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g e v a l s b e s c h r i j v i n g

Therapieresistente depressies bij ouderen: 
wanneer zijn tca’s gecontra-indiceerd?

r.m. kok, w.w.a. van maarschalkerweerd

samenvatting Een 74-jarige man werd opgenomen wegens een sinds anderhalf jaar 
bestaande, recidief psychotische depressie die zonder succes was behandeld met drie serotonineher-
opnameremmers en mirtazapine, gecombineerd met risperidon, olanzapine en haloperidol. 
Vanwege cardiale problematiek had patiënt geen tricyclische antidepressiva gekregen. Behandeling 
met nortriptyline gaf geen verbetering van de depressie, na lithiumadditie herstelde patiënt vrijwel 
volledig, met geringe cardiale complicaties. Tevens was sprake van een subcorticale dementie. De 
cardiale risico’s van tricyclische antidepressiva lijken sterk te worden overschat.
[tijdschrift voor psychiatrie 46(2004)11, 769-773]

trefwoorden cardiovasculaire bijwerkingen, therapieresistente depressie, 
tricyclische antidepressiva

Antidepressiva zijn bij ouderen even effectief als 
bij overige volwassenen (Mittmann e.a. 1997; Wil-
son e.a. 2001). Mittmann e.a. vonden in hun meta-
analyse dat bij een tricyclisch antidepressivum 
(tca) gemiddeld 63% een respons vertoonde (95%-
betrouwbaarheidsinterval (bi) 57-77%); bij selec-
tieve serotonineheropnameremmers (ssri’s) was 
dit gemiddeld 58% (95%-bi 46-70%). Hoeveel oudere 
patiënten vervolgens verbeteren bij voortzetting 
van de behandeling is onvoldoende duidelijk door 
de beperkte aanwezigheid van vervolgonderzoe-
ken. Op basis van de beschikbare literatuur lijken 
lithiumadditie en een irreversibele mao-remmer 
even succesvol als bij jongere volwassenen, maar 
prospectieve, gecontroleerde onderzoeken ontbre-
ken. In een prospectief onderzoek (Flint & Rifat 
1996) dat dicht bij de gewenste protocollaire be-
handeling aansluit, werden 101 ouderen met 
nortriptyline behandeld. Non-responders en uit-
vallers kregen achtereenvolgens lithiumadditie, 
fenelzine, opnieuw lithiumadditie en elektrocon-
vulsieve therapie aangeboden. Uiteindelijk bereik-

ten 83% van de 101 patiënten een respons; van de 
patiënten die de behandeling afmaakten, was dit 
zelfs 94%.

In de dagelijkse praktijk zijn de resultaten 
waarschijnlijk slechter. Vele auteurs menen dat 
een niet adequaat uitgevoerde behandeling een 
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van thera-
pieresistentie (Baldwin & Simpson 1997). Angst 
voor cardiale bijwerkingen van tca’s kunnen een 
adequate behandeling belemmeren. In deze bij-
drage beschrijven wij een oudere patiënt met een 
depressie en een cardiale voorgeschiedenis, die 
succesvol verbeterde door behandeling met 
nortriptyline en lithium, nadat eerder drie ssri’s 
en mirtazapine zonder succes waren gegeven.

gevalsbeschrijving

Een 74-jarige man met in zijn somatische 
voorgeschiedenis een myocardinfarct op zijn 65ste 
en een instabiele angina pectoris, waarvoor hij op 
zijn 67ste een coronaire-bypass-operatie onder-
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ging, had 3 jaar geleden een depressie met psycho-
tische kenmerken. Hij werd opgenomen op een 
paaz en behandeld met fluoxetine tot 40 mg, ris-
peridon tot 3 mg en biperideen 2 keer 2 mg per dag. 
Hij ging na 2 maanden ‘in redelijke conditie’ met 
ontslag.

Ruim een jaar na ontslag werd hij opgeno-
men op een afdeling geriatrie van een algemeen 
ziekenhuis wegens vrij plotselinge sufheid, afge-
wisseld met agressief gedrag, moeizaam lopen en 
een valneiging. Fluoxetine en biperideen werden 
gestaakt, risperidon werd verminderd tot 0,5 mg 
per dag, waarna bewustzijn en looppatroon sterk 
verbeterden. In verband met paroxismaal atrium-
fibrilleren werd gestart met digoxine en antistol-
ling. Na 1 maand werd hij ontslagen met als dia-
gnose een matig gevorderd, subcorticaal demen-
tiesyndroom, gebaseerd op neuropsychologisch en 
beeldvormend onderzoek.

Twee maanden later werd patiënt opnieuw 
opgenomen op de afdeling geriatrie, met een reci-
dief psychotische depressie. Bij opname werd de 2 
weken tevoren gestarte fluoxetine omgezet in ci-
talopram 60 mg, risperidon werd omgezet in olan-
zapine 5 mg. Wegens een sinus bigeminus werd 
gestart met metoprolol 25 mg per dag. Na 5 weken 
was er nog geen verbetering te zien en werd de ci-
talopram omgezet in mirtazapine 30 mg per dag. 
Een paar maanden later werd hij overgeplaatst 
naar een ouderenafdeling van een psychiatrisch 
ziekenhuis. Aldaar werden mirtazapine en olanza-
pine vervangen door sertraline tot 75 mg en halo-
peridol 0,5 mg per dag. Patiënt bleef somber, maar 
kreeg tijdens de 14 maanden durende opname 
geen ander antidepressivum of antipsychoticum. 
De ontslagbrief vermeldde dat er een contra-indi-
catie voor tca’s zou bestaan vanwege de vascu-
laire problematiek. Met de diagnose vasculaire 
dementie met depressieve stemming werd patiënt 
teruggeplaatst naar het algemeen ziekenhuis, in 
afwachting van plaatsing in een psychogeriatrisch 
verpleeghuis. De klinisch geriater constateerde dat 
patiënt onvoldoende was behandeld voor zijn psy-
chotische depressie en verwees patiënt voor een 
‘second opinion’ naar een gespecialiseerde depres-

siebehandelafdeling voor ouderen.
Bij opname zien wij een somber ogende man, 

die zijn klachten niet goed kan omschrijven en de 
gestelde vragen doorgaans niet beantwoordt. He-
teroanamnestisch blijken behoudens een goede 
eetlust alle depressiekenmerken aanwezig te zijn. 
Tevens is sprake van passiviteit, angst, perioden 
van achterdocht en visuele hallucinaties en pro-
blemen met concentratie, geheugen en oriëntatie. 
Bij observatie valt sterk vertraagd denken en han-
delen op en duidelijk initiatiefverlies. Op de Mont-
gomery-Åsberg Depression Rating Scale (madrs) 
scoort patiënt 33, op de Geriatric Depression Scale 24 
en op de Mini-Mental State Examination 21. Wij stel-
len de diagnose depressie met psychotische ken-
merken, gepaard gaand met duidelijke cognitieve 
stoornissen.

Nortriptyline wordt gestart en bij 75 mg per 
dag is de spiegel 125 mg/ml; de haloperidol wordt 
gestopt. Voor het starten van de nortriptyline 
toont het ecg aanwijzingen voor een oud onder-
wandinfarct met een pq-tijd van ongeveer 180 
msec, er is geen eerstegraads- av-blok. Bij een do-
sering van 50 mg nortriptyline zien we een eerste-
graads av-blok met een pq-tijd van 206 msec, bij 
75 mg een eerstegraads av-blok met een pq-tijd 
van 234 msec – zonder dat de patiënt klachten 
heeft. Na 6 weken zien we onvoldoende verbete-
ring (madrs  26) en starten we met lithiumaddi-
tie. Bij een spiegel van 0,7 mmol/l zien wij patiënt 
langzaam maar duidelijk verbeteren om uiteinde-
lijk een vrijwel volledige remissie te bereiken (ma-
drs 11). Het ecg blijft onveranderd. Patiënt oogt 
na herstel van de depressie nog steeds somber, 
neemt weinig initiatieven en is traag, dit past naar 
ons idee bij de beginnende subcorticale dementie. 
De stoornissen in oriëntatie en geheugen zijn dus-
danig verbeterd dat plaatsing in het psychogeria-
trisch verpleeghuis niet meer noodzakelijk is. Hij 
is ontslagen naar huis waar hij ruim 1,5 jaar na 
ontslag nog steeds naar tevredenheid functioneert. 
De sterk verbeterde cognitieve functies zijn stabiel 
gebleven.
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bespreking

Het is eenvoudig om (achteraf) kritiek te heb-
ben op de voorgaande behandelingen van deze 
patiënt. Wat allereerst opvalt, is dat deze patiënt 
achtereenvolgens is behandeld met de antidepres-
siva fluoxetine, citalopram, mirtazapine en sertra-
line. Na een niet-succesvolle behandeling met een 
modern antidepressivum beveelt de cbo-richtlijn 
Depressie aan een tca te starten (De Groot, 1995). 
Er zijn immers aanwijzingen dat bij ernstige, kli-
nisch opgenomen patiënten of patiënten met psy-
chotische depressies  tca’s effectiever zijn (Ander-
son 2000).

De wijze van behandeling met ssri’s is even-
eens niet optimaal geweest. Citalopram is in 3 we-
ken opgehoogd naar 60 mg per dag, terwijl in de 
literatuur slechts weinig aanwijzingen te vinden 
zijn dat ophogen van ssri’s tot boven de defined 
daily dose succesvol is bij therapieresistente depres-
sies. Het gebruik van sertraline gedurende 14 
maanden zonder duidelijk beschreven vooruit-
gang is verre van adequaat.

Mogelijk heeft hierbij een rol gespeeld dat 
dementie de gestelde hoofddiagnose was, maar dat 
is geen contra-indicatie van het behandelen van 
een comorbide of gesuperponeerde stemmings-
stoornis.

Ten slotte valt op dat nergens melding is ge-
maakt van het gebruik van meetinstrumenten om 
de ernst van de depressie te kwantificeren en zo de 
effectiviteit van de behandeling te beoordelen. Het 
ontbreken van voldoende verbetering was moge-
lijk zo eerder duidelijk geworden.

Een andere verklaring voor de niet optimale 
behandeling is het risico van cardiovasculaire bij-
werkingen bij tricyclische antidepressiva. Bij li-
chamelijk gezonde patiënten met een depressie 
geven tca’s weinig klinisch relevante cardiovas-
culaire bijwerkingen. Orthostatische hypotensie 
komt bij ongeveer 2-3% voor, waarschijnlijk meer 
bij ouderen, de geleidingsvertraging en tachycar-
die zijn zelden klinisch relevant.

Bij patiënten met reeds bestaande hartziek-
ten kunnen de bijwerkingen klinisch relevant 

worden. De frequentie van orthostase neemt toe 
bij reeds bestaande hartziekten, vooral bij linker-
ventrikeldisfunctie, zoals decompensatio cordis. 
tca’s geven vertraging van de geleiding door de 
bundel van His, leidend tot een verlenging van de 
pq-tijd, en in de bundeltakken leidend tot een 
verlenging van het qrs-complex. Dit kan proble-
matisch worden bij reeds bestaande geleidings-
problemen, zoals in het bijzonder een 
(linker)bundeltakblok (qrs-tijd > 100 msec), dat 
een tienvoudige verhoging geeft van de kans op 
een 2:1 av-blok,  en intraventrikulaire geleidings-
stoornissen. Een bestaand eerstegraads av-blok 
(pq-tijd > 200 msec) geeft slechts een beperkt risico 
van een tweede- of derdegraads av-blok. Bij ische-
mie in het hart kunnen tca’s aritmieën induce-
ren. Aanwijzingen voor ischemie op het ecg, an-
gina pectoris of coronairvaatziekten zijn relatieve 
contra-indicaties.

In het Farmacotherapeutisch Kompas (Col-
lege voor Zorgverzekeringen 2003) wordt helaas 
zonder nadere specificatie vermeld dat bij tca’s 
terughoudendheid geboden is bij hart- en vaat-
ziekten. Met de hierboven genoemde relatieve 
contra-indicaties is een genuanceerder farmaco-
therapeutisch beleid echter mogelijk. De enige 
vermelde absolute contra-indicatie is de herstel-
fase na een myocardinfarct. Indien bij een patiënt 
met een relatieve contra-indicatie reden is tot het 
voorschrijven van een tca, dan adviseren wij te-
voren een ecg te maken en enkele orthostaseme-
tingen te verrichten. Na een week kan het ecg dan 
herhaald worden, omdat de tca-spiegel dan 
meestal in een steady state zal zijn. Eerdere herha-
ling is te adviseren indien cardiovasculaire klach-
ten ontstaan of verergeren. De pq-tijd en de qtc-
tijd zijn de belangrijkste parameters, maar zoals 
deze casus aantoont, hoeven verlengde geleidings-
tijden geen dwingende reden tot staken te zijn. Bij 
twijfel kan overlegd worden met een cardioloog. 
Het optreden van orthostase is eveneens geen re-
den tot stoppen met behandeling. Alhoewel goed 
onderzoek hierover grotendeels ontbreekt, is onze 
ervaring dat met het bed in Trendelenburg-posi-
tie, hoog opgaande (tot in de lies) steunkousen en 
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sanering van orthostasebevorderende comedicatie 
de behandeling niet vaak gestaakt hoeft te worden. 
Overigens is het belangrijk te realiseren dat or-
thostasemetingen mogelijk niet zo betrouwbaar 
zijn, een matige correlatie hebben met duizelig-
heid en valneiging en sterk kunnen wisselen per 
dag of per week waardoor meerdere metingen no-
dig zijn om te besluiten tot staken (A. Rouloux, 
persoonlijke mededeling).

Nortriptyline is het minst cardiotoxische 
tca; ssri’s en venlafaxine zijn veel minder of am-
per cardiotoxisch (Alexander 1996; Glassman 1998). 
De lithiumadditie heeft bij deze patiënt geen car-
diovasculaire problemen gegeven. Het Farmaco-
therapeutisch Kompas vermeldt bij lithium het 
volgende: ernstige hartaandoeningen zijn een ab-
solute contra-indicatie, cardiovasculaire ver-
schijnselen treden zelden op en ecg-veranderin-
gen zijn onafhankelijk van de bloedspiegel. Indien 
er sprake is van cardiale klachten of een cardiale 
voorgeschiedenis is een ecg voor het starten van 
lithium aan te bevelen.

conclusie

Tricyclische antidepressiva zijn relatief ge-
contra-indiceerd bij patiënten met bepaalde, reeds 
bestaande hartziekten. Een recent myocardinfact 
is de enige absolute contra-indicatie. Als echter 
een of meerdere niet-tca’s geen verbetering ge-
ven, dan moeten de cardiale risico’s van het starten 
van een tca afgewogen te worden tegen de risico’s 
- waaronder overlijden - van een onbehandelde 
depressie. Ook bij cardiaal belaste patiënten kan, 
en moet soms, zoals bij deze patiënt, na overleg 
met een cardioloog, gestart worden met een tca, 
bij voorkeur nortriptyline, onder ecg-controle.
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summary

Treatment resistant depression in the elderly; when is it inadvisable to prescribe 
tricyclic antidepressants? – R.M. Kok, W.W.A. van Maarschalkerweerd –
A 74-year old man was admitted to a psychiatric hospital because he had been suffering for 1,5 
years from a depressive disorder with psychotic features and had not responded positively to 
treatment with three selective serotonin reuptake inhibitors and mirtazapine in combination with 
risperidone, olanzapine and haloperidol. Because he had cardiovascular problems he had not been 
treated with tricyclic antidepressants. Treatment with nortriptyline did not relieve the depression, 
but upon the addition of lithium, the patient recovered almost completely and experienced only 
minor cardiovascular side-effects. The patient also suffered from mild subcortical dementia. Risks 
to the cardiovascular system arising from treatment with tricyclic antidepressants are largely 
overestimated.
[tijdschrift voor psychiatrie 46(2004)11, 769-773]

key words  cardiovascular side effects, treatment resistant depression, tricyclic 
antidepressants
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gebruik van andere antipsychotica, lithium, antidepressiva, anti-parkinsonmiddelen en farmaca met een cen-
trale anticholinerge werking verhoogt het risico op het ontstaan van tardieve dyskinesie. Risperidon kan het
effect van levodopa en andere dopaminerge agonisten antagoneren. Carbamazepine geeft een verlaging
van de plasmaspiegels van risperidon. Fenothiazines, tricyclische antidepressiva en enkele ß-blokkers kun-
nen de plasmaconcentratie van risperidon verhogen maar hebben geen effect op die van de antipsychotisch
werkzame fractie. Fluoxetine kan de plasmaconcentratie van risperidon verhogen. De anti-�1-adrenerge wer-
king (vooral bij fenothiazinen) kan een versterking geven van het bloeddrukverlagende effect van fenoxy-
benzamine, labetalol en andere �-blokkerende sympathicolytica, alsmede van methyldopa, reserpine en
andere centraalwerkende antihypertensiva. Daarentegen wordt het bloeddrukverlagende effect van guane-
thidine geblokkeerd. De combinatie van enkele antipsychotica met diuretica zoals furosemide en chloorthia-
zide kan de uitscheiding van water, natrium en soms ook chloride sterk vergroten. Middelen die de verho-
ging van de leverenzymenactiviteit induceren (barbituraten, fenytoïne en carbamazepine), versnellen de
afbraak van antipsychotica. bijwerkingen In klinisch onderzoek zijn de volgende bijwerkingen met Risperdal
Consta gerapporteerd bij dosering volgens het voorschrift: Gewichtstoename (gemiddeld 2,7 kg na 1 jaar),
depressie, vermoeidheid en extrapiramidale stoornissen. Verder zijn soms gemeld: gewichtsverlies,
zenuwachtigheid, slaapstoornis, apathie, verminderde concentratie, abnormale visus, hypotensie, syncope,
huiduitslag, pruritis, perifeer oedeem, reactie op de injectieplaats, seksuele disfunctie, ejaculatiefalen en
impotentie. Symptomen van hyperprolactinemie, zoals non-puerperale lactatie, amenorroe en verminderd
libido. Incidenteel zijn de volgende bijwerkingen gemeld: tardieve dyskinesie, maligne neurolepticumsyn-
droom en insulten. Hematologische afwijkingen, zoals een verhoogd aantal witte bloedcellen, zijn gevon-
den. Bij enkele patiënten werd een verhoging van leverenzymen waargenomen. Daarnaast zijn ongewenste
effecten gemeld, zoals die ook na oraal gebruik van risperidon kunnen voorkomen. verpakking Een verpak-
king Risperdal Consta heeft de volgende inhoud: een flacon met Risperdal Consta poeder voor suspensie
voor injectie; een voorgevulde spuit met het oplosmiddel voor Risperdal Consta; twee HypointTM 20G
2” TW-naalden voor de bereiding; een Needle-Pro‚-naald voor de intramusculaire injectie (veiligheids-20G
2” TW-naald met naaldprotectiemechanisme). prijzen Volgens Z-Index. vergoeding Volledige vergoeding.
uitgebreide productinformatie Op verzoek beschikbaar. datum januari 2003.
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ABILIFY®

Verkorte productinformatie Abilify®

Samenstelling: Abilify tabletten bevatten 15 of 30 mg aripiprazole. 
Farmacotherapeutische groep: Antipsychotica. Indicaties: Behandeling van 
schizofrenie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor aripiprazole of voor 
één van de hulpstoffen. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Bij 
optreden van tekenen en symptomen van tardieve dyskinesie, dient dosisver-
laging of staken van het geneesmiddel te worden overwogen. Deze symptomen 
kunnen tijdelijk verergeren of kunnen zelfs pas na staken van de behandeling 
optreden. Indien een patiënt aanwijsbare tekenen en symptomen van Maligne 
Neuroleptica Syndroom (MNS) ontwikkelt, of zich presenteert met hoge koorts 
zonder bijkomende klinische manifestaties van MNS, dienen alle antipsychotica, 
inclusief aripiprazole te worden gestaakt. Bij een voorgeschiedenis van convul-
sies of met aandoeningen die in verband kunnen worden gebracht met convul-
sies dient aripiprazole met voorzichtigheid te worden gebruikt. Bijwerkingen: 
Onder andere zijn gemeld licht gevoel in het hoofd, slapeloosheid, akathisie, 
slaperigheid, tremor, wazig zien, tachycardie, orthostatische hypotensie, missel-
ijkheid, braken, dyspepsie, obstipatie, hoofdpijn, asthenie, maligne neuroleptica 
syndroom, tardieve dyskinesie en convulsies. Dosering: Aanbevolen start- en 
onderhoudsdosering: 15 mg éénmaal daags. Interacties: Gelijktijdig gebruik 
met CYP2D6 remmers of CYP3A4 remmers of inductoren kan leiden tot dosi-
saanpassing van aripiprazole.
Afl everstatus: UR. Vergoeding en prijzen: zie Z-index.

Zie volledige IB1-tekst indien aanvullende informatie nodig is.
Bristol-Myers Squibb B.V., Woerden, september 2004.

Abilify is ontwikkeld i.s.m.
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