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van de kalendermethode, eventueel gecombineerd met een 

-

-

-

-

training), of met andere gedragstherapeutische maatregelen, 

die ook overdag vaak plassen is blaastraining nog een optie. 

De niet-medicamenteuze behandeling van enuresis noctur-

-

menteuze behandeling lijkt een snellere oplossing en daarom 

vragen ouders hier vaak om. In Nederland zijn desmopressine 

en de tricyclische antidepressiva amitriptyline en imiprami-

ne geregistreerd voor de behandeling van enuresis nocturna. 

helemaal droog en na het staken van de behandeling kregen 

bijna alle kinderen een terugval. Tricyclische antidepressiva 

en slaapstoornissen, een droge mond (met soms als gevolg toe-

name van cariës), duizeligheid en maagdarmstoornissen. Bij 

overdosering kunnen hartritmestoornissen en convulsies op-

-

stiger en daarom heeft dit middel volgens de NHG-Standaard 

-

bijvoorbeeld voor een logeerpartijtje of schoolkamp. Volgens de 

mogelijk beter dan desmopressine alleen. Dit is echter geba-

mogelijkheid dient daarom in eerste instantie gereserveerd te 

-

cyclische antidepressiva in de behandeling van kinderen met 

enuresis nocturna in de huisartsenpraktijk. ▪
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Context Enuresis nocturna

overgaat, kan enuresis nocturna leiden tot verlies van zelfver-

-

Klinische vraag 

vergeleken met andere (medicamenteuze en gedragsmatige) 

interventies bij kinderen met enuresis nocturna? 

Conclusie auteurs -

-

-

als amitriptyline gaf een grotere kans op veertien opeenvol-

gende droge nachten dan placebo. Het relatief risico voor het 

-

-

-

lijkt met name op de langere termijn betere resultaten te ge-

ven dan behandeling met medicatie. Het toevoegen van een 

Beperkingen 

beschikbaar om het risico op vertekening goed in te schatten. 

Commentaar
De in 2006 geactualiseerde NHG-Standaard Enuresis nocturna 

adviseert geduld en terughoudendheid in de begeleiding van 

bedplassende kinderen. Medicamenteuze behandeling is al-

leen in uitzonderlijke gevallen geïndiceerd. De nadruk ligt op 

voorlichting, eventueel gecombineerd met simpele (gedrags)

-

ken van het kind om naar het toilet te gaan, of maak gebruik 

Antidepressiva bij enuresis nocturna

PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, 
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