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moeheid en slaapproblemen zijn veel 

voorkomende verschijnselen in de pallia-

tieve fase, die samenhangen met de ziekte 

en lichamelijke aftakeling, en niet hoeven 

te wijzen op een depressieve stoornis. Is 

de patiënt daarbij ook nog gestresst door 

een voor die fase begrijpelijk verwerkings-

probleem, dan kunnen agitatie (gespan-

nenheid, prikkelbaarheid), concentratie-

problemen en gedachten aan de dood 

het beeld completeren. Ondanks dat we 

nu al acht van de negen DSM-IV criteria 

hebben, hoeft er nog steeds geen sprake 

te zijn van een depressieve stoornis.

Wanneer is er dan wel sprake van een 

depressieve stoornis? Om te begin-

nen moet er sprake zijn van een stoornis, 

dus van een abnormale depressiviteit. De 

depressiviteit is te diep en/of te persis-

tent in verhouding tot de omstandighe-

den die eventueel een sombere stemming 

zouden kunnen verklaren. De depressieve 

stemming is als het ware doorgescho-

ten. Een normale depressieve stemming 

is fluctuerend en de patiënt heeft er nog 

een zekere controle over. De patiënt kan 

met de stemming meegaan, maar hem 

ook even van zich af zetten door afleiding 

te zoeken en zich op iets leuks te richten. 

Bij een abnormale depressiviteit lukt dat 

niet meer zo goed, of zelfs helemaal niet 

meer; de depressiviteit is in belangrijke 

mate autonoom geworden. Ook de aard 

van de depressiviteit is vaak anders; deze 

wordt meer gekenmerkt door een matte 

dan door verdrietige stemming.

Het volgens sommige clinici meest ken-

merkende verschijnsel van een abnorma-

le depressiviteit is anhedonie, het verlies 

van het vermogen om plezier te beleven 

aan gewone dagelijkse ervaringen.2 De 

patiënt is niet meer – of in elk geval dui-

delijk veel minder goed – in staat om te 

genieten van een lekker zonnetje in de 

tuin, het contact met dierbaren, mooie 

muziek of een favoriet tv-programma. Het 

hele leven wordt grijs en kleurloos. Dat 

brengt ons tot het tweede kenmerkende 

verschijnsel van een depressieve stoor-

nis: de negatieve beleving van zichzelf, 

de wereld en de toekomst.3 De depres-

sief gestoorde patiënt ziet zichzelf als 

waardeloos, slecht, schuldig, mislukt, 

en de wereld heeft niets dan narigheid 

te bieden. De toekomst is een zwart gat. 

De patiënt heeft alle hoop verloren en 

verwacht dat het alleen maar slechter zal 

gaan. Het leven wordt ondraaglijk en de 

dood lijkt een aantrekkelijke uitweg. De 

patiënt gelooft oprecht dat het voor alle 

betrokkenen het beste zou zijn als hij 

dood was.

Het stellen van de diagnose depressie-

ve stoornis in de palliatieve fase is dus 

afhankelijk van het aannemelijk maken 

van een abnormale depressiviteit. Aangezien 

de DSM-IV-criteria het hier ernstig laten 

afweten, is een gesprek met de patiënt 

over de aard en mate van zijn depres-

siviteit het belangrijkste diagnostische 

instrument. Ik gebruik drie vragen om het 

gesprek te sturen: 1) Bent u erg depres-

sief?; 2) Zo ja, bent u zo depressief dat u 

nergens meer van kunt genieten?; 3) Zo 

ja, bent u zo depressief dat u wel eens 

denkt ‘Was ik maar dood’?

Nogmaals, het gaat niet om een simpel 

vraag-en-antwoord-spel, maar om het op 

gang brengen van een gesprek waarin de 

huisarts en de patiënt er samen proberen 

achter te komen of er sprake is van een 

depressieve stoornis.

Er zijn nog drie zaken die het vermoe-

den van een depressieve stoornis kun-

nen versterken: 1) een eerdere depres-

sieve stoornis in de voorgeschiedenis; 2) 

de aanwezigheid van ‘vitale kenmerken’ 

waarvan in de palliatieve fase het vroege 

ontwaken en de spontane dagschomme-

lingen bruikbaar zijn; en 3) de duur van 

de depressiviteit waarbij een stoornis 

aannemelijker wordt naarmate de depres-

siviteit langer bestaat.

Ten slotte wil ik nog de mogelijkheid 

noemen om de 4DKL te gebruiken om 

een depressieve stoornis op het spoor 

te komen.4 De 4DKL-Depressieschaal 

focust op de bovengenoemde negatieve 

beleving en anhedonie. Hoe hoger de 

score, hoe groter de kans op een depres-

sieve stoornis. De uiteindelijke diagnose 

moet echter altijd in samenspraak met de 

patiënt tijdens een diagnostisch gesprek 

worden gesteld.
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Antwoord
Wij danken collega Terluin voor zijn com-

mentaar, waarin hij de door ons in het 

artikel geconstateerde problemen aan-

gaande het gebruik van de DSM-IV-criteria 

voor het vaststellen van depressie in de 

palliatieve fase onderschrijft. Wij wilden 

laten zien dat een kant-en-klare oplos-

sing voor deze problemen niet bestaat. 

Een aantal verschijnselen komen immers 

al voor bij deze groep patiënten, zodat 

deze alléén onvoldoende bijdragen aan 

het stellen van de diagnose. Dit maakt 

het als vanzelfsprekend dat de huisarts 

vooral zal moeten varen op hetgeen hem 

uit de voorgeschiedenis van de patiënt 

bekend is en op de uitkomsten van zijn 

gesprekken met de patiënt over de crite-

ria die wél richting kunnen geven aan de 

mate van somberheid of depressie en de 

beleving van de patiënt. Het helpt dan 

om met name belevingsaspecten, zoals 

onder meer beschreven bij het tweede 

kernsymptoom van de DSM-IV-criteria, 

verder te exploreren. Dit is de kern van 

het betoog van Terluin. We zijn het dus 

geheel met elkaar eens.

Marijse Koelewijn

NHG-Farmacotherapeu-
tische Richtlijn: Genees-
middelen in spoedeisende 
situaties

De recent gepubliceerde NHG-farma-

cotherapeutische richtlijn geneesmid-

delen in spoedeisende situaties¹ gaat 

voorbij aan de gevallen waarin de huis-



638 48(12) november 2005 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

Ingezonden

arts geconfronteerd wordt met een cir-

culatiestilstand. Ik denk hierbij met 

name aan dienstsituaties op de centrale 

huisartsenpost (CHP), waarbij veelal de 

automatische externe defibrillator (AED) 

ingezet wordt en dus overwogen kan wor-

den iedere 3 minuten 1 mg adrenaline 

intraveneus toe te dienen.2,3 Adrenaline 

1 mg kan men toedienen via een centrale 

intraveneuze lijn of perifeer intraveneus 

gevolgd door 10 cc NaCl 0,9% als bolus. 

Indien er geen intraveneuze toegang is, 

maar de patiënt wel geïntubeerd is, kan 

men intratracheaal 3 mg adrenaline in 10 

cc NaCl 0,9% geven.

Wanneer de overweging is om uitsluitend 

op basis van evidence medicatie aan te 

bevelen, is de evidence voor adrena-

line bij een circulatiestilstand inderdaad 

laag.4 Het toedienen van amiodaron in 

geval van ventrikelfibrilleren of een pols-

loze ventrikeltachycardie, hetgeen is af te 

leiden via sommige AED’s (na het tweede 

‘shockblok’), is duidelijk weer een stap ver-

der en bewerkelijker met ook een magere 

evidence op uiteindelijke overleving.2,3,5 

Amiodaron 300 mg moet dan worden 

opgelost in 20 cc glucose 5% en als bolus 

na het tweede shockblok gegeven wor-

den, eventueel gevolgd door 150 mg idem 

opgelost na het vierde shockblok.

Het (beter) afstemmen van richtlijnen 

voor de huisarts en protocollen voor de 

ambulancedienst is aan te bevelen.
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Antwoord
Volgens Van Bentveld moet de huisarts 

bij een circulatiestilstand overwegen 

intraveneus adrenaline toe te dienen. 

Bovendien acht hij een betere afstem-

ming van richtlijnen voor ambulance-

dienst en huisartsen wenselijk.

Bij een circulatiestilstand heeft toepas-

sing van basic life support (BLS) de voorrang. 

De huisarts legt zich in eerste instantie 

daarop toe. Vooral als hij dienst doet 

vanuit een CHP kan hij daarbij meestal 

ook gebruikmaken van een AED.

In de praktijk staat de huisarts er bij deze 

‘eerste-hulp’ alleen voor, of wordt hij bij-

gestaan door de chauffeur van de CHP-

auto – sinds de oprichting van CHP’s 

waarschijnlijk de meest voorkomende 

situatie. Zij zullen aan de BLS hun han-

den vol hebben. Zodra de ambulance-

dienst arriveert, kan worden overgegaan 

op advanced life support. Hieronder valt 

onder meer de toediening van medicatie. 

Conform de richtlijnen hiervoor hangen 

aard en dosis van het geneesmiddel (bij-

voorbeeld adrenaline of amiodaron) en 

moment van toediening af van het type 

ritmestoornis dat de circulatiestilstand 

veroorzaakt.1,2 Adrenaline moet per intra-

veneus infuus of, als de aanleg daarvan 

niet lukt, endotracheaal worden toege-

diend. Vooral voor dat laatste is speciale 

vaardigheid vereist waarover de meeste 

huisartsen niet beschikken.

Kortom: de huisarts kan in de periode 

voor de komst van de ambulancedienst 

alleen adrenaline toedienen als hij daar-

voor over voldoende vaardigheden en 

(diagnostische) hulpmiddelen beschikt 

en anderen BLS kunnen toepassen. Dit 

zal in de praktijk zelden het geval zijn.

Wij hebben de richtlijn waar nodig zo veel 

mogelijk afgestemd op de protocollen die 

in gebruik zijn bij de ambulancediensten.1 

Bovendien hebben wij een ontwerpversie 

van de richtlijn aan de auteurs daarvan 

voorgelegd en hun commentaar zo veel 

mogelijk verwerkt.

Ben Kolnaar, Willem Draijer, Margriet Bouma, 
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Belang seksuele problemen 
bij het gebruik van antide-
pressiva bevestigd

Interessant, het commentaar van Tim 

olde Hartman bij de Cochrane-review 

over seksuele problemen bij het gebruik 

van antidepressiva (H&W 2005;48:530-1). 

De referent oppert dat de huisarts in de 

spreekkamer nog te weinig navraag doet 

naar seksuele problemen. Wij vinden 

dat hiervoor niet alleen in de evaluatie 

van een behandeling, maar ook bij het 

voorschrijven, meer aandacht zou moe-

ten zijn. Dat seksuele problemen kun-

nen optreden als bijwerking van antide-

pressiva is op zich niks nieuws. Ook de 

omvang van het probleem wordt steeds 

duidelijker. Maar bij de impact die dit 

heeft op de gebruiker van deze middelen 

wordt in de praktijk nog (te) weinig stilge-

staan. Dat blijkt ook duidelijk uit de mel-

dingen die binnenkomen bij het Meldpunt 

Medicijnen (www.meldpuntmedicijnen.nl), 

een digitaal meldpunt waar patiënten al 

hun ervaringen met medicijnen kunnen 

vermelden. Voor veel melders blijkt het 

optreden van seksuele problemen bij 

gebruik van SSRI’s een groot probleem te 

vormen. En zo zijn er meer bijwerkingen, 

waarvan voorschrijvers van het bestaan 

en de omvang op de hoogte zijn, maar 

waarbij zij zich niet altijd realiseren welke 

impact de bijwerking kan hebben op de 

kwaliteit van leven. Volgens de NHG-

Standaard Depressieve stoornis (2003) 

zou bij het voorschrijven zowel aandacht 

moeten zijn voor contra-indicaties als 

voor bijwerkingen, en speelt ook de erva-

ring met een geneesmiddel een rol. En 

daarbij is naar onze mening niet alleen 

de ervaring die de arts heeft met een mid-

del van belang. Ervaringen van patiënten 

zijn minstens zo belangrijk. Aandacht 


