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Jop de Vrieze

Bijna één miljoen Nederlanders slikken antidepressiva tegen 
hun depressie, angststoornis of eetprobleem. Ze worden 
meestal voorgeschreven om de patiënt uit het ergste dal te ha-
len, zodat die weer voldoende gaat functioneren om het leven 
weer op te pakken en met therapie aan de slag te gaan. Maar 
wie eenmaal antidepressiva gebruikt, komt er moeilijk vanaf. 
Naar schatting 30 % van de slikkers gaat er langer mee door 
dan de zes maanden die de richtlijnen voorschrijven. 

Ondertussen is er veel discussie over de effectiviteit van anti-
depressiva, met name bij milde tot matige depressies. Bij 
grofweg de helft van de patiënten zouden ze niet beter wer-
ken dan een placebo en mogelijk verminderen antidepressiva 
zelfs het duurzame effect van psychotherapie – met fl inke bij-
werkingen. Wat zijn antidepressiva nu eigenlijk, wat doen ze 
in het lichaam? Wanneer lijken ze wel nut te hebben en wan-
neer niet? 

Antidepressiva
Stemmingsverbeteraars uit een potje
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W
ie wordt getroffen door 
een depressie, is niet ge-
woon neerslachtig. Een 
echte depressie gaat veel 

verder dan dat. Geleidelijk aan of van de 
ene op de andere dag is alle energie ver-
dwenen. Wie depressief is, heeft geen fut 
meer om op te staan, onder de douche te 
gaan, iets te eten, vrienden te ontmoeten of 
wat dan ook te doen om zichzelf op te vro-
lijken. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, want 
juist dat opvrolijken is de remedie tegen de 
neerslachtigheid. Er is sprake van een total 
meltdown van de hersenen. Die meltdown 
overkomt heel veel mensen eens of meer, 
namelijk 16 % van de bevolking. En omdat 
die vicieuze cirkel zeer hardnekkig is, is de 
behoefte groot aan een medicijn dat de 

hersenen kan helpen eruit te komen. 
Gelukkig zijn die medicijnen er: antide-
pressiva. Al moet gezegd dat het zeker 
geen wondermiddelen zijn en ze bij lang 
niet iedereen aanslaan. Ook zijn de bij-
werkingen fors. Hoe komt het dat zoveel 
mensen antidepressiva gebruiken, en wat 
doen die middelen nu precies?
Soms zijn er een of meerdere concrete 
aanleidingen voor de depressie aan te wij-
zen, bijvoorbeeld ontslag, het verlies van 
een dierbare of een verbroken relatie. Ook 
kun je depressief worden als je een ernsti-
ge ziekte hebt, zoals kanker of een spijs-
verteringsziekte. In sommige gevallen is er 
geen vuiltje aan de lucht tot op de dag dat 
de depressie toeslaat. In dat geval is er 
sprake van wat psychiaters en psycholo-

gen een ‘endogene depressie’ noemen. 
Zo’n depressie lijkt in het brein te zijn 
ontstaan zonder aanwijsbare externe aan-
leiding, al valt niet uit te sluiten dat facto-
ren gemist zijn. De ene keer staat die en-
dogene depressie op zich, de andere keer 
worden depressieve episodes afgewisseld 
door manische en is er sprake van een bi-
polaire stoornis. 

Signaalstoffen aanvullen
Onze hersenen werken op basis van allerlei 
signaalstoffen, zogenoemde neurotransmit-
ters, die ons motiveren tot en belonen voor 
gedrag. Ze lijken wat dat betreft wel wat op 
een bank die leningen verstrekt aan veelbelo-
vende ondernemers, in de verwachting dat 
dit geld met rente terugkomt. In het geval 
van de hersenen vormen beloningsstofjes zo-
als serotonine en dopamine de rente. Bij een 
depressie is de bank het vertrouwen verloren 
in de ondernemer en gaat de geldkraan dicht. 
Tot een jaar of tien geleden was de gedach-
te dat er bij een depressie sprake was van 
een verstoorde balans tussen de neuro-
transmitters die motivatie en beloning re-
gelen. Die neurotransmitters worden afge-
geven in de zogeheten synapsspleten tussen 
zenuwcellen, om zo de elektrische signalen 
tussen die zenuwen door te geven. Bij een 
depressie zouden bepaalde signalen onvol-
doende doorkomen. Met name de neuro-
transmitters noradrenaline (fysieke opwin-
ding) en serotonine (motivatie) zouden in 
een depressief brein veel te weinig aanwezig 
zijn. De oplossing lag voor de hand; name-
lijk de stoffen waaraan een tekort is aan - 
vullen. 
Op dit idee berust de veronderstelde wer-
king van vrijwel alle antidepressiva. In de 
jaren vijftig bracht de farmaceutische in-

Ongeveer een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Het zijn 
zeer omstreden medicijnen, omdat de bijwerkingen flink zijn en ze 
met name bij milde tot matige depressies nauwelijks meerwaarde 
hebben. Wat voor stoffen zijn antidepressiva, wat doen ze in het 
lichaam en wanneer hebben ze wél nut? 

Stemmingsverbetering uit een potje

Antidepressiva

Voorbeelden van tricyclische antidepressiva. Ze zijn vaak effectief, maar hebben zware bijwerkingen.
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dustrie de zogeheten mono-amino-oxida-
seremmers (MAO-remmers) op de markt. 
Ze zijn bij toeval ontdekt. De eerste MAO-
remmer, iproniazide, bleek niet effectief 
tegen tuberculose, maar deed patiënten 
wél mentaal opknappen. Mono-amino-
oxidases zijn enzymen die signaalstoffen 
zoals noradrenaline, serotonine en dopa-
mine afbreken. Remming ervan maakt die 
neurotransmitters dus langer actief. 
Helaas hebben MAO-remmers in combi-
natie met onder meer de consumptie van 
kaas, bier en wijn sterke bijwerkingen zo-
als extreme bloeddrukverhoging, doordat 
de mono-amino-oxidases ook bloeddruk-
verhogende stoffen uit die voedingsmid-
delen afbreken. Daarom zijn ze in 1964 
van de markt gehaald. Tegenwoordig 
schrijven artsen ze alleen nog voor in 
combinatie met een streng dieet.

Nieuwe generaties
Niet lang nadat de MAO-remmers ver-
schenen, bereikte een andere klasse anti-
depressiva de markt. Die stoffen bestaan 
uit drie koolstofringen en heten dan ook 
tricyclische antidepressiva. Ze remmen de 
heropname van serotonine en noradrena-
line in de synapsspleet door de receptoren 
waarlangs dit gebeurt bezet te houden, 
waardoor die stoffen langer actief blijven. 
De tricyclische antidepressiva bleken heel 
effectief, met name bij zwaardere, endo-
gene depressies. Helaas hebben ook deze 
middelen soms flinke bijwerkingen, met 
name aan het hart, en kan een overdosis 
dodelijk zijn.
In de jaren tachtig zag weer een nieuwe 
generatie middelen het licht. Met name 
een vermeend gebrek aan ernstige bijwer-
kingen beloofde veel. Het ging om zoge-
heten selectieve serotonine-heropname-
remmers (selective serotonin reuptake 
inhibitors, SSRI’s), die tegenwoordig on-
geveer 80 % van de voorgeschreven anti-
depressiva uitmaken. Zoals de naam doet 
vermoeden is het werkingsmechanisme 
vergelijkbaar met dat van de eerdere anti-
depressiva, alleen zijn ze door de selectivi-
teit over het algemeen ook iets minder ef-
fectief. De bekendste SSRI is fluoxetine, 
beter bekend als Prozac (zie afbeelding op 
pagina 7). 
Ondanks het woord ‘selectieve’ in de 
naam, is de werking van SSRI’s allesbe-
halve gericht. Zoals neurobioloog en de-
pressie-expert David Anderson van het 

Antidepressiva
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California Insitute of Technology het tij-
dens een TED-talk uitdrukte: ‘Het behan-
delen van je depressie met een SSRI is als 
het verversen van je motorolie door de 
klep te openen en de olie over je hele mo-
torblok te gieten.’ Oftewel: er zal wel wat 
goed terechtkomen, maar veel ervan zal 
meer kwaad dan goed doen. 

Agressie als bijwerking
Serotonine speelt een rol in allerlei hersen-
processen, waardoor ook die verstoord ra-
ken. Zo hebben veel mensen die antide-
pressiva slikken last van een verminderd 
libido, krijgen ze last van slaapproblemen 
(die juist de depressie kunnen verergeren) 
en kunnen er angsten ontstaan. Een nog 
veel ernstiger bijwerking is dat in zeldzame 
gevallen iemand die net is begonnen of ge-
stopt met antidepressiva agressief kan wor-
den. Meerdere keren is een SSRI daarom 
in verband gebracht met een moord, onder 
meer die van Elzelien K., die in 2008 haar 
man en dochter vermoordde met een bijl. 
Hoe een SSRI kan leiden tot agressie is 
niet duidelijk, omdat die in principe emo-
ties dempt, waardoor agressie juist zou 
moeten afnemen. 
Serotonine speelt daarnaast een rol bij 
processen elders in het lichaam. SSRI’s 
remmen daardoor de bloedstolling, omdat 
ze de vorming van bloedplaatjes remmen. 
Ook treden er vaak maag- en darmklach-
ten op, omdat serotonine daar wordt ge-
produceerd; 90 % van de serotonine be-
vindt zich daar en speelt een rol bij de 
spijsvertering.
Een ander belangrijk nadeel van antidepres-
siva is dat ze nooit direct werken. Hoe dit 
precies komt, is niet helemaal duidelijk en 
heel mysterieus: de heropname van seroto-
nine in de synapsen wordt namelijk al bin-
nen enkele uren geremd. Sommige weten-
schappers vermoeden dat in reactie op de 
medicatie de afgifte van serotonine daalt en 
dat dit effect pas na een tijdje stopt. 
Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het ef-
fect van antidepressiva helemaal niet toe 
te schrijven valt aan het verhogen van de 
serotoninespiegel in de hersenen en dat 
de disbalans niet de daadwerkelijke oor-
zaak is van de depressie. Want ondanks 
dat de heropname al binnen enkele uren 
wordt geremd, werkt het middel pas na 
enkele weken echt. In die eerste weken 
zijn de bijwerkingen heftig: misselijkheid, 
duizeligheid, hoesten, slapeloosheid en tot 

overmaat van ramp kunnen de psychische 
klachten in deze periode juist toenemen. 
Bovendien heeft niet iedere patiënt baat 
bij SSRI’s en sommige middelen die niet 
inwerken op serotonine kunnen ook wer-
ken. Sterker nog: het antidepressivum tia-
neptine stimuleert juist de heropname 
van serotonine.
Een depressie, zo is inmiddels wel duide-
lijk geworden, is een stuk complexer dan 
de elegante chemical imbalance theory doet 
vermoeden. Het wordt tegenwoordig ge-
zien als een biopsychosociaal fenomeen: 
aanleg, psychische en sociale factoren 
spelen een rol en samen veroorzaken ze 
de balans tussen de signalen in de herse-
nen die worden overgedragen via de ge-
noemde neurotransmitters. De genen zor-
gen voor een bepaalde kwetsbaarheid, die 
onder invloed van (een opeenstapeling) 
van gebeurtenissen kan leiden tot de 
klachten. 

Niemand weet precies hoe 
antidepressiva werken
Hoe antidepressiva echt werken, weet ei-
genlijk niemand. Sommige experts vermoe-
den dat de invloed van antidepressiva op 
de neurotransmitters een side show is en dat 
de echte werking plaatsvindt op een ander 
niveau, bijvoorbeeld door genen in het 
brein aan- en uit te schakelen die te maken 
hebben met de aanmaak en verandering 
van verbindingen tussen gebieden in de 
hersenen. Antidepressiva geven de meeste 
depressieve mensen een minder neerslach-
tig gevoel, mogelijk omdat ze alle gevoelens 
wat minder sterk maken: veel mensen die 
antidepressiva slikken voelen zich ‘vlak’: de 
scherpe randjes gaan ervan af, maar ook de 
mooie randjes. 
Vrijwel altijd worden antidepressiva daar-
om voorgeschreven in combinatie met 
cognitieve gedragstherapie. Tijdens die 
therapie gaat de patiënt op zoek naar die-
pere oorzaken voor de depressie, om die 
aan te pakken en zo de onder invloed van 
de omgeving gevormde verbindingen in 
de hersenen en de productie van de ver-
schillende signaalstoffen weer in balans te 
brengen. Hoewel een depressie altijd vre-
selijk is, is zij soms ook nuttig. Het li-
chaam trekt aan de rem omdat er dingen 
in het leven moeten veranderen: een baan 
die wél plezier oplevert, een partner die 
wél van je houdt, een leefstijl die wél ge-
zond is. Het brein wil er als het ware weer 

op kunnen vertrouwen dat het geld wat 
het uitleent in de vorm van energie, wordt 
terugbetaald met rente: de beloningsstof-
jes serotonine en dopamine.

De onderliggende oorzaak 
aanpakken
Veel psychologen schrijven bij voorkeur 
geen antidepressiva voor, omdat de bijwer-
kingen fiks zijn en het moeilijk is om er 
weer vanaf te komen. Bovendien doen ze 
één ding duidelijk niet: de onderliggende 
oorzaak aanpakken. Het zijn symptoombe-
strijders. Vandaar dat cognitieve gedrags-
therapie in principe de voorkeur heeft. 
Daarmee worden wél de onderliggende 
oorzaken aangepakt. Bovendien is bij gene-
zen de kans dat de depressie niet terug-

 XAntidepressivum zet  
onderhoudscellen  

in andere rol
Net als elders in ons lichaam, be-
vinden zich ook in onze hersenen 
immuuncellen. Deze gespeciali-
seerde afweercellen, microglia, 

hebben een dubbelfunctie. Ze ko-
men in actie tegen binnendringen-
de ziekteverwekkers en als er plot-
seling hersenweefsel beschadigd is 

geraakt, bijvoorbeeld bij een her-
senschudding, en ze plegen routi-
ne-onderhoud aan de hersenen-

cellen, zodat die goed blijven 
functioneren en er nieuwe verbin-
dingen gevormd kunnen worden 
onder invloed van ervaringen. Op 

ieder moment kunnen de microglia 
maar een van beide taken uitvoe-
ren: het routinewerk of de acute 

werkzaamheden. Normaal gespro-
ken wisselt dit zich af. Echter, bij 

een depressie verwaarlozen de mi-
croglia hun onderhoudstaken, 

waardoor het brein steeds minder 
goed functioneert. SSRI’s, zo blijkt, 

zetten de microglia weer aan tot 
hun onderhoudswerkzaamheden, 

waardoor het brein weer beter gaat 
functioneren en er weer nieuwe 
verbindingen aangelegd kunnen 

worden. Vandaar dat de combinatie 
met cognitieve gedragstherapie 

goed werkt: die therapie bewerk-
stelligt de door het medicijn moge-
lijk gemaakte nieuwe verbindingen. 
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komt veel groter. Met name de manier van 
omgaan met tegenslag en onprettige om-
standigheden staat erin centraal. 
Toch zijn er wel degelijk patiënten voor 
wie antidepressiva een uitkomst zijn. Wie 
in een diep dal zit, is amper van de bank 
af of uit bed te krijgen, laat staan dat die 
gaat hardlopen of in zijn ziel graven. Een 
antidepressivum kan dan een zetje in de 
goede richting geven, waardoor de patiënt 
weer voldoende functioneert om aan de 
slag te gaan richting herstel. 
Bij ernstige depressies werken antidepres-
siva duidelijk beter dan placebo’s: 40 % 
komt uit de depressie op een antidepressi-
vum versus 25 % op een placebo. Op de 
lange termijn daalt de kans op zelfdoding 
met 20 %. Een grote meerderheid van de 
miljoen antidepressivaslikkers in Neder-
land is er niet zo ernstig aan toe als boven-
genoemde groep. Zij lijden aan een milde 
tot matige depressie. Die gaat in de meeste 
gevallen binnen een halfjaar over. Boven-
dien, zo blijkt uit kritische analyses van 
grote studies met antidepressiva, werken 
antidepressiva bij die patiënten niet beter 
dan een placebo, vooral omdat dergelijke 
depressies ook ‘vanzelf ’ overgaan. 
Die groep met een milde tot matige de-
pressie kan het best van de pillen afblij-

ven, hoe verleidelijk het ook kan zijn om 
eraan te beginnen om sneller op te knap-
pen – zes maanden is immers heel lang. 
Er zijn namelijk aanwijzingen dat wie aan 
antidepressiva begint, op de lange termijn 
slechter af is: de pil is een soort lapmiddel 
die het zoeken naar échte oplossingen 
juist in de weg kan staan en het effect van 
cognitieve gedragstherapie verminderen. 
Na het stoppen neemt daardoor de kans 
op herhaling juist toe. 

Dosering is cruciaal en  
moeilijk te bepalen
Het is lastig om van een antidepressivum 
af te komen. Als een patiënt stopt met het 
antidepressivum, begint het lichaam te 
protesteren. Antidepressiva zijn niet ver-
slavend, zoals alcohol of nicotine, waarbij 
een sterke zucht ontstaat naar de betref-
fende stof. Maar er ontstaan wel onthou-
dingsverschijnselen, zoals griep achtige 
symptomen, hoofdpijn en slapeloosheid. 
Het is daarom zeer onverstandig om ab-
rupt te stoppen met het slikken van een 
antidepressivum. Bij rustig afbouwen, 
over een periode van minstens twee 
maanden, is de kans op dergelijke bijwer-
kingen beperkt, al is de kans op herhaling 
ook dan nog groot. 

Antidepressiva

 XPartydrug als 
antidepressivum

De laatste tijd zijn er weinig nieuwe 
antidepressiva op de markt ge-
bracht. In 2013 werd een nieuw 
middel, vortioxetine, toegelaten. 

Dat lijkt net als het ADHD-medicijn 
ritalin chemisch gezien veel op co-
caïne. Een depressie komt meestal 

neer op een volledig tekort aan 
energie en motivatie, dergelijke 

pepmiddelen gaan daar tegenin. 
Ook de populaire partydrug keta-

mine, ook wel bekend als Special K, 
staat de laatste tijd weer in de be-
langstelling als antidepressivum. 

Bij een hogere dosering is ketami-
ne een narcosemiddel, maar bij la-

gere dosering verbetert het met 
name de stemming. Dat doet het 
niet middels een effect op seroto-
nine, maar via de NMDA-receptor 
op een andere neurotransmitter: 
glutamaat. Glutamaat speelt een 
belangrijke rol bij leren en bij het 
geheugen. Door die functies te  

stimuleren, zou ketamine het brein 
aanzetten tot het vormen van  

nieuwe verbindingen. 
Een voordeel van ketamine is dat 

het in tegenstelling tot gewone 
anti depressiva binnen enkele uren 
werkt. Voordat het middel kan wor-
den toegelaten, is er nog veel on-
derzoek nodig. Zo is er weinig tot 

niets bekend over de langetermijn-
effecten. Een ander belangrijk na-
deel is het heftige effect van een 
hoge dosis ketamine: het is niet 

voor niets een narcosemiddel. Ook 
kan ketamine verslavend werken 
en wordt na verloop van tijd de  

benodigde dosis hoger, omdat de 
lever het steeds sneller afbreekt. 
De kans dat de benodigde onder-
zoeken uitgevoerd gaan worden is 
echter klein: op ketamine zit geen 

patent meer, dus er valt weinig geld 
aan te verdienen. 

Carrie Fisher, voor Star Wars-fans voor altijd vereenzelvigd met haar rol van prinses Leia, worstelde het grootste   deel van haar leven met verslavingen, een bipolaire stoornis en depressies. Ze maakte er geen geheim van. 

In tegendeel: ze schreef er boeken over, gaf lezingen en dreef regelmatig in het openbaar de spot met zichzelf.   Fisher heeft op die manier veel betekend om het lijden aan geestesziektes uit de taboesfeer te halen. Zelfs 

na haar overlijden op 23 december 2016 maakte ze nog een statement: haar as wordt bewaard in een urn in de    vorm van een Prozac-pil. 
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Ruim een derde van de patiënten reageert 
niet of nauwelijks op een antidepressivum. 
Dat kan komen doordat de lever de betref-
fende stof te snel afbreekt, of doordat het 
lichaam er om een andere reden niet goed 
op reageert. Het kan dan zijn dat een an-
der middel wel aanslaat. Soms kan het een 
halfjaar duren voor de psychiater of huis-
arts het juiste middel op de juiste dosering 
weet te krijgen die werkt – uiteindelijk is 
voor vrijwel iedereen wel een middel te 
vinden dat redelijk aanslaat. 
Wanneer er verbetering optreedt is niet 
duidelijk of het ook daadwerkelijk door het 
antidepressivum komt. Dat komt doordat 
het placebo-effect van antidepressiva heel 
sterk is, en dus voor de bestrijding van een 
milde depressie groot genoeg. Dat is geen 
kwestie van suggestie, maar een écht far-
macologisch effect: wie een medicijn 
neemt om zijn stemming te verbeteren, 
zwengelt daarmee de medicijnfabriek van 
zijn eigen lichaam aan. 

Elektroshocktherapie
De meest ongunstige diagnose hebben 
patiënten met een chronische, endogene, 
dubbele depressie: zij zijn vrijwel non-
stop neerslachtig, met periodes waarin ze 
zich nóg slechter voelen. Voor hen zit er 

voorlopig niets anders op dan de rest van 
hun leven antidepressiva te slikken. Met 
de bijwerkingen zullen ze moeten leven. 
Er is ook een groep die helemaal nergens 
op reageert: niet op antidepressiva en niet 
op cognitieve gedragstherapie. Voor hen is 
er één laatste middel: elektroshockthera-
pie. Daarbij worden gebieden die speci-
fi ek bij stemming een rol spelen met een 
elektrode gestimuleerd om de hersenen 
lokaal te resetten en een nieuw evenwicht 
in te stellen. Dat werkt bij een groot deel 
van hen wonderwel, een aantal maanden. 
Omdat de elektroshocks de hersenen kun-
nen beschadigen en daardoor onder meer 
het geheugen aantasten, geldt deze thera-
pie voorlopig als laatste redmiddel.  

Vooral de bijwerkingen van 
antidepressiva verschillen
De verkrijgbare antidepressiva hebben 
allemaal grofweg eenzelfde effect en 
verschillen met name wat betreft hun 
bijwerkingen – die het gevolg zijn van 
het feit dat ze niet specifiek werken. 
Die bijwerkingen variëren sterk: een 
middel wat de ene persoon veel klach-
ten geeft, kan bij de ander juist goed 
aanslaan en vice versa. 56 % van de 
slikkers gebruikt een SSRI, 21 % een 
tricyclisch antidepressivum, meestal 
amitriptyline. 

SSRI’s en SNRI’s

citalopram (SSRI)

escitalopram (SSRI)

fluoxetine (Prozac) (SSRI)

fluvoxamine (SSRI)

paroxetine (Seroxat) (SSRI)

sertraline (Zoloft) (SSRI)

venlafaxine (SSRI/SNRI)

duloxetine (Cymbalta) (SNRI)

Overig

trazodon

venlafaxine

mirtazapine

hyperiplant

bupropion (NDRI)

TCA’s

amitriptyline

clomipramine

desipramine

dosulepine

doxepine

imipramine

maprotiline

nortriptyline

MAO-remmers

tranylcypromine

fenelzine

-fans voor altijd vereenzelvigd met haar rol van prinses Leia, worstelde het grootste   deel van haar leven met verslavingen, een bipolaire stoornis en depressies. Ze maakte er geen geheim van. 

In tegendeel: ze schreef er boeken over, gaf lezingen en dreef regelmatig in het openbaar de spot met zichzelf.   Fisher heeft op die manier veel betekend om het lijden aan geestesziektes uit de taboesfeer te halen. Zelfs 

na haar overlijden op 23 december 2016 maakte ze nog een statement: haar as wordt bewaard in een urn in de    vorm van een Prozac-pil. 

De structuurformule van fluoxetine-hydrochlo-

ride (C17H18F3NO), beter bekend als Prozac. 

Het halogeen aan de aromatische ring bepaalt 

grotendeels de specificiteit van de SSRI.
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Antidepressiva

Fluoxetine-hydrochloride (C17H18F3NO), 

ofwel Prozac, is waarschijnlijk het bekend-

ste antidepressivum. Het is een selectieve 

serotonine-heropnameremmer (SSRI) en 

daarmee een derde generatiemiddel. 

Fabrikant Eli-Lily heeft tot 2002 miljarden 

verdiend aan Prozac; in dat jaar verliep het 

patent en kelderde de winst door concur-

rentie van generieke alternatieven. 

Voor op school
1.   Leg uit wat er bedoeld wordt met het feit dat antidepressiva niet 

specifi ek werken.
2. Wat is een endogene depressie?
3.  Wat is de functie van neurotransmitters en op welke plaats in de 

cel zijn ze te vinden?
4. Welke alternatieven zijn er voor antidepressiva?
5. Wat is het placebo-e� ect?
6.  Welk e� ect heeft een depressie op de microglia? (dit zijn de gespe-

cialiseerde afweercellen)
7.  Waarop berust de werking van de zogeheten mono-amino-oxidase-

remmers (MAO-remmers)?
8.  Welke rol speelt serotine in de hersenen en in de rest van het 

lichaam?
9.  Wat maakt SSRI’s iets minder e� ectief dan dan de middelen die 

daarvoor in omloop waren?
10.  Zoek de structuurformule van dopamine op en leg uit of er van 

dopamine stereo-isomeren bestaan.
11. Van welke stof is glutamaat de zuurrest?
12.  Wanneer en door wie werd de partydrug ketamine uitgevonden?
13.  Wat is het chiraal centrum (= het asymmetrische koolstofatoom) 

van het ketaminemolecuul? Raadpleeg Wikipedia.
14.  Noem een paar voordelen en een paar nadelen van het gebruik van 

ketamine als antidepressiemiddel.
15.  Wat gebeurt er als een patiënt stopt met antidepressiva?

Editie
Antidepressiva
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met dank aan Berend Olivier (emeritus hoogleraar psychofarma-
cologie, UU), Marcus Huijbers (hoogleraar klinische psychologie, 
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