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Inleiding 
In recente publicaties over het voorschrijven van antidepressiva

in Nederland bleek sprake van een duidelijke verschuiving in de

richting van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) in

de periode tussen 1993-1998.1 In 1998 betrof 69% van de voor-

schriften een SSRI en 17% een tricyclisch antidepressivum (TCA).

In 1995 werd nog in 58% van de gevallen gekozen voor een TCA en

in 38% voor een SSRI.2 De keuze voor een nieuw voorgeschreven

antidepressivum in de eerste lijn verschilt in Nederland per regio

sterk.3 Recent gepubliceerde cijfers van het LINH bevestigen deze

trend.4 Een groep huisartsen-in-opleiding vroeg zich af hoe vaak

en welke antidepressiva in hun opleidingspraktijken werden voor-

geschreven en wat daar de indicaties voor waren. 

Methoden en resultaten
Het betrof een retrospectief beschrijvend onderzoek in 11 oplei-

dingspraktijken in de regio Rotterdam, de Zuid-Hollandse eilan-

den en Zeeland (totale patiëntenpopulatie 42.150). Elf haio’s

bekeken de patiëntenjournaals retrospectief op antidepressiva,

die nieuw werden voorgeschreven tussen 1 maart en 31 augustus

2001. Voorschriften uit de tweede lijn werden niet meegenomen.

De wijze waarop de gegevens uit de verschillende journaals wer-

den verzameld verschilde per praktijk omdat de praktijken met

verschillende voorschrijfsystemen werkten. Afhankelijk van het

voorschrijfsysteem werden de recepten gescreend via het infor-

matiesysteem van de huisarts of via de apotheek. Er werd gekeken

naar de keuze van het middel en naar de indicatie voor het voor-

schrift. De middelen werden verdeeld in drie groepen: TCA’s,

SSRI’s en overige. De indicaties werden overgenomen uit het jour-

naal. Bij onduidelijkheid werd met de voorschrijvend arts over-

legd. Alleen voorschriften voor personen ouder dan achttien jaar

werden geïncludeerd. De getallen werden lineair geëxtrapoleerd

naar één jaar.

Er waren 233 nieuwe voorschriften voor een antidepressivum. Het

gemiddeld aantal voorschriften was 11 per 1000 ingeschreven

patiënten per jaar. Het aantal wisselde sterk per praktijk, namelijk

van 4,1 tot 18,6 nieuwe voorschriften per 1000 ingeschreven

patiënten per jaar.

Van het totaal aantal voorschriften waren er 177 (76%) voor een

SSRI, 41 (18%) voor een TCA, en 15 (6%) voor een middel uit de

groep van overige middelen (tabel). De meest voorgeschreven

middelen waren paroxetine (53%), amitriptyline (16%) en fluoxe-

tine (15%).

De meeste nieuwe recepten (58%) werden voorgeschreven voor

een depressie (of depressief gevoel). Angst en paniekklachten

waren in 11% van de gevallen reden voor het voorschrijven van

het antidepressivum. Bij 28% was er een niet-geregistreerde indi-

catie. In de helft van deze gevallen werd (chronische) pijn als

diagnose gegeven.

Discussie
In ons onderzoek was het gemiddeld aantal voorschriften 11 per

1000 patiënten per jaar. Het aantal voorschriften tussen de prak-

tijken verschilde sterk. SSRI’s hadden blijkbaar de voorkeur. Bij

84% van de voorschriften ging het om slechts drie middelen.

Opmerkelijk is dat deze top 3 overeenkomt met de top 3 die

Egberts et al. hebben gevonden in hun ‘zuidelijke regio’.3 De

meeste voorschriften waren voor een depressie of depressief

gevoel. 

De voornaamste beperking van ons onderzoek was de retrospec-

tieve gegevensverzameling. Hierdoor konden de indicaties niet

gestandaardiseerd worden. Doordat de verschillende praktijken

met verschillende voorschrijfsystemen werkten, konden de gege-

vens niet gestandaardiseerd worden verzameld. Hierdoor zijn

bepaalde gegevens misschien niet geïncludeerd. Niet altijd kon-
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Tabel Nieuw voorgeschreven antidepressiva naar praktijk en type antide-
pressivum

Praktijk Praktijk- Nieuwe Aantal SSRI’s TCA’s Overige
grootte voor- nieuwe middelen

schriften voor-
per jaar schriften

(per 1000)

1 2450 6,5 8 8
2 2600 11,5 15 15
3 5100 6,6 17 14 3
4 2800 18,6 26 18 8
5 2600 18,5 24 17 7
6 2900 4,1 6 6
7 5200 6,2 16 12 3 1
8 6300 17,7 56 39 5 12
9 3600 11,1 20 10 8 2
10 2200 6,4 7 7
11 6400 11,9 38 31 7

Totaal 42150 11,1 233 177 41 15
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den gegevens over eerdere voorschriften worden achterhaald: de

voorschrijvend huisarts bepaalde dan of het om een nieuw recept

ging. Gegevens over de precieze populatieopbouw ontbraken. De

gegevens zijn over een termijn van een half jaar verzameld en ver-

volgens lineair geëxtrapoleerd naar een jaar hetgeen mogelijke

seizoensinvloeden buiten beschouwing laat.

Conclusie
Er blijkt bij het voorschrijven van antidepressiva een sterke voor-

keur voor SSRI’s. Bij 84% van het aantal voorschriften gaat het om

3 antidepressiva. Het huidige voorschrijfgedrag komt niet overeen

met de huidige NHG-Standaard Depressie en de vraag rijst of

deze nog wel actueel te noemen is.
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