipatie (op bupropion en tricyclische 
antidepressiva) bij patiënten met constipatie

• Kans op gewichts- en eetlusttoename (op mirtazapine 
en tricyclische antidepressiva) bij obese patiënten / 
metabool syndroom

• Kans op orthostatisme of hypotensie (op trazodone en 
tricyclische antidepressiva) bij patiënten die al te 
kampen hebben met deze klachten

• …



Nevenwerkingen gebruiken

• Kans op diarree (op SSRI’s) bij constipatie

• Kans op constipatie (op bupropion en tricyclische 
antidepressiva) bij diarree

• Kans op gewichts- en eetlusttoename (op mirtazapine 
en tricyclische antidepressiva; SSRI in mindere mate) 
bij anorectische, cachectische of oncologische 
patiënten 

• Kans op activerende effecten (op bupropion of 
reboxetine) bij hypersomnia / anergie

• Kans op eetlustvermindering (op bupropion) bij obese 
patiënten / metabool syndroom

• …

Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Differentieel effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling

Andere klinische argumenten

• Vermijden van polyfarmacie: bv. door keuze voor 
sederend antidepressivum (mirtazapine, agomelatine of 
tricyclische antidepressiva) hypnoticum vermijden.

• Vooral bij ernstige depressie: brede dosisrange, goede 
dosis-respons-relatie en aangetoonde effectiviteit bij 
ernstige depressie. 

Goede argumenten voor escitalopram en 
venlafaxine.

Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling

• Meta-analyse van Cipriani ea, Lancet 2009 en 2018:

• Mirtazapine, escitalopram, venlafaxine, en sertraline 
significant grotere effectiviteit dan duloxetine, 
fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en reboxetine 

• Escitalopram en sertraline beste tolerantie (minder 
discontinuatie) 

• “Clinically important differences exist between 
commonly prescribed antidepressants for both efficacy 
and acceptability in favour of escitalopram and 
sertraline.”

• Goede resultaten voor agomelatine (Valdoxan), maar niet 
terugbetaald in B

Welk antidepressivum als eerste keuze? Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling



Keuze voor een eerstelijn 
antidepressivum in internistische 

setting samengevat

• Goede theoretische, klinische en empirische 
argumenten voor sertraline (50-150mg) en  mirtazapine 
(30-60mg)

• Voor bepaalde subgroepen kunnen ook bupropion, 
agomelatine, escitalopram, venlafaxine en duloxetine 
overwogen worden als eerste keuze.

• Tricyclische antidepressiva zijn eerder tweede of 
derdelijns preparaten (uitzondering: chronische pijn)

Welk antidepressivum kiezen: 
overzicht

• Theoretisch perspectief

• Klinisch perspectief

− Effect op depressieve symptomen

− Nevenwerkingsprofiel

− Andere

• Empirisch perspectief (EBM)

• Samengevat

• Opvolging van behandeling
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Depressie: Behandelingsfasen
Minimaal aanbevolen 

behandeling

Aangepast van: 
Kupfer DJ. J Clin Psychiatry. 1991;52(suppl 5):28-34.
Clinical Practice Guideline No. 5: Depression in Primary Care, 2: Treatment of Major Depression. 
1993. AHCPR publication 93-0551.

Opvolging van de farmacotherapie (1)

• Opstart en afbouw best zo geleidelijk mogelijk (minder 
dropout en nevenwerkingen)

• Al na enkele dagen:  tolerantie (nevenwerkingen) 
evalueren en eventueel opvangen (kans spontane 
beterschap eerste dagen – week)

• Antidepressieve effect bouwt zich op gedurende de 
eerste 6 weken van de behandeling. 

Opvolging van de farmacotherapie (2)

• Streefdoel = volledige remissie van de emotionele, 
cognitieve en fysieke symptomen. Alleen herstel van de 
volledige functionele capaciteit (professioneel, sociaal) 
en vermijden van chroniciteit en herval. 

• Dit veronderstelt: opvolgen, behandeling voortdurend 
bijsturen

• Eenmaal remissie bereikt: voortgezette / 
onderhoudsbehandeling

~ secundaire preventie en ter consolidatie

Wat als je er niet komt met 1ste 
lijnsbehandeling ?

• Gebruik de volledige dosisrange: 
respons zonder remissie = verhogen

• Geen respons = switchen en/of diagnose in vraag 
stellen en/of somatische exploraties

• Respons zonder remissie bij maximaal getolereerde 
dosis = combineren (bv SSRI + bupropion, 
mirtazapine + venlafaxine,…) of augmenteren (Li, 
Elthyrone, atypische antipsychotica, anti-epileptica, Lambipol, 
Buspar, Rilatine, omega-3,…)

• Where all others fail: TCA, I-MAO, ECT, NVS, TMS, 
neurostimulatie



Redenen om terughoudend te zijn met antidepressiva (1)

• Nevenwerkingen, ook op langere termijn:

• Discontinuatie – onttrekkingsverschijnselen

• Risico’s bij (miskende) bipolaire depressie

• Seksuele nevenwerkingen

• Eetlust en gewicht

• Emotional detachment, loss of sanguinity

• Manic shift, cycle acceleratie, destabilisatie

Redenen om terughoudend te zijn met antidepressiva (2)

• Medische risico’s

• Farmacokinetische interacties (P450): vooral bij 
paroxetine, fluoxetine, fluvoxamine, tricyclische 
antidepressiva

• Interferentie met plaatjesaggregatie: kleine stijging 
bloedingsrisico (maagbloeding; heelkunde)

• Hyponatriëmie, SIADH 

• Cardiale risico’s (QT, ritmestoornissen) bij 
tricyclische antidepressiva (en in beperktere mate 
SSRI citalopram)

• Zeer zeldzaam: serotoninerg syndroom 

Redenen om terughoudend te zijn met antidepressiva (3)

• Andere veiligheidsaspecten

• ‘Psychiatriseren’: medicalisering ten nadele van 
inhoud / beleving / psychotherapie

• Mogelijk een tijdelijke toename van suïcidaliteit na 
het opstarten

• Valrisico bij ouderen

• Mogelijke impact op rijvaardigheid (naast de impact 
van de depressie zelf),…

• Mogelijke risico’s blootstelling embryo – foetus 
(vrouwen op vruchtbare leeftijd)

Redenen om terughoudend te zijn met antidepressiva (4)

• Mogelijke nocebo-effecten: 
« wie een AD voorschrijft, geeft ook boodschap »

• “ik kan het zelf niet – ik faal”

• “ik mag niet triestig zijn”

• “het moet wel heel erg gesteld zijn met mij”

• Maatschappelijke aspecten: ‘rat race’, ‘hedonisch dictaat’

• Evidence: lichte tot matige depressies: 
• psychotherapie en farmacotherapie equivalent

• plaats voor watchful waiting 

Overzicht indicaties

• Delier

• Slaapproblemen

• Depressie

• Angst

Behandeling van angst

• Situationele angst: 

• Indien excessief of problematisch: kortdurend en/of intermittent 
benzo

• Cave rebound bij kortwerkende producten

• Selectief anxiolytisch, vermijd sedatie en myorelaxatie

• Bv Xanax Retard 0,5mg, 2/d

• Angststoornissen: 

• Psychotherapie, relaxatietherapie, ademhalingskine,…

• Antidepressiva

• Beperkte plaats voor benzo’s: cf slaap



Beperkte plaats voor benzo’s

• Kortdurende (enkele weken, in afwachting van het 
duidelijke effect van de antidepressiva)

• Liefst intermittent gebruik

• Best niet bij pt. met voorgeschiedenis / risico verslaving

• Cochrane: associeren van benzo bij start 
antidepressivum geeft minder drop out

Joris Vandenberghe Psychiater – psychotherapeut KU Leuven, UZ Leuven, UPC KU Leuven

Psychofarmaca 

en QT-verlenging: 

hype of terechte zorg?

Hype of terechte zorg:

Psychofarmaca verlengen het QT-interval en dit leidt tot 

een verhoogd risico op (vaak levensbedreigende) 

ventriculaire ritmestoornissen:

Torsade de Pointes (TdP)

Ventrikelfibrillatie (VFib)

Plotse hartdood (sudden cardiac death, SCD)

?

QT-interval?

QT-interval = 

maat van de duur 

van de ventriculaire 

repolarisatie

De basis van het ECG



Yap et al. Heart 2003; Sauer et al Circulation. 2012

Torsade de pointes
Term geïntroduceerd in 1966 door Dessertenne

TdP bij medicatie die IKr blokkeert

Haverkamp et al. Cardiovasc Res 2000
Maar ook belang van repolarisatiereserve

Goodman & Gilman; Haverkamp et al. Cardiovasc Res 2000; Yap et al. Heart 2003

Pathofysiologie van Torsade de pointes

Vroege nadepolarisatie

Transmurale heterogeniciteit

Verlengd QT-interval?

• Tragere (gestoorde) depolarisatie (verlengd QT) kan 

leiden tot vroege na-depolarisaties (early after 

depolarizations) – TdP – Vfib – plotse hartdood

• Wat is te lang?

• Matig verlengd: QTc ≥ 450ms (man) of ≥ 470ms (vrouw)

• Ernstig verlengd: QTc ≥ 500ms of Δ QTc ≥ 60 ms

QTc?

• c = corrected: verschillende formules om van het QT-

interval een betere maat te maken van 

repolarisatiestoornissen + vergelijkbaar te maken voor 

verschillende tijdstippen en HR (heart rate) -

algemene referentiewaarden mogelijk

• QTc standaardiseert het interval door het 

onafhankelijk(er) te maken van HR en/of QRS-duur 

QTc?

• Rationale: duur QT is ook functie van heart rate (HR) 

en QRS-duur: QT verlengt niet alleen bij vertraagde 

repolarisatie, maar ook bij:

• Lagere HR (dus 

groter RR-interval)

• Verlengd QRS 

(ventriculaire

geleidingsstoornissen, 

bv bundeltakblok = BTB)



QTc?

• Verschillende QT-correcties gebruikt:

• Meeste alleen rate-correction: Bazett, Fridericia, 

Framingham, Hodges

• Slechts 1 corrigeert ook voor verlengd QRS: Rautaharju

Bazett: QTcB = QT / RR1/2

Fridericia: QTcFri = QT / RR1/3

Framingham: QTcFra = QT + 154 (1 – RR)

Hodges: QTcH = QT + 1.75 (HR – 60)

Rautaharju: QTcR = QT - 155 x (60/heart rate - 1) - 0.93 x (QRS - 139) + k, 

with k = -22 ms for men and -34 ms

QTc?

• Meest gebruikte (ook in automatische ECG protocols) 

is Bazett, maar is ook de minst goede:

• Blijft enigszins rate-dependent (corrigeert onvoldoende)

• Overcorrectie bij hoge HR, ondercorrectie bij lage HR

• Corrigeert niet voor verlengd QRS-complex

• Overall vaak vals alarm (veel vals positieven)

QTc Bazett interpreteren

• Bij bradycardie en tachycardie (dus buiten HR-interval 60-100) 

onbetrouwbaar

• Vals positief bij verlengd QRS (BTB): vuistregel: de ms. van QRS 

boven 120ms aftrekken van QTc-interval

Wat leidt tot verlengd QTc?

Congenital long QT-
syndrome (cLQTS)

Acquired long QT-
syndrome (aLQTS)

QT-verlengende 
geneesmiddelen 

(dosisafhankelijk)

Andere 
risicofactoren:

Ionenstoornissen 
(vooral HypoK)

Cardiale 
kwetsbaarheid 

(cardiomyopathie, 
AHT, 

ritmestoornissen,…)

Schildklierlijden

Hoge leeftijd

Hoge BMI

Ernstige infectie

Ernstig leverlijden

Prolonged:
QTc ≥ 450 ms
QTc ≥ 470 ms

Serious prolonged:
QTc ≥ 500 ms
Δ QTc ≥ 60 ms

Risk of Torsade 
de Pointes (TdP)

Risk of ventricular 
fibrillation (VFib) + 

sudden cardiac 
death (SCD)

QT-drug lists CredibleMeds

Wat leidt to verlengd QTc?

Very high 
evidence

High evidence Moderate evidence Low evidence No evidence

 HypoK
 Diuretics
 antiarrhythmic 

drugs
 QT-drugs list 1 

CredibleMeds

 Age ≥ 65 years
 Female
 Smoking
 (Ischemic) 

cardiomyopathy
 Hypertension
 Arrhythmia
 Thyroid 

disturbances
 HypoCa
 ≥ 1 QT-drug

 Body mass index
 Prolonged QTc on 

a baseline ECG
 Cardiovascular 

medication
 Septic shock
 Liver failure
 Charlson 

comorbidity index
 HypoNa, HypoCl

 Hyperlipidemia
 Neurological 

disorders
 Diabetes
 Renal failure
 Depression

 Alcohol abuse
 Heart rhythm
 History TdP
 Familial history 

cardiovascular 
disease

 Digoxin, statins
 Pulmonary disorders
 Hormone 

replacement therapy
 HypoMg
 Only QT-drugs list 2 

or 3 CredibleMeds

Risk factors for QTc-prolongation: systematic review of the evidence
Eline Vandael, Bert Vandenberk, Joris Vandenberghe, Rik Willems, Veerle Foulon (submitted) Schwartz et al. JACC 2016

Medicatie gelinked met TdP



QT-verlengende geneesmiddelen

• https://www.crediblemeds.org/

• Vroeger ‘Arizona-lijsten’

• University-based, federally funded 

• Previously CERT: Center for Education and Research on 

Therapeutics, then AZCERT (incorporated in Arizona). 

• Mission: “trusted resource on safe medication use for 

healthcare providers, research scientists and the public”

QT-verlengende geneesmiddelen

• “To scientifically assess risk of harm from medicines, 

CredibleMeds® has developed a risk-stratification 

process – the Adverse Drug Event Causality Analysis 

(ADECA) – that includes monitoring and analysis of 

1. scientific articles in the published medical literature,

2. information in the official drug label, 

3. reports submitted to its website and 

4. data in the FDA's Adverse Event Reporting System”

QT-verlengende geneesmiddelen

• 4 risk categories based on their relative potential to 

alter the electrocardiogam (QT prolongation) and/or 

cause life-threatening ventricular arrhythmias:

Lijst 1: ‘known risk’

• Substantial evidence supports the conclusion that 

these drugs prolong the QT interval AND are clearly 

associated with a risk of TdP, even when taken as 

directed in official labeling. 

• Verschillende psychofarmaca, naast anti-aritmica, 

antibiotica, anti-fungale middelen, anti-malaria, antihistaminica, 

anti-emetica, anesthetica, opiaten, kankerbehandelingen, 

fosfodiësterase-inhibitoren,… 

Lijst 1: ‘known risk’: psychofarmaca

• Antidepressiva: 

Citalopram - Cipramil® en Escitalopram - Sipralexa®

• Antipsychotica: 

• Andere:

• Van de markt:

• Droperidol - Dehydrobenzperidol®

• Haloperidol - Haldol® (IV>IM en PO)

• Sulpiride - Dogmatil®

• Pimozide - Orap®

• Donepezil - Aricept®

• Methadone - Mephenon®

• Chlorpromazine – Largactil®

• Thioridazine -Melleril®

Lijst 2: ‘possible risk’

• Substantial evidence supports the conclusion that 

these drugs can cause QT prolongation BUT there is 

insufficient evidence at this time that these drugs, 

when used as directed in official labeling, are 

associated with a risk of causing TdP

• Verschillende psychofarmaca, naast parkinson-medicatie, 

antivirale medicatie, antibiotica, anti-malaria, kankermedicatie, 

anesthetica, anti-emetica, antihypertensiva, antihistaminica, 

immunosuppresiva, anticholinergica, fosfodiësterase-

inhibitoren,…



Lijst 2: ‘possible risk’: psychofarmaca

• Antidepressiva: 

• Antipsychotica:

• Andere 

• Aripiprazole Abilify®

• Clozapine Leponex®

• Olanzapine Zyprexa®

• Paliperidone Invega®, Xeplion® 

• Pipamperone Dipiperon®

• Risperidone Risperdal® 

• Sertindole Serdolect®

• Clomipramine Anafranil®  

• Imipramine Tofranil®

• Nortriptyline Nortrilen® 

• Mirtazapine Remergon®

• Venlafaxine  Efexor® 

• Atomoxetine Strattera® 

• Lithium

Lijst 3: ‘conditional risk’

• Substantial evidence supports the conclusion that 

these drugs are associated with a risk of TdP BUT 

only under certain conditions (e.g. excessive dose, 

hypokalemia, congenital long QT or by causing a drug-drug 

interaction that results in excessive QT interval prolongation)

• Verschillende psychofarmaca, naast antivirale middelen, 

Parkinsonmedicatie, antihistaminica, diuretica, anti-malaria, 

antifungi, antibiotica, anti-emetica, PPI,…

• Antidepressiva: 

• Antipsychotica:

• Andere 

• Amisulpride Solian® 

• Quetiapine Seroquel®

• Galantamine Reminyl® 

Lijst 3: ‘conditional risk’: psychofarmaca

• Amitriptyline Redomex®

• Doxepin Sinequan® 

• Fluoxetine Prozac®

• Paroxetine Seroxat®

• Sertraline Serlain® 

• Trazodone Trazolan® 

Combinaties van QT-verlengers

Vandael E, Marynissen T, Reyntens J, Spriet I, Vandenberghe J, Willems R, 
Foulon V. Frequency of use of QT-interval prolonging drugs in psychiatry in 

Belgium. Int J Clin Pharm. 2014;36(4):757-65.

• Algoritme risico stratificatie is opaak

• Lack of evidence ≠ evidence of lack of QT-

prolongation 

• Crediblemeds lijkt eerder strength of evidence te 

meten dan effectgrootte

• QT-verlenging is maar een ‘proxy’ of ‘surrogaat’ 

marker: complexe relatie tussen QT-verlenging en TdP 

– Vfib - SCD

The trouble with Crediblemeds… Andere risicofactoren

Congenital long QT-
syndrome (cLQTS)

Acquired long QT-
syndrome (aLQTS)

QT-verlengende 
geneesmiddelen 

(dosisafhankelijk)

Andere 
risicofactoren:

Ionenstoornissen 
(vooral HypoK)

Cardiale 
kwetsbaarheid 

(cardiomyopathie, 
AHT, 

ritmestoornissen,…)

Schildklierlijden

Hoge leeftijd

Hoge BMI

Ernstige infectie

Ernstig leverlijden

Prolonged:
QTc ≥ 450 ms
QTc ≥ 470 ms

Serious prolonged:
QTc ≥ 500 ms
Δ QTc ≥ 60 ms

Risk of Torsade 
de Pointes (TdP)

Risk of ventricular 
fibrillation (VFib) + 

sudden cardiac 
death (SCD)

QT-drug lists CredibleMeds

hERG K-kanaal block



Antipsychotica en SCD

Wayne A et al, NEJM, 2009 Wayne A et al, NEJM, 2009

Antipsychotica en SCD

Wayne A et al, NEJM, 2009; cf ook Salvo F et al. Clin Pharmacol Ther. 2015; Wu CS et al. J Am 
Heart Assoc. 2015; Leonard Ch et al, J Clin Exp Cardiolog 2013  

Antipsychotica en SCD

Meta-analyse Leucht S Lancet 2013

Antipsychotica en QT verlenging

Discrepantie tussen Crediblemeds en 

alternatieven

Raschi E et al. PLOS 2013 Weeke P et al. Clin Pharm Ther 2013

Antidepressiva en SCD



Castro VM et al. BMJ 
2013: cf ook Maljuric NM 
et al. Br J Clin 
Pharmacol. 2015; Jasiak 
NM & Bostwick JR, 
Annals of 
Pharmacotherapy 2014; 
Funk KA & Jasiak 
Bostwick JR, Annals of 
Pharmacotherapy 2013

Antidepressiva en QT verlenging

Castro VM et al. BMJ 2013

Antidepressiva en QT verlenging

• Heel klein, maar zeer ernstig risico (mortaliteit)

• Heel klein risico, maar veel gebruikte geneesmiddelen

• Antipsychotica en SCD: mortaliteit van 2.9 per 1000 

patiënt-behandel-jaren (3.3 bij hogere dosissen)

• In perspectief: mortaliteit door agranulocytose bij 

Clozapine: 0.2 per 1000 patiënt-behandel-jaren…

QT: much ado about nothing?

Schneeweiss S NEJM 2009

• Berekend voor België op basis van DDD: 100-200 

doden/jaar door SCD door antipsychotica

• Cf Nederlandse studie: 320 doden/jaar in Nederland 

door niet cardiale QT-verlengende medicatie 

• Maar nog onbegrepen complexiteit

QT: much ado about nothing?

Straus et al. EHJ 2005; Schneeweiss S NEJM 2009

Aanbevelingen voor de 

klinische praktijk

• Antidepressiva: 

• CAVE (es)citalopram

• Klasse 3 (conditioneel risico): vooral de andere SSRI

• Niet in risicoklasse opgenomen (lack of evidence of QT-

prolongation ≠ evidence of lack of QT-prolongation!):  bupropion, 

duloxetine

Keuze van psychofarmacon



• Antipsychotica: quetiapine en amisulpiride 

waarschijnlijk gunstigste profiel

• Cholinesterase-inhibitoren: Rivastigmine (zeker 

transdermaal) waarschijnlijk gunstigste profiel

• Opgepast met methadone

Keuze van psychofarmacon

• Syncope

• Duizeligheid, ijlhoofdigheid

• Palpitaties

Vraag naar en wees alert voor TdP

• Bij combinatie van QT-verlengers

• Bij hoge dosis van 1 QT-verlenger

• Bij farmacokinetische interacties met QT-verlenger

• Bij (combinatie van) risicofactoren: cardiale 

kwetsbaarheid, acute medische comorbiditeit, 

gestoord ionogram, geriatrisch profiel,…

• …

Routine ECG bij psychofarmaca?

• Strikte indicatiestelling en risicoafweging

• Zo veilig mogelijk product (Crediblemeds en data !)

• Zo laag mogelijke dosis en plasmapieken vermijden (niet IV, 

Retard en/of gespreid over multiple kleine giften)

• Andere QT-verlengers (tijdelijk) stoppen?

• Labo: ionogram, Ca, Mg. K en Mg toedienen?

• Bradycardie vermijden

• Strikte ECG-opvolging

• Overweeg cardiologisch advies

Psychofarmacon starten bij verlengd QT?

• Cardiale effecten van psychofarmaca vormen een 

reëel probleem dat zich vooral toont op 

populatieniveau: klein, maar ernstig risico

• Dit rechtvaardigt preventieve maatregelen + deze zijn 

ook mogelijk

• QT-verlenging en risico TdP is geen eenduidige relatie

• Aandacht voor interacties en andere risicofactoren

• (Hiërarchie van) risicoklassen zijn betwistbaar

Besluit


