Off-labelgebruik mirtazapine als slaapmiddel
Werkzaamheid niet bewezen, wel bijwerkingen
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Het gebruik van het antidepressivum mirtazapine (Remeron®) bij patiënten met slapeloosheid neemt toe. Deze
toepassing blijkt echter niet gestoeld op bewijs van werkzaamheid uit gerandomiseerd onderzoek. Er zijn hooguit
aanwijzingen gebaseerd op het theoretische werkingsmechanisme. De rationale achter de toename van het
voorschrijven van mirtazapine bij slapeloosheid is onduidelijk. Onder meer de angst voor de verslaving die kan optreden
bij benzodiazepinereceptoragonisten (zoals temazepam of zolpidem) of het feit dat deze middelen niet worden vergoed,
zouden een rol kunnen spelen. Maar ook mirtazapine heeft vervelende bijwerkingen, waaronder slaperigheid overdag.
Het CBR kent in verband met de beïnvloeding van de rijvaardigheid door de slaperigheid overdag, aparte bepalingen
voor patiënten die mirtazapine gebruiken. Vanuit het oogpunt van rationele farmacotherapie is er geen reden
mirtazapine off label voor te schrijven bij slapeloosheid.
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•

Zolang er geen bewijs is voor werkzaamheid uit gerandomiseerd onderzoek, bestaat er

geen reden mirtazapine voor te schrijven voor slapeloosheid bij patiënten zonder psychische
comorbiditeit.
•

Ook bij patiënten met depressie met slapeloosheid is er geen bewijs uit gerandomiseerd

onderzoek voor de werkzaamheid van mirtazapine tegen slapeloosheid. Bij deze groep is er
slechts in uitzonderingsgevallen een rationale voor het voorschrijven van mirtazapine.
•

Bijwerkingen als slaperigheid overdag en beïnvloeding van de rijvaardigheid beperken de

toepassing van mirtazapine.

Toename van het gebruik van mirtazapine als slaapmiddel

Geen bewijs voor minder slaapproblemen door mirtazapine
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