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Voor de behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten worden soms SSRI's voorgeschreven, maar deze zijn
hiervoor niet geregistreerd. Voor deze indicatie heeft dus geen afweging plaatsgevonden van de balans van
werkzaamheid en bijwerkingen. Ernstige bijwerkingen, namelijk suïcidaal gedrag en gedachten, zijn nu aan het licht
gekomen. De discussie over het openbaar maken van onderzoeksgegevens komt met deze ontwikkelingen in een
stroomversnelling (Gebu 2004; 38: 81-84).

Inleiding
In de afgelopen jaren is meerdere malen gewezen op gebrek aan geneesmiddelenonderzoek bij kinderen en het
probleem van het 'off-label'-voorschrijven (d.w.z. het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de geregistreerde
indicatie) van geneesmiddelen aan kinderen. Recent is dit onderwerp opnieuw onder de aandacht gekomen door
alarmerende berichtgeving omtrent een mogelijke relatie tussen het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) door kinderen en een verhoogd risico van suïcidaal gedrag en automutilatie.
In dit artikel worden de ontwikkelingen met betrekking tot het verhoogde risico van suïcidaliteit (suïcidaal gedrag en
suïcidale gedachten) weergegeven. Achtereenvolgens komen aan de orde de adviezen in diverse westerse landen, de
achtergrond, recent gepubliceerd onderzoek en ten slotte volgt een beschouwing.

Adviezen in westerse landen en Nederland
Negatief advies in Groot-Brittannië, de VS en andere landen. Het Committee on Safety of Medicines (CSM) heeft
in december 2003 besloten in Groot-Brittannië het merendeel van de antidepressiva uit de groep van de SSRI's te contraindiceren voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar met een depressieve stoornis.1 De Amerikaanse Food Drug
Administration (FDA) adviseerde deze middelen niet voor te schrijven, nadat voorlopige gegevens van 20
placebogecontroleerde onderzoeken bij ruim 4.100 kinderen waren beoordeeld.2 3
Het Britse advies is tot stand gekomen na beoordeling van gegevens van klinisch onderzoek met SSRI’s bij kinderen. Op
dit moment hebben citalopram (Cipramil®), escitalopram (Cipralex®, Lexapro®) paroxetine (Seroxat®), sertraline
(Zoloft®) en venlafaxine (Efexor®) een negatief advies, omdat de balans van werkzaamheid en bijwerkingen ongunstig
uitviel vanwege het verhoogde risico van suïcidaal gedrag en suïcidale gedachten.4 Voorts is geconcludeerd dat er
onvoldoende bewijs is om het gebruik van fluvoxamine (Fevarin®) te adviseren. Voorts is geconcludeerd dat er
onvoldoende bewijs is om het gebruik van fluvoxamine te adviseren. In juni 2003 had de CSM al een negatief advies
gegeven over paroxetine. Toen was uit een meta-analyse van negen onderzoeken over de toepassing van paroxetine bij
1.697 kinderen gebleken dat er geen duidelijk bewijs was voor werkzaamheid bij depressie, maar dat het relatieve risico
van suïcidaal gedrag of automutilatie tot driemaal zo hoog was. De resultaten van deze meta-analyse zijn in mei 2003
door GlaxoSmithKline aan de Britse registratieautoriteiten verstrekt.5 GlaxoSmithKline (Groot-Brittannië) zou deze
gegevens echter reeds eind 2002 tot haar beschikking hebben en kreeg het verwijt traag te zijn in het overleggen
hiervan. Ook venlafaxine (bij 2% van de kinderen een verhoogd risico) kreeg toen al een negatief advies. Voor de Britse
registratieautoriteit vormen deze gebeurtenissen aanleiding om het farmacovigilantiesysteem van farmaceutische
industrieën te onderzoeken.5 Ook zal het gebruik van SSRI’s door volwassenen opnieuw worden beoordeeld. De gegeven
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adviezen gelden overigens niet voor de indicatie obsessief-compulsieve stoornis (OCD) waarvoor sertraline en
fluvoxamine zijn geregistreerd voor personen jonger dan 18 jaar.
De CSM was van mening dat alleen de gegevens van klinisch onderzoek met fluoxetine (Prozac®) bij kinderen een
positieve balans van werkzaamheid en bijwerkingen toonden, hoewel het middel vermoedelijk slechts bij een minderheid
van de patiënten werkzaam zal zijn. Fluoxetine is in de VS de enige SSRI die is geregistreerd voor de behandeling van
depressieve stoornis bij kinderen, en waarvan werkzaamheid in een gepubliceerd onderzoek is aangetoond.6
In andere landen, zoals Ierland en Canada, zijn ook adviezen gegeven met betrekking tot het gebruik van SSRI's bij
kinderen met een depressieve stoornis die overeenkomen met die in Groot-Brittannië en in de VS.
De fabrikant van venlafaxine, Wyeth, heeft in de VS de bijsluitertekst gewijzigd en heeft in augustus 2003 in een 'Dear
doctor letter' gewaarschuwd voor het gebruik van het middel bij kinderen en adolescenten.7 Ook GlaxoSmithKline had in
juni 2003 artsen geadviseerd om paroxetine niet meer voor te schrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar vanwege
onacceptabele bijwerkingen. Van sertraline is in een onderzoek (dat bestond uit twee deelonderzoeken) geconcludeerd
dat het middel werkzaam is bij kinderen en dat er geen sprake is van een verhoogd risico van suïcidaal gedrag en
suïcidale gedachten.8 De fabrikant, Pfizer, is het dan ook niet eens met de beslissing van de FDA.9
Op verzoek van de FDA hebben recent acht van de tien fabrikanten van antidepressiva besloten een waarschuwing over
een verhoogd risico van suïcidaliteit of verergering van depressieve symptomen bij gebruik van een antidepressivum
voor depressieve stoornis aan de productinformatie toe te voegen.10 11 Uit de gegevens van de FDA blijkt overigens
dat er geen geslaagde suïcidepogingen zijn geweest.
Het standpunt van de FDA is inmiddels herzien.12 In het standpunt van 16 september 2004 wordt aangegeven dat er
een verhoogd risico van suïcidaliteit is gezien in alle klinische onderzoeken die door de FDA zijn onderzocht. Het
verhoogde risico geldt voor alle antidepressiva die zij hebben onderzocht, namelijk paroxetine, sertraline, mirtazapine
(Remeron®), venlafaxine, citalopram, bupropion (Zyban®), fluvoxamine en nefazodon. De FDA gaat ervan uit dat het
verhoogde risico navenant van toepassing is op die antidepressiva waarvan zij de klinische onderzoeken niet hebben
onderzocht. Patiënten en verzorgers moeten goed worden geïnformeerd over dit verhoogde risico. Het gebruik bij
kinderen en adolescenten moet niet worden gecontraïndiceerd, omdat toegang tot deze middelen voor patiënten die er
baat bij kunnen hebben, belangrijk is.
Prescriptiecijfers.
In de afgelopen maanden zijn meerdere gegevens gepubliceerd over de omvang van de prescripties van SSRI's aan
kinderen.13 14 Gegevens uit Italië wijzen op een aantal voorschriften van ruim 11.000 voor SSRI's aan kinderen <18
jaar in 2002 (totaal aantal voorschriften ruim 568.000). dit komt neer op een gemiddeld van 2,8 per 1.000 jongeren.
cijfers uit de vs wijzen 1-2% en nederlandse gegevens komen gemiddelde 4,4 kinderen (dit betreft echter ssri's
tricyclische antidepressiva (tca's)).14 In het in 2003 verschenen Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)cijfers
over het gebruik van antidepressiva in de periode 1996-2001 blijkt dat zo'n 0,2% van de voorschriften voor
antidepressiva aan jongeren worden gegeven.15 Het merendeel van de voorschriften bevat overigens doseringen die
lager zijn dan de standaarddosering voor die leeftijdsgroep. Volgens gegevens van de Stichting Farmaceutische
Kengetallen (SFK) is het aantal voorschriften voor antidepressiva aan jongeren tot 21 jaar in 2003 licht gedaald ten
opzichte van 2002 (van 84.000 tot 80.600).16 In de VS werden in 2002 bijna 11 miljoen prescripties voor SSRI’s
uitgeschreven voor jongeren <18 jaar.3

Adviezen in Nederland. In Nederland is geen van de SSRI's geregistreerd voor de behandeling van depressieve
stoornis bij kinderen. Het gebruik van deze middelen voor deze indicatie valt daarmee dus onder de noemer 'off-label'voorschrijven, waarvoor bijzondere richtlijnen gelden (Gebu 2000; 34: 139-147). Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) heeft op 10 december 2003 in een reactie op de waarschuwing van de Britse registratieautoriteit
gemaand tot voorzichtigheid bij het gebruik van SSRI's bij kinderen met een depressieve stoornis.17 Het CBG heeft
aangegeven de uitkomst van de Europese discussie af te wachten voordat eventuele aanvullende maatregelen worden
genomen. Op 23 april 2004 verscheen echter een persbericht van het CBG waarin werd gewaarschuwd tegen het
voorschrijven van paroxetine bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.18 Dit advies is gebaseerd op de resultaten
van de eerder genoemde ongepubliceerde klinische onderzoeken waarin paroxetine werd vergeleken met placebo. In
deze onderzoeken werd een hogere frequentie van suïcidaal gedrag en agressiviteit geconstateerd bij kinderen en
adolescenten. Bovendien werd de werkzaamheid niet voldoende aangetoond. Voorts waren er aanwijzingen voor een
toename van suïcidaal gedrag bij jongvolwassenen (18-29 jaar). In onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid van
andere SSRI's bij kinderen en adolescenten was slechts in enkele gevallen een effect te zien bij een geselecteerde groep
patiënten. Het CBG geeft aan dat de conclusies met betrekking tot paroxetine ook consequenties zullen hebben voor de
andere SSRI's.
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In een ingezonden brief geeft het CBG aan dat er geen reden is om voor fluoxetine een uitzonderingspositie te creëren,
omdat de risico's van suïcidaal gedrag in de onderzoeken met fluoxetine niet afwijken (en ook niet significant zijn) van
die in de andere onderzoeken.19 Bovendien zijn vanwege de striktere insluitcriteria meer patiënten uitgesloten van dit
onderzoek dan bij andere onderzoeken.
Wyeth, de producent van venlafaxine, heeft het CBG in een brief gewezen op het feit dat in een klinisch onderzoek de
effectiviteit van het middel bij de behandeling van depressie en angststoornissen bij kinderen en adolescenten niet kon
worden aangetoond.20 Wel was er een verhoogde kans op het optreden van suïcidale gedachten en agressiviteit. De
firma raadt artsen aan het gebruik van venlafaxine te heroverwegen, waarbij het stoppen van de medicatie als optie
wordt genoemd.20 In de NHG-Standaard Depressieve Stoornis wordt erop gewezen dat er onvoldoende wetenschappelijk
onderzoek is om een huisartsgeneeskundig beleid bij kinderen met een depressie te formuleren.21

De achtergrond
Met deze gegevens zou het inderdaad zijn aangewezen om nog eens te wijzen op de gevaren die zijn verbonden aan het
voorschrijven buiten de geregistreerde indicatie.
Depressie kan ook bij kinderen echter een ernstige aandoening zijn met een verhoogd suïciderisico.22 Het voorschrijven
van antidepressiva of staken van het gebruik vergt een zorgvuldige afweging van de mogelijke voor- en nadelen. In elk
geval moet ervoor worden gewaarschuwd een antidepressivum plotseling te staken. SSRI's kunnen bovendien een
manische episode luxeren. Omdat bij het voorschrijven van een antidepressivum bij een eerste depressieve episode niet
altijd duidelijk is of er sprake is van een unipolaire depressie of een bipolaire stoornis, vormt dit een andere reden om
extra voorzichtig te zijn met deze middelen.
De zaak is echter gecompliceerder en verontrustender dan deze constateringen lijken aan te geven. Waarom heeft het
zolang geduurd voordat deze gegevens over het gebrek aan werkzaamheid en mogelijke schadelijkheid van SSRI’s bij
kinderen aan het licht zijn gekomen? In een editorial van de 'Canadian Medical Association Journal' wordt verslag gedaan
van een interne brief uit 1998 van GlaxoSmithKline (Groot-Brittannië) waarin zij haar medewerkers heeft aangewezen de
negatieve resultaten van een onderzoek met paroxetine bij jeugdigen niet openbaar te maken, omdat dat commercieel
niet acceptabel zou zijn.23 Naar de mening van GlaxoSmithKline bevatte die interne brief echter onjuiste informatie. Vijf
jaar lang is het middel aan kinderen voorgeschreven, totdat Amerikaanse en Britse autoriteiten bij deze groep een
verhoogd risico van suïcidaal gedrag en suïcidale gedachten vaststelden en de werkzaamheid van het middel als
onvoldoende kwalificeerden. Beide laatste conclusies zijn gebaseerd op ongepubliceerde gegevens uit dossiers die de
fabrikant moet overleggen aan de autoriteiten ten behoeve van de registratie. Een fabrikant is echter niet verplicht deze
gegevens die zijn bestemd voor de registratie, te publiceren. De vraag blijft daarom 'Waarom duurde het zo lang, terwijl
de registratieautoriteiten al op de hoogte waren gebracht van de onwerkzaamheid en gevaren van de SSRI's?'
Voortijdige openbaarmaking van onderzoeksgegevens wordt verder belemmerd doordat artsen die deelnemen aan door
de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek, vaak contracten hebben getekend waarin clausules zijn opgenomen
die hen verbieden gegevens uit het onderzoek openbaar te maken. Dat was ook het geval bij een arts-onderzoeker die
de negatieve resultaten van de door de industrie gesponsorde onderzoeken met paroxetine zag.24 De FDA verwijt
GlaxoSmithKline voorts dat zij suïcidegerelateerde gebeurtenissen verkeerd heeft gelabeld, namelijk als bijwerking onder
de noemer 'emotionele labiliteit'.3 Ook kan de wijze waarop bijwerkingen in Groot-Brittannië worden geregistreerd, dat
door sommigen als niet geheel adequaat wordt omschreven,25 26 hebben bijgedragen aan de lange duur.
GlaxoSmithKline is in de VS door de procureur-generaal van de staat New York voor de rechtbank gedaagd met als
aanklacht: frauduleus handelen door het achterhouden van informatie over het verhoogde risico van suïcidaal gedrag en
gedachten.27 28 Inmiddels verscheen het bericht dat GlaxoSmithKline voortaan al het onderzoek dat zij gaat verrichten
met nieuwe geneesmiddelen zal publiceren op haar website.29 De onderzoeken die met paroxetine bij kinderen zijn
verricht, zijn inmiddels ook gepubliceerd op haar website. Omdat de firma de begindatum van onderzoeken echter niet
wil vrijgeven, blijft het mogelijk dat zij negatieve resultaten kunnen achterhouden. Ook andere industrieën hebben
inmiddels besloten (een deel van) hun onderzoek op websites te publiceren.30 Zeer recent heeft GlaxoSmithKline een
financiële schikking getroffen met de New Yorkse procureur-generaal. De firma zal samenvattingen van al het klinisch
geneesmiddelenonderzoek in een register plaatsen, dat via het internet toegankelijk is en dat duidelijk zal worden
aangegeven op de website van GlaxoSmithKline.31
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Recent gepubliceerd onderzoek
In een recent gepubliceerde meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken naar de behandeling van een depressie bij
kinderen met een SSRI in vergelijking met placebo, concluderen de onderzoekers dat de resultaten van gepubliceerd en
door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek wijzen op een positieve balans van werkzaamheid en
bijwerkingen van behandeling met een SSRI.32 Als echter ook de resultaten van ongepubliceerd onderzoek (dat
inmiddels op de website van de CSM was geplaatst) worden gebruikt bij de analyse, dan moet worden geconcludeerd dat
de risico's van behandeling van depressie met SSRI's bij kinderen en adolescenten groter zijn dan de voordelen, met
uitzondering van fluoxetine.32 De auteurs geven aan dat zij alle farmaceutische industrieën die antidepressiva
produceren, hebben benaderd om ongepubliceerd onderzoek te overleggen, maar dat hierop geen reactie is gekomen.
Britse onderzoekers hebben de gegevens over de bijwerkingen van klinische onderzoeken met SSRI's bij kinderen
geanalyseerd, die de Britse registratieautoriteit 'Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency' heeft
vrijgegeven. Zij berekenden een statistisch niet-significant relatief risico van suïcidaal gedrag of gedachten van 1,66
(95%BI=0,83-3,50).33
In een patiëntcontrole-onderzoek werd de vraag onderzocht hoe groot de relatieve risico's van niet-fataal suïcidaal
gedrag en suïcidale gedachten waren bij patiënten die een behandeling begonnen met één van drie antidepressiva
(amitriptyline (Sarotex®, Tryptizol®), fluoxetine en paroxetine) in vergelijking met dosulepine (Prothiaden®).34 De
onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit de United Kingdom General Practice Research Database, waarin de
gegevens van meer dan 3 miljoen patiënten uit de eerste lijn zijn opgenomen. Er waren ruim 159.000 patiënten die één
van de vier antidepressiva gebruikten en er konden 555 patiënten worden geselecteerd tegenover 2.062
controlepersonen. De relatieve risico's voor nieuw gediagnosticeerd niet-fataal suïcidaal gedrag en suïcidale gedachten
in vergelijking met dosulepine waren voor amitriptyline 0,83 (95%BI=0,61-1,13), voor fluoxetine 1,16 (95%BI=0,90-1,50)
en voor paroxetine 1,29 (95%BI=0,97-1,70). Al deze risico's waren dus statistisch niet-significant. Voor patiënten die
voor het eerst een antidepressivum kregen voorgeschreven, was het risico van suïcidaal gedrag het grootst in de eerste
negen dagen voor de peildatum in vergelijking met patiënten die het antidepressivum 90 dagen of meer voor de
peildatum hadden voorgeschreven gekregen, namelijk RR 4,07 (95%BI=2,89-5,74). Voor fatale suïcidepogingen was het
relatieve risico 38,0 (95%BI=6,2-231). Er waren geen significante associaties tussen het gebruik van één van de
antidepressiva en het suïciderisico. De onderzoekers concluderen voorts dat het wat hogere risico van suïcide bij gebruik
van paroxetine kan worden verklaard doordat er niet is gecorrigeerd voor 'confounding' op basis van de ernst van
depressie. Met betrekking tot de beperkte gegevens uit de patiëntengroep van 10-19 jaar, wordt geconcludeerd dat er
geen wezenlijke verschillen zijn tussen de vier antidepressiva bij deze patiënten.34
Recent zijn de resultaten van een groot onderzoek bij 439 adolescenten (12-17 jaar) met depressieve stoornis
gepubliceerd, waarin de werkzaamheid van fluoxetine, cognitieve gedragstherapie en de combinatie van beide werden
vergeleken met placebo.35 De behandelingen duurden 12 weken. De resultaten toonden dat de combinatie van
fluoxetine en cognitieve gedragstherapie de beste resultaten opleverde: 71% van de patiënten toonde een positieve
respons. Klinisch significante suïcidale gedachten waren bij de aanvang van het onderzoek aanwezig bij 29% van de
patiënten. In alle vier behandelgroepen namen deze gedachten af, maar het sterkst in de combinatietherapiegroep.
Zeven patiënten ondernamen een suïcidepoging, maar geen daarvan slaagde.35 Op dit onderzoek is de kritiek geuit dat
het combineren van geblindeerde en niet-geblindeerde onderzoeksarmen methodologisch onjuist is.36 Voorts was er
geen verschil tussen fluoxetine en placebo met betrekking tot het andere primaire eindpunt, namelijk dat van 'globale
klinische beoordeling'. Schadelijk gedrag, waaronder suïcidale neigingen, kwam tweemaal zo vaak voor bij patiënten die
fluoxetine gebruikten (12%) als bij placebo (5%).36 Een ander kritiekpunt is dat het onderzoek te weinig statistische
zeggingskracht had om verschillen in suïciderisico te kunnen vaststellen.

Beschouwing
Al eerder is in meta-analysen vastgesteld dat TCA's niet werkzaam zijn bij de behandeling van kinderen (tot 12 jaar) met
depressieve stoornis en dat zij ernstige bijwerkingen kunnen hebben die soms fataal zijn gebleken (Gebu 1999; 33: 117118). Bij adolescenten met depressieve stoornis is er hooguit een aanwijzing dat TCA's enige werkzaamheid hebben.37
Bij volwassenen was al bekend dat er bij een depressie in engere zin geen verschillen zijn in werkzaamheid tussen TCA's
en SSRI's (Gebu 2002; 36: 51-59). Nu kan worden vastgesteld dat de werkzaamheid van SSRI's bij kinderen niet anders is
dan die van TCA's. Overigens wordt het onderzoek met antidepressiva en de interpretatie van de resultaten bemoeilijkt
door het grote placebo-effect, dat in sommige onderzoeken 30-50% bedraagt (Gebu 2002; 36: 51-59).
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Al eerder is ervoor gepleit om de opzet en de resultaten van alle klinische onderzoeken openbaar te maken (Gebu 2003;
37: 7-8). Ons Duitse zusterblad Arznei-telegram besluit een commentaar over dit onderwerp met de vraag of het onder
de huidige omstandigheden niet is aangewezen patiënten uit voorzorg deelname aan onderzoeken te ontraden, zolang
de wetgever geen vrijheid van informatie en daarmee openbaarheid van alle resultaten van onderzoeken garandeert.38
Er is bij de introductie van meer geneesmiddelen, en in dit geval antidepressiva voordat ze op de markt komen, al sprake
van publicatiebias, met ernstige gevolgen van dien, doordat onderzoeken met negatieve resultaten meestal niet worden
gepubliceerd door de fabrikanten. Dit onderstreept opnieuw de dringende noodzaak om meer openheid bij de
registratieprocedure van geneesmiddelen te geven.4 39 Bovenal wordt hiermee opnieuw de noodzaak aangetoond van
onafhankelijk, niet door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek.
Met de kwestie rond het achterhouden van essentiële informatie over geneesmiddelen door de farmaceutische industrie,
is de discussie over het opzetten van een register waarin al het klinische onderzoek wordt aangemeld, nieuw leven
ingeblazen.30 40 Zo'n register houdt in dat onderzoeken die niet van tevoren zijn aangemeld niet voor publicatie in
gerenommeerde tijdschriften worden geaccepteerd. Het spreekt voor zich dat artsen en apothekers voor het
verantwoord kunnen toepassen van 'evidence based medicine' moeten kunnen beschikken over alle beschikbare
informatie. Eerdere toezeggingen van Glaxo Wellcome en ook Schering-Plough aan de voorzitter van de Cochrane
Collaboration om een dergelijk register op te zetten, bleven zonder resultaat.41 Van ethische commissies die
onderzoeken beoordelen, mag worden verwacht dat zij alleen toestemming voor een onderzoek geven als ook
daadwerkelijk vaststaat dat de resultaten zullen worden gepubliceerd. Dit is onder meer verwoord in een verklaring van
de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over het publicatiebeleid.42 Daarnaast plaatst de CCMO sinds
enkele maanden gegevens over klinisch onderzoek op haar website (www.ccmo.nl). De ontsluiting van deze gegevens
zal worden aangepast zodat zij voldoen aan de criteria die onlangs zijn opgesteld door de redacteuren van enkele
vooraanstaande biomedische tijdschriften.40 De gang van zaken rond het gebruik van antidepressiva door kinderen en
adolescenten toont eens te meer de noodzaak aan van meer openheid over klinisch wetenschappelijk onderzoek.
Depressie kan bij kinderen een ernstige aandoening zijn met een verhoogd suïciderisico. Daarom moet tijdens een
behandeling actief naar suïcidale gedachten worden gezocht en moet er in elk geval voor worden gewaarschuwd een
antidepressivum plotseling te staken. De werking van SSRI's bij adolescentendepressie moet worden vergeleken met die
van cognitieve gedragstherapie en psychotherapie. Persoonlijke aandacht, hulp en begeleiding voor een depressieve
puber mogen niet worden vervangen door een tablet, waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond.
In Gebu 2000; 34: 133 werd geconcludeerd dat er nog veel tijd, inspanning en onderzoek nodig is, alvorens kinderen op
een gelijkwaardige wetenschappelijk onderzochte manier als volwassenen, geneesmiddelen krijgen voorgeschreven en
toegediend. Er is alle reden om zeer terughoudend en voorzichtig om te gaan met geneesmiddelen en zeker met
antidepressiva bij kinderen. In dit geval betekent dit dat het gebruik van antidepressiva bij kinderen, waar mogelijk, dient
te worden beperkt. In de eerste lijn dienen geen SSRI's aan kinderen met depressieve stoornis te worden voorgeschreven.
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