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Melatonine en slaapstoornissen
S. HUYSMANS, M. DE HERT, F. DESPLENTER

Het Tijdschrift voor Psychiatrie biedt zijn lezers de mogelijkheid om online toetsen te maken gebaseerd op artikelen in
het blad. Elke toets duurt 1 uur en levert 1 accreditatiepunt
op.
De 20ste accreditatietoets staat nu online. Deze hoort bij
het artikel ‘Melatonine en slaapstoornissen: Literatuuroverzicht en toetsing aan de psychiatrische praktijk’ van S.

Huysmans, M. De Hert & F. Desplenter. Dit artikel stond in
het decembernummer 2019 van het Tijdschrift voor Psychiatrie.
U vindt het artikel op www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/
issues/547/articles/12084,
klik op ‘Accreditatietoetsen’ in de linker kolom: meld u
eerst aan en log vervolgens in.

SAMENVATTING

ACHTERGROND

Slaapstoornissen zijn een frequent voorkomend probleem met een belangrijke impact op de levens
kwaliteit. Gezien zijn fysiologische eigenschappen wordt melatonine in verband gebracht met de
behandeling van slaapstoornissen. Bovendien is melatonine sinds 2007 door het Europees geneesmid
delenagentschap (ema) erkend voor primaire insomnia bij volwassenen ouder dan 55 jaar voor een
periode van maximaal 13 weken.

DOEL

Analyse van de internationale literatuur over de indicatiestellingen en effectiviteit van melatonine voor
slaapstoornissen en toetsing hiervan aan het gebruik in de praktijk.

METHODE

Een narratieve literatuurstudie in PubMed, Cochrane en Web of Science, aangevuld met een retrospec
tief onderzoek van het voorschrijfgedrag binnen een universitair psychiatrisch ziekenhuis.

RESULTATEN

De huidige evidentie voor het gebruik van melatonine voor insomnia en circadiane ritmestoornissen
is laag. We merkten eveneens op dat de effectiviteit van melatonine voor de erkende indicatie van
primaire insomnia in sommige richtlijnen in twijfel getrokken werd en dat de verschillende studies
ook heterogeen waren wat betreft uitkomstmaten, indicatiestellingen en geformuleerde adviezen.
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Bovendien voldeed slechts 19,6% van de voorschriften in het retrospectief onderzoek aan de officiële
indicatiestelling volgens het ema.
CONCLUSIE

Deze studie toont aan dat melatonine voornamelijk offlabel gebruikt wordt. Globaal lijkt er sprake
te zijn van een beperkte effectiviteit van melatonine, hetgeen een weerslag heeft op de indicatie
stellingen.
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