Antidepressiva als slaapmedicatie?
Marielle A.E. Nieuwhof, Hein J.E.M. Janssens
Nr 11-12 | 2019 (53) | Pagina 102-105 | Nieuw | 02-11-2019

Tags
slaapstoornis

slaapmiddelen

REM-slaap

depressie

antidepressivum mirtazapine

Ondanks het ontbreken van bewijs van werkzaamheid wordt het antidepressivum mirtazapine toegepast als
behandeloptie bij slaapstoornissen. Eerder besteedde het Ge-Bu hier aandacht aan. Voor zover onderzocht blijkt dit
grotendeels ook op te gaan voor andere antidepressiva. Voor slechts een enkel antidepressivum geldt dat ze enig
positief effect hebben op slaapuitkomstmaten. Circa 23 minuten meer totale slaaptijd of circa 15 minuten minder wakker
liggen ’s nachts zijn dan echter nauwelijks of niet-relevante behandeleffecten. Voor primaire slaapstoornissen zijn
antidepressiva derhalve geen behandeloptie, ook niet als alternatief voor niet-werkzame andere behandelingen.

Ge-Bu Plaatsbepaling
Er is van veel antidepressiva, waaronder amitriptyline, geen onderzoek bekend naar de
effecten op slaapstoornissen.
De wèl onderzochte antidepressiva blijken bij primaire slaapstoornissen geen
behandeloptie, omdat het bewijs voor klinisch relevante werkzaamheid onvoldoende is.
Er is slechts laag tot matig bewijs dat doxepine, trazodon en SSRI’s gering of geen effect
hebben.
De mogelijk sederende werkzaamheid van antidepressiva is hooguit toe te passen bij
patiënten die een indicatie hebben voor een medicamenteuze behandeling van een
(ernstige) depressie met slaapstoornissen als bijkomend probleem.
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