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Het voorschrijven van een antidepressivum gaat in de 
huisartspraktijk niet altijd zonder problemen. [n deze 
casus vraagt een 52-jarige man om een antidepressi
vum. Er blijkt niet zozeer sprake van een depress ie, 
als wei van werk- en priveproblemen. Deze kunnen 
geleidelijk worden opgelost, in samenwerking met 
bedrijfsarts en eerstelijnspsycholoog. Ondanks de be
schikbaarheid van duidelijke richtlijnen in de NHG
Standaard Depressie, is het niet eenvoudig om lege 
artis antidepressiva voor Ie schrijven. 
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Een casus 

Inleiding 

Het voorschrijven van een antidepressi
vum gaat in de huisartspraktijk niet altijd 
zonder problemen. 1 Hoewel de indicatie 
in het algemeen weI correct wordt ge
steld,2 is een 'proefbehandeling' met anti
depressiva zonder duidelijke diagnose 
geen uitzondering. 1 Het gegeven dat het 
lang duurt voordat een antidepressivum 
werkt, terwijl de therapietrouw bovendien 
matig tot slecht is, pleit tegen proefbehan
delingen.l,3 Toch kan de verleiding groot 
zijn om op verzoek van een patient over te 
gaan tot het voorschrijven van een antide
pressivum, zonder dat de diagnose depres
sie is gesteld. 

Hoe dit onderhandelingsproces in de 
huisartspraktijk verloopt, is onduidelijk. 
Er wordt weinig geschreven over afwe
gingen bij keuzen voor (psycho )farmaca. 
In deze casus gaat het om de overwegin
gen die bij een huisarts een rol kunnen spe
len bij het voorschrijven van antidepressi
va. 

Casus 

Patient is een 52-jarige man, die het 
spreekuur de laatste maanden een paar 
keer heeft bezocht voor problemen met 
zijn rechterhand. De klachten zijn inmid
dels sterk verbeterd. Patient komt nu, om
dat hij zich afvraagt ofhij er weI mee kan 
werken. Als voorman van een ploeg op 
een sociale werkplaats in de buurt heeft hij 
de supervisie bij het in elkaar zetten van 
wasknijpers en dergelijke. Hij helpt zelf 
ook bij de productie, als het nodig is. Pa
tient vraagt of hij misschien ook gebaat is 
bij de antidepressiva die zijn echtgenote 
gebruikt. Deze geneesmiddelen krijgt zij 
op voorschrift van een polikliniek psychi
atrie, waar zij al enige jaren onder behan
deling is. Bij zijn echtgenote hebben deze 
geneesmiddelen wonderbaarlijk goed ge
holpen. Ze was eerst altijd somber en deed 
weinig. Sinds die pillen gaat het veel beter. 

N a de wedervraag ofhij somber is, staat 
patient uitgebreid stil bij zijn werkzaam
heden. Zijn collega - de directeur van de 
werkplaats - en hij staan onder grote druk 

om steeds meer te presteren voor een goe
de prijs. Hij kan van werknemers van een 
sociale werkplaats echter niet dezelfde in
spanning en vragen als van werknemers in 
een gewoon bedrijf. Zijn collega werkt aI
leen maar. Patient wil ook weleens vrij, ze
ker na wat er de laatste jaren in het gezin is 
gebeurd. Hij kan het werk niet meer aan. 
Hij heeft ook grote moeite om zijn zoon tot 
steun te zijn, na diens tentamen suicidii 
een halfjaar geleden. Het liefst zou hij al
les oplossen en iedereen net zo goed hel
pen als in voorgaande jaren, maar dat gaat 
niet goed meer. Hij heeft zijn vrouw voort
durend bijgestaan in haar moeilijke jaren. 
Het gaat haar nu wat beter. Hij heeft het 
gevoel dat hij nu aan de beurt is om bij de 
pakken neer te zitten. 

We maken een afspraak voor een vol
gend -lang - consult, een paar dagen later. 
Patient vraagt ofhij zich ziek zal melden. 
Hij ziet daar erg tegenop; er wordt zo ge
praat in het dorp. Na enige discussie be
sluit hij dat dit toch het verstandigste lijkt 
op het moment. Hij neemt contact op met 
de bedrijfsarts. In het volgende gesprek 
zal de vraag over de antidepressiva nader 
aan de orde komen. 

Tweede consult 
In het tweede consult zegt patient als eer
ste dat het thuiszitten hem zwaar valt. Hij 
gaat niet naar buiten en hij doet geen bood
schappen, omdat hij bang is dat mens en in 
het dorp er iets van zullen gaan denken. 'Ik 
wil weer aan het werk, maar dat kan nu 
toch ook nog niet. Waarom hebt u me nou 
die pillen niet alvast gegeven, dokter? Het 
duurt toch lang voor ze werkenT 

Onder de ICPC-code 'depressief ge
voel' is het doe 1 van dit gesprek om tot een 
werkdiagnose te komen. De vraag is of er 
sprake is van een depressie. Ook zetten we 
de indicaties en de voor- en nadelen van 
antidepressiva op een rijtje en bepalen we 
het verdere beleid. Na uitleg dat antide
pressiva alleen zin hebben bij een depres
sie en dat het nog niet duidelijk is dat daar
van sprake is, vertelt patient: 'Dit heb ik 
nog nooit gehad, dokter. Ik heb altijd ge
werkt. Ik ben nooit ziek.' 

Om een depressie aannemelijk te ma
ken of uit te sluiten, stel ik een aantal vra-
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gen over de aan- of afwezigheid van de
pressieve symptomen. Somber is patient 
weI wat, maar hij is vooral mat en moe. Hij 
oogt niet geremd of lusteloos, maakt ge
makkelijk contact, maar is weI slecht van 
een bepaald onderwerp af te brengen. Van 
dit laatste is echter al vee I langer sprake. 
Plezier in de dingen heeft hij nog volop; 
als er mens en thuis komen, kan hij smake
lijk lachen om de verhalen van bijvoor
beeld zijn kinderen. Gevoelens van 
insufficientie en waardeloosheid heeft hij 
vooral over zijn zoon, die hij niet voor het 
tentamen suicidii heeft kunnen behoeden. 
'Ik heb het niet zien aankomen.' Hij heeft 
hier weI met de behandelaars van zijn 
zoon over gesproken. Hij realiseert zich 
dat hij hiervan zichzelf onmogelijk als eni
ge de schuld kan geven. 'Ik heb hem altijd 
te veel willen beschermen, misschien.' 
Het slapen gaat minder go ed, zonder dat er 
sprake is van een echte slaapstoomis. Pa
tient slaapt iets minder gemakkelijk in, en 
wordt ook iets eerder wakker. De eetlust is 
prima; zich concentreren zoals bij televi
siekijken gaat redelijk. Zijn dagritrne is 
weI wat verstoord sinds hij niet meer 
werkt (een paar dagen). Gedachten aan de 
dood of aan sUIcide he eft hij niet. De sek
suele relatie met zijn echtgenote is weer 
wat hersteld, sinds zij antidepressiva ge
bruikt. 

Voorlopig lijkt er geen sprake van een 
depressie, weI van een depressief gevoel. 
Patient accepteert deze uitleg, maar vraagt 
hoe hij dan weI uit deze moeilijke peri ode 
kan komen, als pillen niet helpen. Mis
schien is het voor de tussentijd toch goed 
als hij wat krijgt om rustiger te worden, 
zegt hij. Hij is nu ongeveer een halfjaar 
wat in de put. Zelf legt hij de relatie met 
het tentamen suicidii van zijn zoon. Hij 
he eft tijd nodig om dat te verwerken. 

Derde consult 
Een week later heeft patient de bedrijfsarts 
gesproken. Zij heeft aIle begrip voor de si
tuatie. Zij stelt een geleidelijke terugkeer 
in het arbeidsproces voor als het weer be
ter gaat. Tot die tijd zullen wekelijks ge
sprekken met haar plaatsvinden. 

Nadat patient opnieuw uitgebreid heeft 
stilgestaan bij de problemen met zijn col-
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lega, maken we de afspraak over ruim een 
week verder te praten. Patient maakt een 
wat gejaagde indruk. Het consult wordt af
gesloten met een recept voor oxazepam 
(driemaal daags een halve tot een hele ta
blet van 10 mg). Patient wordt gewaar
schuwd voor het gevaar van afhankelijk
heid van benzodiazepinen. 

Vierde consult 
Het derde consult valt een maand na het 
eerste. Bij het verder in kaart brengen van 
de problemen lijkt het vooral om het werk 
te gaan. Patient ziet zich als een codirec
teur die voor alles verantwoordelijk is. Dat 
is echter niet zijn functie. Hij kan over al
les goed praten, maar krijgt iets onverzet
telijks als het over zijn werk gaat. Met de 
sombere en angstige gevoelens gaat het in
middels al een stuk beter. Toch vraagt pa
tient zich nog steeds af ofhij geen antide
pressiva moet krijgen. 

Verdere begeleiding gaat mijn deskun
digheid als huisarts inhoudelijk wat te bo
ven, vind ik op dat moment. Er blijven 
structure Ie problemen en miss chien is 
psychotherapie nodig. De man is hiervoor 
ook gemotiveerd. Om deze redenen stel ik 
hem voor om de in het gezondheidscen
trum werkzame psycholoog te consulte
reno Dit kan op korte termijn. 

De psycholoog 
De psycholoog is om therapeutische rede
nen geen voorstander van antidepressiva. 
Hij wil het probleem-oplossend vermogen 
van patient bevorderen. Ook naar zijn oor
deel is er geen sprake van een duidelijke 
depressie; hij vindt patient overbelast. 

De volgende drie maanden begeleidt de 
psycholoog patient verder (sam en met de 
bedrijfsarts) naar werkhervatting. Dat ge
beurt aanvankelijk in wekelijkse gesprek
ken. De behandeling houdt in eerste in
stantie vooral in dat patient moet accepte
ren dat niet hij, maar zijn 'collega' de di
recteur is. Hij heeft zich onnodig vee I ver
antwoordelijkheid op de hals gehaald. 

Verdere consulten 
Ik zie patient tijdens deze drie maanden 
nog drie keer om de benzodiazepinen te 
stoppen. Dat lukt geleidelijk aan ook. Na 

twee maanden gaat patient weer voor 50 
procent aan het werk. Het beeld dat de psy
choloog schetst van een accu die moet 
worden opgeladen, spreekt hem aan. 

Uiteindelijk loopt deze episode 'de
pressief gevoel' ook zonder antidepressi
va goed af. Patient werkt nu, eenjaar later, 
nog steeds volledig. 

Beschouwing 

Dat een patient zonder een depressie zelf 
verzoekt om antidepressiva, komt relatief 
weinig voor. Minder vaak in ieder geval 
dan dat het de huisarts is, die als eerste be
denkt dat deze geneesmiddelen nodig zijn. 
Patienten met een depressie zijn vanwege 
de aard van de aandoening meestal niet 
snel geneigd om deze geneesmiddelen te 
vragen. Bij een depressieve patient houdt 
een verzoek om antidepressiva vaak in dat 
er sprake is van ziekte-inzicht, een belang
rijk stadium in de behandeling. In dit geval 
leek het echter vooral om een legitimering 
van de hulpvraag te gaan. Bij de diagnose 
van patient - surmenage of milde depres
sie - zijn antidepressiva niet gelndiceerd, 
hoewel er weI aanwijzingen zijn dat som
mige patienten er baat bij hebben.3 Bij een 
emstige depressie zijn antidepressiva weI 
gelndiceerd. Ook in die gevallen is echter 
veel te zeggen voor een gespreksmatige 
aanpak, vooral vanwege de betere moge
lijkheden voor terugvalpreventie.4 

De conc1usie is dat het in de huisart
spraktijk, ondanks de adviezen in de 
NHG-Standaard Depressie, niet eenvou
dig is om lege artis antidepressiva voor te 
schrijven. Had ik het nu weI moeten doen? 
Patienten met depressieve symptomen 
zonder dat sprake is van een depressie, 
hebben immers een verhoogde kans als
nog een depressie te ontwikkelen.5 Toch is 
er veel te zeggen voor terughoudendheid 
met antidepressiva in de huisartspraktijk. 6 

Een van de redenen is - zoals in deze casus 
- dat het be loop vaak meevalt. Patienten 
knapp en vaak min of meer spontaan op, 
mogelijk mede doordat ze het hart kunnen 
luchten en even pas op de plaats kunnen 
maken. Diagnostisch gezien was bij deze 
patient in psychiatrische zin sprake van 
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een aanpassingsstoomis (surmenage) of 
een rouwreactie. 

De casus illustreert overigens zowel de 
kracht als de beperking van ICPC-code
ringen: het inzicht dat deze codes opleve
ren in de interactie tussen patient en huis
arts, is helder maar beperkt. 
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NOTA BENE 

In tegenstelling tot wat met geruststelling door 
de cardioloog/huisarts gehoopt wordt te berei
ken, is er weinig spontaan herstel bij patienten 
met niet-cardiale pijn op de borst. 
Stelling bij: Peski-Oosterbaan AS. Panic in asthma and 

non-cardiac chest pain. Implications for cognitive 
behavioural treatment [Dissertatie]. Leiden: Rijks
universiteit Leiden, 1998. 

De methodologische kwaliteit van trials zegt 
niets over de klinische relevantie. 
Stelling bij: Tasche MJA. Prophylactic inhalation therapy 

in preschool children with asthma [Dissertatie]. 
Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 1999. 
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INGEZONDEN 

NHG-Standaard Hormonale 
Anticonceptie 

In de NHG-Standaard Hormonale Anticoncep
tiel missen wij allereerst belangrijke inhoude
lijke informatie bij de bespreking van de inter
actie tussen antibiotic a en de pi!. Er zijn inder
daad casulstische mededelingen over een ver
minderde betrouwbaarheid van de anticoncep
tiepi! bij gebruik van bepaalde antibiotic a - in 
het bijzonder amoxicilline en tetracyclines -, 
maar het wetenschappelijke bewijs voor deze 
interactie is nog niet geleverd.2 

De fabrikanten van de orale anticonceptiva 
hebben consensus bereikt over de inhoud van 
de productinformatie en de bijsluitervan de pi!. 
Sinds juli 1997 staat in de door het College ter 
beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeur
de productinformatie van aile een-, twee- en 
driefasenpillen vermeld dat er zwangerschap
pen zijn gemeld bij combinatie van de pil en an
tibiotica, zoals ampicillines en tetracyclines, en 
dat het mechanisme van dit effect niet opgehel
derd is. Daarbij wordt geadviseerd bij een kort
durende behandeling met deze antibiotica tij
delijk een barrieremiddel te gebruiken (tijdens 
de behandelingsperiode en nog zeven dagen 
daama). Als deze periode aan het einde van de 
strip nog niet voorbij is, moet de vrouw door
gaan met de volgende strip zonder de gebruike
lijke tabletvrije periode. De informatie in aile 
pilbijsluiters zal hiermee in overeenstemming 
zijn. 

Een advies dat in aile situaties kan worden 
gegeven, is het gebruik van condooms tijdens 
de antibioticumkuur en de daaropvolgende 
twee weken. 

In de tweede plaats staat de pilgebruikster zelf 
in de bespreking van het advies bij deze inter
actie op de achtergrond. Zolang de veiligheid 
van de combinatie van bovengenoemde antibi
otica en de anticonceptiepil niet is bewezen, 
heeft de pilgebruikster recht op informatie en 
advies daarover. Zij beslist vervolgens zelfwat 
ze met deze informatie doet en of ze het gege
yen advies opvolgt. Een niet-geplande of onge
wenste zwangerschap is ingrijpend en kan be
lastend zijn voor de pilgebruikster en haar part
ner en/ofhaar familie. 

Met behulp van de gegeven informatie be
oordeelt de pilgebruikster haar risico en beslist 
ze of ze dit al dan niet accepteert. Het risico kan 
op een eenvoudige manier worden verminderd 
door gebruik van een condoom. In overleg met 
de apotheker(sassistente) ofhuisarts bekijkt ze 
wat ze in haar situatie het beste kan doen. 

Om ervoor te zorgen dat de pilgebruikster 
niet geconfronteerd wordt met tegenstrijdige 

informatie, heeft het de voorkeur dat artsen en 
apothekers hun informatie en advies afstem
men op de pilbijsluiter. Voldoende uitleg zal 
bovendien voorkomen dat de pilgebruikster op 
grond van de bijsluiter besluit het gebruik van 
het antibioticum te staken. De apotheker waar
schuwt voor de interactie tussen antibiotica en 
de pil in het belang van de pilgebruikster en 
niet om elke aansprakelijkheid te vermijden, 
zoals in de standaard wordt gesuggereerd. 

A.P. Hielema, apotheker, 
WINAp-Geneesmiddelinformatie 

K. de Leest, 
openbaar apotheker te Nieuwegein 
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Naschrift 

Uiteraard heeft de pilgebruikster recht op in
formatie en advies, maar die informatie dient 
dan wei zo vee I mogelijk gebaseerd te zijn op 
wetenschappelijke bewijsvoering. Met betrek
king tot de interactie tussen antibiotica en de pil 
menen wij dat het huidige advies onvoldoende 
wordt gesteund door 'evidence' (zie noot 31 
van de NHG-Standaard). Daarom is een relati
vering en het ontkrachten van de my the meer 
op zijn plaats dan het zonder meer volgen van 
de tekst van de bijsluiter. Deze kwestie hebben 
wij tijdens de ontwikkeling van de standaard 
ook voorgelegd aan de KNMP. Zij beaamde dat 
de waarschuwing voor de interactie tussen an
tibiotica en de pil vooral uit defensieve over
wegingen wordt gegeven. Wij vinden dat de 
vrouw het recht heeft op deze extra informatie. 
Zij kan dan zelfbepalen of zij het advies van de 
pilbijsluiter voIgt. 

Dyspnoe 

J.S. Burgers 
AJ.B.I. Sips 

Ponsioen beschrijft een ziektegeschiedenis 
van een patient met longkanker en progressie
ve dyspnoe.! Deze patient wordt op een be
paald moment 15 mg midazolam intramuscu
lair toegediend, hetgeen voldoende bleek om 
de patient het gevoel van verstikking te bespa
reno In de Beschouwing schrijft Ponsioen: 'M
idazolam 45 mg wordt als een letale dosering 
beschouwd', en een enkele zin verder: 'Dit 
1eidde bij patient A tot het toedienen van mida
zolam parenteraal, waardoor ze kon 'inslapen'. 
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