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Behandeling van depressie bij de ziekte van 
Parkinson: paroxetine, venlafaxine met 
vertraagde afgifte en placebo

De ziekte van Parkinson is een aandoening die, 
behalve met motorische symptomen, frequent 
gepaard gaat met psychiatrische symptomen, 
zoals stemmingsklachten. Van de patiënten met 
de ziekte van Parkinson heeft 35% klinisch rele-
vante depressieve symptomen. Eerdere onderzoe-
ken naar de effectiviteit van tricyclische antide-
pressiva (tca’s) en selectieve serotonineheropna-
meremmers (ssri’s) laten wisselende uitkomsten 
zien qua effectiviteit en tolerantie. Zo vonden 
Menza e.a. (2009) dat nortriptyline wel een signifi-
cante vermindering gaf van de score op de ‘Hamil-
ton Rating Scale for Depression’ (ham-d) ten 
opzichte van een placebo, maar paroxetine niet. 
Het effect van een serotonine-noradrenalineher-
opnameremmer (snri) bij een depressie bij de 
ziekte van Parkinson werd niet eerder in een 
gerandomiseerde gecontroleerde trial (rct) 
onderzocht.

Richard e.a. (2012) vergeleken de effectiviteit 
van paroxetine (10-40 mg, gemiddeld 21 mg) en 
venlafaxine met vertraagde afgifte (37,5-225 mg, 
gemiddeld 121 mg) bij een depressie bij patiënten 
met de ziekte van Parkinson met die van een pla-
cebo. Als primaire uitkomstmaat werd gekeken 
naar de vermindering van de score op de ham-d 
na 12 weken. In de periode juni 2005-maart 2009 

includeerden de onderzoekers in 20 klinieken in de 
vs, Canada en Puerto Rico 115 patiënten met de 
ziekte van Parkinson die voldeden aan de dsm-iv-
criteria voor een depressieve stoornis (lichte tot 
ernstige depressieve stoornis, dysthyme stoornis) 
of aan een subsyndromale depressie met een score 
van meer dan 12 op de eerste 17 items van de ham-
d. De gemiddelde ham-d-score bij aanvang was 
21,6 punten. Participanten werden dubbelblind 
gerandomiseerd en kregen paroxetine (n = 42), ven-
lafaxine met vertraagde afgifte (n = 34) of een pla-
cebo (n = 39). Achttien proefpersonen (16%) stopten 
voortijdig met de studie, waarbij er geen signifi-
cant verschil was tussen de verschillende onder-
zoeksgroepen. Te veel bijwerkingen was bij 6 
proefpersonen in de paroxetinegroep, bij 2 in de 
venlafaxinegroep en bij 2 in de placebogroep de 
reden om deelname aan de studie te staken.

Na 12 weken was de verbetering van de scores 
op de ham-d bij de paroxetine- en venlafaxine-
groep significant groter dan bij de placebogroep 
(-13,0 vs -11,0 vs -6,8). Gemeten met de ‘Unified Par-
kinson’s Disease Rating Scale’ bleken de antidepres-
siva, in vergelijking tot de placebo, de motorische 
symptomen van de ziekte van Parkinson niet te 
verergeren.

Er werden slechts 115 van de vooraf bere-
kende onderzoeksgroep van 228 proefpersonen 
geïncludeerd. Desondanks is dit de grootste place-
bogecontroleerde rct naar veelgebruikte antide-
pressiva bij de behandeling van een depressie bij 
de ziekte van Parkinson tot nu toe. Het onderzoek 
wijst uit dat paroxetine en venlafaxine met gere-
guleerde afgifte hierbij effectieve en veilige mid-
delen zijn. Bovendien verergeren beide middelen 
de motorische symptomen van de ziekte van Par-
kinson niet.

Deze onderzoeksuitkomsten zijn strijdig met 
de adviezen uit de multidisciplinaire richtlijn over 
de ziekte van Parkinson (Bloem e.a. 2010). Daarin 
wordt gesteld dat er onvoldoende bewijs is voor de 
effectiviteit van antidepressiva in de behandeling 
van depressie bij patiënten met de ziekte van Par-
kinson. Dat paroxetine in dit onderzoek wel, maar 
in het onderzoek van Menza e.a. niet effectief is 
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bevonden, kan samenhangen met de relatief korte 
duur van dat onderzoek (8 weken). Verder onder-
zoek naar de effectiviteit van antidepressivage-
bruik bij een depressie bij de ziekte van Parkinson 
is wenselijk.
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Metformine voor behandeling van amenorroe 
en gewichtstoename ten gevolge van 
antipsychoticagebruik

Metformine, een oraal antidiabeticum, is het afge-
lopen decennium in beeld gekomen als middel ter 
behandeling van metabole bijwerkingen van anti-
psychotica. Er bestaat enig bewijs dat metformine 
gewichtsreductie kan geven bij patiënten behan-
deld met atypische antipsychotica (Newall e.a. 
2012).

Antipsychotica kunnen ook andere endocri-
nologische bijwerkingen veroorzaken, zoals 
hyperprolactinemie, seksuele stoornissen en ame-
norroe. Wu e.a. (2012) verrichtten een dubbel-
blinde, gerandomiseerde trial gericht op de behan-
deling van amenorroe en gewichtstoename door 
antipsychotica. De effectiviteit van metformine 
werd placebogecontroleerd onderzocht bij vrou-
welijke patiënten met een eerste episode van schi-
zofrenie, zonder diabetes. Deelnemers mochten 
bij inclusie maximaal één jaar behandeld zijn met 
atypische antipsychotica (de meeste patiënten 
hadden risperidon, de overige sulpiride, clozapine 
en olanzapine). De amenorroe moest ontstaan zijn 
ná de start ervan. 84 patiënten werden gerandomi-
seerd en kregen 6 maanden metformine (1000 mg 
per dag) of placebo. Primaire uitkomstmaten 
waren herstel van de menstruatie en gewichtsver-
andering.

Bij 66,7% van de patiënten in de metformine-
groep versus 4,8% in de placebogroep herstelde de 
menstruatie. Voor zover de menstruatie zich her-
stelde, gebeurde dat in alle gevallen binnen 3 
maanden. Het lichaamsgewicht verminderde in 
de behandelgroep met gemiddeld 4,3% tegenover 
een toename van 3,7% in de placebogroep. Beide 
verschillen waren statistisch significant. Patiën-
ten die vóór de studie meer dan 10% in gewicht 
waren aangekomen (maar liefst 70,2% van de totale 
groep), hadden naar verhouding het grootste 
gewichtsverlies. Bijwerkingen waren in beide 
groepen licht. Er was een opmerkelijk lage uitval 
(90,5% voltooide de studietermijn).


