
 

FA-MA102 VOORBEELDTOETS MET UITWERKING 

 

Algemene informatie 

• Deze oefentoets is een voorbeeld van hoe de toetsvragen in MA102 eruit kunnen zien. Het aantal 

deelvragen en de verhouding van verschillende onderwerpen over de deelvragen kan in de toets 

verschillen van deze voorbeeldtoets.  Niet alle onderwerpen waarover we vragen kunnen stellen 

staan in deze voorbeeldtoets.  

 

• De duur van de toets is 2 uur. 

 

• Er is een gegevensblad met extra informatie beschikbaar. Dit gegevensblad zal op de toets ook 

worden uitgedeeld. Het is niet toegestaan daarnaast informatie of gegevens erbij te hebben.  

 

 

Vraag 1 

Dhr. van den L. (68 jaar) gebruikt sinds 3 maanden venlafaxine 150 mg tegen zijn depressieve 

klachten. Dankzij de venlafaxine voelt meneer zich weer beter en zijn de depressieve klachten sterk 

verminderd. Helaas heeft meneer onlangs een myocardinfarct gehad en hiervoor is metoprolol, 

acetylsalicylzuur en simvastatine toegevoegd aan de medicatie. De huisarts wil venlafaxine ook 

omzetten in fluoxetine.  

 

a. Wat is een valide reden om de venlafaxine te stoppen bij deze patiënt? Licht uw antwoord toe.   

 

Venlafaxine stoppen vanwege de kans op bloeddrukstijging, een bijwerking die relatief vaak 

voorkomt bij venlafaxine.  

 

b. Wat vindt u van de keuze van de huisarts voor fluoxetine in plaats van venlafaxine bij deze 

patiënt? Wat vindt u van de alternatieven sertraline en citalopram? Licht uw antwoorden toe.   

 

Fluoxetine is een krachtige remmer van CYP2D6, waardoor de halfwaardetijd en AUC en dus de 

spiegels van metoprolol kunnen toenemen. Bij toevoeging van fluoxetine zal de dosering metoprolol 

moeten worden verlaagd. Het is handiger om deze situatie te voorkomen. Sertraline zou een betere 

keus zijn . Sertraline is veilig en effectief gebleken bij acuut coronair syndroom en hartfalen. Verder: 

slechts zwakke CYP2D6-remming 

Citalopram is geen goed idee vanwege de (geringe) QT-verlenging, dit is ongewenst na een recent MI. 

 

De huisarts vraagt zich af of het misschien toch beter is te kiezen voor clomipramine in plaats van 

fluoxetine.   

 

c. Wat vindt u van het idee om clomipramine voor te schrijven aan deze man? Omschrijf de (voor 

deze patiënt relevante) effecten van clomipramine met farmacologische achtergrond en geef aan 

de hand hiervan aan waarom het wel of niet een goede keuze zal zijn bij deze patiënt.  

 



 

TCA’s zijn gecontra-indiceerd na een recent myocard infarct. TCA’s kunnen onder andere leiden tot 

orthostatische hypotensie (alfa-1-blokkade), versnelde hartslag (o.a. anticholinerg effect), 

geleidingsstoornissen met kans op aritmie en verlenging van het QT interval.  

Daarnaast is de anticholinerge werking ongunstig voor o.a. geheugen en cognitie, ouderen zijn 

gevoelig voor deze bijwerkingen. 

Clomipramine is dus geen goede keus. 

 

 

Vraag 2 

Hieronder vindt u wat algemene kinetische gegevens over SSRI’s in het algemeen en over citalopram 

in het bijzonder. Deze informatie kunt u nodig hebben voor de beantwoording van onderstaande 

deelvragen.  

 http://tdm-monografie.org/doel-en-inleiding  

 

 

http://tdm-monografie.org/doel-en-inleiding  

 

Citalopram 

  

Chemical Properties: Log P (octanol/water), 3.74.  

Citalopram Hydrobromide: C20H21FN2O,HBr=405.3 

Chemical Properties (HBr salt): A white to off-white, crystalline solid with Mp 186°. It is very soluble in water; 

soluble in ethanol (96%); freely soluble in chloroform; practically insoluble in diethylether pKa 9.5. Log P 

(octanol/phosphate buffer pH 7.4), 1.57. 



 

 

Er  zijn verschillende producten met citalopram in de handel: immediate release (I.R.) tabletten met 

verschillende sterkten en o.a.  druppels (hierin is citalopram opgelost).  In ontwikkeling is een 

orodispergeerbaar tablet.  

a. Noem een voordeel en een nadeel van orodispergeerbare tabletten t.o.v. I.R. tabletten in het 

algemeen.  

Het voordeel is het gebruiksgemak: er is geen water nodig voor het innemen. Het nadeel is de 

kwetsbaarheid van het product zelf (mechanisch, vocht etc. ) Ze kunnen dus b.v. niet in een weekdoos 

(veel gebruikt door ouderen). 

 

In de bijsluiter van “Cipramil 40 mg/ml druppels voor oraal gebruik” is de volgende tekst te vinden: 

  

De dosering voor de Cipramil tablet (Cipramil 20 mg filmomhulde tabletten met RVG 19593 en 

Cipramil 40 mg filmomhulde tabletten met RVG 19594) en de Cipramil druppels voor oraal gebruik, 

oplossing (druppelvloeistof) zijn niet geheel gelijkwaardig. Dit komt omdat de opname in het lichaam 

van het werkzaam bestanddeel beter en sneller verloopt vanuit de druppelvloeistof dan vanuit de 

tablet. Uw arts zal hiermee rekening houden bij het vaststellen van de dosering.  De druppelvloeistof 

kunt u innemen gemengd met water, sinaasappelsap of appelsap. Neem de druppelvloeistof niet in 

met melk. 

 

b. In de praktijk valt het met het verschil in gelijkwaardigheid tussen de tabletten en de druppels 

wel mee, een dosisaanpassing is niet nodig. Verklaar dit gegeven en betrek in uw antwoord het 

BCS classificatie systeem.  

Volgens bovenstaande gegevens kunnen we citalopram indelen in klasse I. De oplossnelheid is dus 

niet kritisch. Bijwerkingen door een eventueel hogere Cmax zijn bij citalopram ook niet aannemelijk 

(geen smalle therapeutische breedte). De werking zou wel groter kunnen zijn bij afgifte in de mond, 

dat is bij dit preparaat echter niet de bedoeling. 

 

c. Verklaar waarom de druppels innemen met  vruchtensappen geen probleem is, maar met melk 

wel.  

Vruchtensappen zijn zuur, de citalopram (is zelf een base) blijft dan zeker in oplossing (als BH+) na 

toevoegen aan b.v. een glas appelsap. Bij gebruik van melk (heel licht zuur, echter een relatief hoog 

zuurbindend vermogen, zou citalopram misschien voor een gedeelte kunnen neerslaan. Indien dit 

gebeurt, kun je dat niet waarnemen!  Een andere reden zou de hoge plasma-eiwitbinding kunnen zijn 

(Dit is te zien in de tabel). In melk zitten ook eiwitten,  dus dit is misschien ook een probleem.  

 

d. De druppels zouden misschien ook onder de tong kunnen worden toegepast. Geef de eventuele 

zin en onzin aan van sublinguale citalopram toediening.  

Zin: omzeiling van het  first-pass effect. Onzin: het heeft geen zin om zo snel mogelijk een steady state 

spiegel proberen te bereiken: het therapeutisch effect treedt toch pas geleidelijk op, ook al zou je 

direct een goede spiegel hebben. Bijwerkingen zijn daarentegen voor een deel wel direct aan de 

spiegel gerelateerd. De halfwaardetijd van citalopram is ca. 36 uur. Pas na +/- 180 uur heb je een 

steady state concentratie.  

 

  



Vraag 3 

De huisarts meet bij een patiënt het LDL-cholesterol. Het LDL-cholesterol blijkt <2.5 mmol/L. Op basis 

hiervan besluit de huisarts geen statine voor te schrijven. Wordt de cholesterolwaarde hier als 

prognostische of respons biomarker ingezet? Leg uit. 

 

Het LDL cholesterol wordt hier als prognostische biomarker ingezet om in te schatten wat de kans is 

dat de patiënt komt te overlijden aan hart en vaatziekten. Omdat er nog geen sprake is van 

behandeling wordt het LDL-cholesterol niet gebruikt om de respons op behandeling te bepalen. 

 

 

Vraag 4 

Dhr. P. (43 jaar) gebruikt de volgende medicatie: 

• Lithiumcarbonaat retard 1 dd 1200 mg 

• Fluoxetine 1 dd 20 mg 

• Olanzapine 1 dd 10 mg 

Labwaardes: natrium 141 mmol/l (normaal 135-145 mmol/l), kalium 4,0 mmol/l (normaal 3,5-5 

mmol/l), eGFR 90 ml/min 

 

Omdat dhr. P. een verhoogde bloeddruk heeft, besluit de huisarts hydrochloorthiazide 1 dd 12,5 

mg voor te schrijven. Uw medicatiebewakingssysteem signaleert twee interacties. 

Welke twee interacties zijn dat? Geef de farmacologische achtergrond van de interacties en geef aan 

hoe u de interacties afhandelt. 

 

1. Interactie HCT + lithium. HCT kan de lithiumspiegel verhogen. Thiazides remmen de distale 

terugresorptie van natrium. Compensatoir zal in de proximale tubulus meer natrium worden 

geresorbeerd. Hierdoor neemt ook de proximale terugresorptie van lithium eveneens toe en kan de 

lithiumspiegel stijgen. Afhandeling: arts adviseren de lithiumspiegel extra te controleren en aan de 

hand daarvan eventueel de dosis te verlagen. Of: ander antihypertensivum kiezen dat de interactie 

niet geeft. 

2. Interactie SSRI + thiazide, verhoogd risico op hyponatriëmie. SSRI’s kunnen SIADH 

veroorzaken. Hierbij vindt afgifte van ADH plaats zonder dat er een fysiologische prikkel is. Dit 

veroorzaakt versterkte terugresorptie van water in de verzamelbuisjes. HCT remt de distale 

terugresorptie van natrium. Het absolute risico op hyponatriëmie bij deze combinatie is klein. Bij 

deze patiënt zijn geen aanvullende risicofactoren aanwezig, waardoor de kans klein is dat er een te 

laag natriumgehalte ontstaat. Afhandeling: eventueel patiënt waarschuwen voor symptomen van 

hyponatriëmie maar extra controle van de natriumspiegel lijkt in dit geval vooralsnog niet nodig.  

 

 

  



Vraag 5 

Een vrouw van 42 wordt reeds meer dan 10 jaar behandeld wegens een bipolaire stoornis. Haar 

medicatie op dit moment is: 

 

• Lithiumcarbonaat 400mg 2dd1 

• Paroxetine 20mg 1dd1 

• Diazepam 5mg zn voor de nacht 

 

a. De vrouw heeft de laatste tijd ernstige depressieve klachten met suïcidale gedachten en haar 

psychiater vraagt u om advies omtrent haar medicatie. Wat vindt u van de volgende 

mogelijkheden? Licht uw antwoord toe.  

 

Paroxetine vervangen door escitalopram 

Dat heeft geen voordelen. AD hebben weinig effect bij de behandeling van depressies bij mensen met 

BD. Het is onwaarschijnlijk dat vervanging van het ene antidepressivum door een ander iets zal 

oplossen 

 

Quetiapine toevoegen 

Dat is een goede mogelijkheid. Quetiapine is bewezen effectief bij de behandeling van depressie bij 

mensen met BD. Het zou daarnaast nog iets kunnen doen op de slaapproblemen vanwege het 

sedatief effect waardoor de benzodiazepine minder/niet meer nodig zou kunnen zijn.  

 

b. De psychiater vraagt u ook advies over het gebruik van de lithium. Mevrouw klaagt over dorst en 

veel plassen en zou wel willen stoppen met de lithium. De psychiater overweegt lamotrigine. 

Wat is uw advies?  

Lithium mag niet gestopt worden, omdat mevrouw suicidale gedachten heeft, en lithium bewezen 

effectief is in de preventie van suicide bij BD. Lamotrigine is geregistreerd voor bipolaire stoornis en 

met name effectief in de preventie en behandeling van depressieve episodes (Grande BMJ 2016). Het 

zal niet zoveel doen op manische episodes, dus als die voorkomen, zal daar een andere aanpak voor 

moeten worden gekozen. 

 

 

Vraag 6 

Lees het abstract “Efficacy, safety, and tolerability of augmentation pharmacotherapy with 

aripiprazole for treatment-resistant depression in late life: a randomised, double-blind,placebo-

controlled trial” van Lenze et al, Lancet 2015 (zie bijlage 1) 

 

Onder het kopje funding op staat vermeld dat het onderzoek is gefinancierd door de National 

Institute of Mental Health, een Amerikaanse overheidsinstantie en nog enkele liefdadigheidsfondsen.  

 

a. Meestal worden clinical trials betaald door de farmaceutische industrie, waarom zou dat hier 

niet het geval zijn?  

Dit betreft een gecompliceerde doelgroep: ouderen (>60) met ernstige depressie die geen response 

tonen op behandeling met een antidepressivum. Voor een farmaceutische industrie is het een 

risicovolle strategie om daar onderzoek te doen (onder andere kans op niet vinden van een 



geneesmiddeleffect). Het is moeilijk om deelnemers te includeren, er is veel (co)moribiditeit, en er is 

gevaar voor uitval.  

 

b. Gelden er andere regels voor de opzet en interpretatie van een clinical trial wanneer er geen 

commerciële belangen zijn (licht toe)?  

Nee, er gelden geen andere regels. Ook bij ‘niet-commerciele’ sponsoring moet aan dezelfde regels 

worden voldaan zoals transparantie over onderzoeksmethoden, data etc en wijze van analyseren en 

rapporteren.  

 

c. In dit onderzoek zijn mensen met die in de 6 maanden voorafgaand aan het onderzoek dementie, 

bipolaire stoornis, schizofrenie, psychotische symptomen, en alcohol- of drugsafhankelijkheid 

uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Waarom worden deze exclusiecriteria toegepast 

en wat is het gevolg van deze exclusiecriteria voor de interpretatie van de uitkomsten ?  

Door deze comorbiditeiten te excluderen, wordt het onderzoek gedaan in een (relatief) minder 

gecompliceerde populatie. Hierdoor is er meer zekerheid over het effect van de behandeling op de 

depressie, zonder dat dit verstoord wordt door andere (psychiatrische) aandoeningen. Een tweede 

reden kan zijn om potentiële confounders (of effectmodificatoren) uit te sluiten door restrictie.  

Dit heeft gevolgen voor de externe validiteit, de mate waarin de uitkomsten van het onderzoek 

geëxtrapoleerd kunnen worden naar de dagelijkse praktijk. Deze zal lager zijn. De effecten van de 

aripiprazol-augmentatie zal wellicht anders zijn in patiënten die ook dement zijn, of een van de 

andere comorbiditeiten hebben.  

 

 

Vraag 7 

Mevrouw P. (67 jaar) gebruikt de onderstaande geneesmiddelen: 

 

1.1T = 1x daags 1 tablet 

1.HT = 1x daags een halve tablet 

 

In het verleden heeft zij, i.v.m. neuropatische pijn, duloxetine gebruikt, maar dat is een jaar geleden 

omgezet in amitriptyline.  

De patiënt klaagt over “minder goed kunnen concentreren en niet meer goed op woorden kunnen 

komen” en wil graag medicatie afbouwen.  

Volgens de huisarts, die alle geneesmiddelen voorschrijft, lijdt ze aan een obsessief compulsieve 

stoornis (OCS).  

 

a. Wat vindt u van de huidige behandeling van de OCS? Houd daarbij rekening met evidence voor 

effectiviteit, farmacologische overwegingen en patiëntkenmerken. 



De SSRI fluvoxamine wordt hier opvallend laag gedoseerd: 50 mg per dag. Een effect tegen angst zal 

het daardoor waarschijnlijk nauwelijks hebben.  

Olanzapine is ook laag gedoseerd, maar er is een interactie tussen fluvoxamine en olanzapine: 

fluvoxamine remt CYP1A2 en CYP2C19 sterk terwijl olanzapine vooral een CYP1A2-substraat is. De 

olanzapinespiegels zullen daardoor hoger zijn dan je op basis van de (vrij lage) dosering zou 

verwachten. 

Behandeling:  eerste keus is een SSRI. Waarschijnlijk zijn de SSRI’s onderling vergelijkbaar qua 

effectiviteit. Opvallend is wel dat de benodigde doses doorgaans hoger liggen dan bij depressie (wat 

de lage dosering fluvoxamine hier extra vreemd maakt). Bij therapieresistentie kan een atypisch 

antipsychoticum worden toegevoegd. Risperidon en vooral aripiprazol lijken het meest effectief.  

Kortom: de dosering van fluvoxamine is te laag en de keuze van olanzapine niet optimaal. 

 

b. Heeft u een verklaring voor de klachten van mevrouw P, gelet op haar medicatie? 

Mogelijk cognitieve stoornissen door anticholinerge bijwerkingen van amitriptyline en een sederend 

effect van zowel olanzapine, zolpidem, amitriptyline en lorazepam. 

 

c. Welke adviezen zou u aan de huisarts geven? 

Fluvoxamine verhogen, mogelijk kan daarna de olanzapine worden gestopt. 

Indien mogelijk amitriptyline vervangen door een ander geneesmiddel voor neuropatische pijn. 

 

 

Vraag 8 

Een man van 53 jaar lijdt aan therapieresistente depressie met waandenkbeelden. In het verleden 

zijn al verschillende antidepressiva en antipsychotica geprobeerd. Hij gebruikt op dit moment de 

onderstaande middelen, alle door een psychiater voorgeschreven: 

 

• quetiapine 1 dd 100 mg 

• risperidon 2 dd 1 mg 

• lorazepam 1 dd 2 mg 

• mirtazapine a.n. 45 mg 

• bupropion mga 2 dd 150 mg 

 

a. Wat vindt u van de combinatie van mirtazapine en bupropion? Licht uw antwoord toe.  

Rationeel. Twee antidepressiva met verschillend werkingsmechanisme bij therapieresistente 

depressie. Mirtazapine is een α2 antagonist en verhoogt de hoeveelheid 5HT en NE. Bupropion is een 

remmer van de heropname van D en NE. Evidence: weinig evidence voor deze combinatie bij 

therapieresistente depressie.  

 

Deze patiënt neemt langzaam maar zeker in gewicht toe. De indruk bestaat dat de geneesmiddelen 

hierbij een rol spelen.  

b. Welke van de hier gebruikte middelen kunnen leiden tot klinisch relevante gewichtstoename? 

Wat is het achterliggende mechanisme?  

Met name quetiapine, mirtazapine en risperidon . 

Mechanisme: blokkade van H1- en 5-HT2C-receptoren in de hypothalamus, toename eetlust en 

gewichtstoename. Daarnaast insulineresistentie en afwijkende verhouding lipiden. 



De arts besluit ivm de gewichtstoename mirtazapine om te zetten in venlafaxine  1 dd 225 mg. 

 

c. Wat vindt u van de dosering venlafaxine? Motiveer uw antwoord. 

Interactie tussen bupropion en venlafaxine, bupropion is sterke remmer CYP2D6 en venlafaxine is 

substraat voor o.a. CYP2D6. Dosering venlafaxine lijkt daarom  te hoog 

 

d. Geef gedetailleerd aan hoe de overstap van mirtazapine naar venlafaxine bij deze man kan 

plaatsvinden. Houd hierbij rekening met farmacodynamische interacties, farmacokinetische 

interacties en onttrekkingsverschijnselen. Motiveer uw antwoord. 

 

FD: kans op serotoninesyndroom verwaarloosbaar. 

FK: niet tussen mirtazapine en venlafaxine, wel tussen venlafaxine en bupropion! Bupropion = sterke 

remmer 2D6, venlafaxine = substraat.  

Onttrekking: mogelijk iets door mirtazapine, afbouwen 

Cross tapering met afbouwen mirtazapine en langzaam opbouwen venlafaxine, uiteindelijke dosering 

venlafaxine moet waarschijnlijk lager dan 225 mg/dag uitkomen. 

Een voorbeeld van een mogelijk switchschema: 

Week 0: mirtazapine 45 mg 

Week 1: mirtazapine 30 mg en venlafaxine 37,5 mg 

Week 2: mirtazapine 15 mg en venlafaxine 75 mg 

Week 3: mirtazapine stop of nog 1 week 7,5 mg en daarna stop , venlafaxine  aan de hand van 

effectiviteit en bijwerkingen eventueel verder opbouwen. 

 

  



Bijlage 1: abstract vraag 6 

 

Efficacy, safety, and tolerability of augmentation pharmacotherapy with aripiprazole for 

treatment-resistant depression in late life: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial 

Eric J Lenze, Benoit H Mulsant, Daniel M Blumberger, Jordan F Karp, John W Newcomer, Stewart J 

Anderson, Mary Amanda Dew, Meryl A Butters, Jacqueline A Stack, Amy E Begley, Charles F Reynolds  

 

Summary 

Treatment-resistant major depression is common and potentially life-threatening in elderly people, 

in whom little is known about the benefi ts and risks of augmentation pharmacotherapy. We aimed 

to assess whether aripiprazole is associated with a higher probability of remission than is placebo. 

 

Methods  

We did a randomised, double-blind, placebo-controlled trial at three centres in the USA and Canada 

to test the effi cacy and safety of aripiprazole augmentation for adults aged older than 60 years with 

treatmentresistant depression (Montgomery Asberg Depression Rating Scale [MADRS] score of ≥15). 

Patients who did not achieve remission during a pre-trial with venlafaxine extended-release (150–

300 mg/day) were randomly assigned (1:1) to the addition of aripiprazole (target dose 10 mg 

[maximum 15 mg] daily) daily or placebo for 12 weeks. The computer-generated randomisation was 

done in blocks and stratifi ed by site. Only the database administrator and research pharmacists had 

knowledge of treatment assignment. The primary endpoint was remission, defi ned as an MADRS 

score of 10 or less (and at least 2 points below the score at the start of the randomised phase) at 

both of the final two consecutive visits, analysed by intention to treat.  

 

Findings  

From July 20, 2009, to Dec 30, 2013, we recruited 468 eligible participants, 181 (39%) of whom did 

not remit and were randomly assigned to aripiprazole (n=91) or placebo (n=90). A greater proportion 

of participants in the aripiprazole group achieved remission than did those in the placebo group (40 

[44%] vs 26 [29%] participants; odds  ratio [OR] 2·0 [95% CI 1·1–3·7], p=0·03; number needed to treat 

[NNT] 6·6 [95% CI 3·5–81·8]). Akathisia was the most common adverse eff ect of aripiprazole 

(reported in 24 [26%] of 91 participants on aripiprazole vs one [1%] of 90 on placebo). Compared 

with placebo, aripiprazole was also associated with more Parkinsonism (15 [17%] of 86 vs 

two [2%] of 81 participants), but not with treatment-emergent suicidal ideation (13 [21%] of 61 vs 19 

[29%] of 65 participants) or other measured safety variables. 

Interpretation In adults aged 60 years or older who do not achieve remission from depression with a 

first-line antidepressant, the addition of aripiprazole is eff ective in achieving and sustaining 

remission. Tolerability concerns include the potential for akathisia and Parkinsonism. 

 

Funding  

National Institute of Mental Health, UPMC Endowment in Geriatric Psychiatry, Taylor Family Institute 

for Innovative Psychiatric Research, National Center for Advancing Translational Sciences, and the 

Campbell Family Mental Health Research Institute. 

  



Bijlage 2: GEGEVENSBLAD 

Mate van remming van enkele CYP-enzymen door antidepressiva 

middel CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4 

fluoxetine  ++ ++ +++ + 

paroxetine    +++  

sertraline    +  

(es)citalopram    +  

fluvoxamine +++ ++ +++ + ++ 

      

venlafaxine    +  

duloxetine    ++  

      

bupropion    +++  

+  =  zwakke remmer; klinisch zelden relevant 

++  =  zwak tot matige remmer; klinisch meestal niet relevant 

+++  = sterke remmer; klinisch potentieel relevant 

 



 

 

Antipsychotica als substraat voor CYP-enzymen 

middel 1A2 2C9 2C19 2D6 3A4 Overig 

clozapine ++      

haloperidol    + +  

olanzapine +      

risperidon    ++ +  

quetiapine     ++  



Gangbare dosering bij depressie en halfwaardetijden van enkele antidepressiva: 

 onderhouds-

dosering bij 

depressie  

t ½ (uur) bijzonderheden 

fluoxetine 20  40 – 90 actieve metaboliet:  160 - 200 uur 

paroxetine 20 ca. 20  

sertraline 100-150 ca. 24  

citalopram 20-40  25 – 35  

escitalopram 10-20 25 – 35  

fluvoxamine 100-150 ca. 20  

venlafaxine 150-225 ca. 5 desmethylvenlafaxine: ca. 11 uur 

bupropion 150-300 ca. 20  

mirtazapine 30-45 20 – 40  

amitriptyline 100-300 10-25 nortriptyline: 15-93 uur 

 

 

Aanbevolen doseringen van quetiapine bij verschillende indicaties 

Schizofrenie 

• behandeling psychose  ca. 600 mg / dag 

• profylaxe   ca. 600 mg / dag 

 

Bipolaire stoornis 

• maniebehandeling   ca. 600 mg / dag 

• depressiebehandeling   ca. 300 mg / dag 

• profylaxe    ca. 300 – 600 mg / dag   

 

Therapieresistente depressie 

• naast antidepressivum (alleen XR) ca. 150 mg / dag 

 

Slaapstoornis (niet geregistreerde indicatie) 

• 25 – 50  mg voor de nacht 

 

 

Aanbevolen doseringen van olanzapine bij verschillende indicaties 

Schizofrenie en bipolaire stoornis: 5-20 mg/dag 

 


