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Duloxetine redelijk effectief bij neuropathische pijn
Hoewel de auteurs een duidelijk positief effect vonden van
duloxetine, geeft deze review dus geen eenduidig antwoord op
de vraag wat nu het beste middel is voor de behandeling van
neuropathische pijn. De geïncludeerde RCT’s zijn met name
placebogecontroleerd. Slechts drie onderzoeken vergelijken
duloxetine direct met een ander middel tegen neuropathische
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De effectiviteit van duloxetine voor behandeling van ﬁ-
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aandoeningen – als vertrekpunt hebben. Deze review valt
onder de tweede soort. Uitgaande van één speciﬁek middel
wordt een aantal mogelijke indicaties bekeken. In deze review
zijn dat neuropathische pijn, ﬁbromyalgie, pijn bij een depres-
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sieve stoornis en centrale pijn. Voor neuropathische pijn bestaat een anatomisch substraat, alle andere pijnsyndromen
betreffen diagnoses waarover nog steeds discussie bestaat.
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