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Inleiding

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over medicatie bij psychi-
sche klachten en psychiatrische ziekten. Antidepressiva zijn ne-
gatief in het nieuws omdat je er suïcidaal van zou worden, kinde-
ren krijgen te snel Ritalin® als ze een beetje druk zijn, en als je
niet oppast word je een zombie van die pillen en kom je er nooit
meer van af. Voor- en tegenstanders verschijnen in de media en
buitelen over elkaar heen.
Een kritische kijk op medicatie voor psychische klachten is

goed, maar wie moet je geloven? De huisarts of psychiater die de
medicatie voorschrijft, de buurvrouw die al jaren een antidepres-
sivum gebruikt en er niet van af komt, de tv-programma’s die
waarschuwen voor al te gemakkelijk gebruik vanmedicijnen?
Dit boekje wil duidelijkheid geven over medicatie bij psychi-

sche klachten, ook wel psychofarmaca genoemd; aan jou, de
(mogelijke) gebruiker van psychofarmaca, aan je naasten die er
vragen over hebben, en aan ieder ander die er meer over wil we-
ten. We richten ons op psychofarmaca bij volwassenen en oude-
ren.
De volgende onderwerpen en vragen over psychofarmaca pas-

seren de revue:
1. De opkomst van medicijnen in de psychiatrie in de jaren vijf-
tig en zestig van de twintigste eeuw.

2. Verschillende soorten psychofarmaca en de namen van het
medicijn, voor welke psychiatrische klachten ze gebruikt
kunnen worden, gangbare doseringen en mogelijke bijwer-
kingen.

9

Moet ik die pillen wel nemen? def.:Ten Ham 27-09-2011  17:48  Pagina 9



3. Het gebruik van psychofarmaca: hoe wordt een medicijn toe-
gediend, hoelangmoet het inwerken voordat er effect kan op-
treden, hoelang moet/kan je doorgaan met het medicijn, en
redenen om te stoppen. Ook gaan we in op wat je kunt doen
bij terugkomen van de psychische klachten na stoppen, of als
je het gevoel hebt dat het medicijn niet (meer) werkt. Verder
vind je informatie over psychofarmaca en autorijden en het
bedienen vanmachines.

4. Pillen of praten? Wat is er bekend over de effecten van medi-
catie en die van gesprekstherapie (bijvoorbeeld psychothera-
pie, cognitieve gedragstherapie)? Is een combinatie van pillen
en praten beter? Wanneer is medicatie beter, wanneer andere
therapie? We bespreken voor de meest voorkomende psychi-
sche klachten welke behandelingsvormen er zijn. Waar het
relevant is, beschrijven we ook alternatieve behandelingsstra-
tegieën, zoals lichttherapie bij winterdepressie, ect-behan-
deling bij ernstige depressie en haptotherapie of psychomo-
tore therapie bij spanningsklachten.

5. Enkele vooroordelen op een rij: medicijnen zijn verslavend, je
komt nooit meer van die pillen af, je wordt een zombie, als je
medicatie neemt ben je gek, enzovoort.

6. Psychofarmaca op de markt: de ontwikkeling van een nieuw
medicijn door de farmaceutische industrie, meedoen aan ge-
neesmiddelenonderzoek, en de wetgeving over de registratie
van een nieuwmedicijn.

7. Tot slot beschrijven we hoe psychofarmaca werken in het
brein. Hier verwijzen we ook naar computeranimaties op in-
ternet over de werking van bijvoorbeeld een antidepressivum.

Wij hopen je een boekje met informatie te geven, waardoor je je
een genuanceerd beeld kunt vormen over het gebruik van psy-
chofarmaca.

De informatie in dit boekje is gebaseerd op de kennis van begin
2011, voor de Nederlandse situatie. Het is onafhankelijk van enige
farmaceutische industrie geschreven. Ontwikkelingen met be-
trekking tot nieuwe geneesmiddelen, medicamenteuze behan-
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delingen en andere vormen van behandelingen voor psychische
klachten en psychiatrische ziekten gaan snel. Het is dus moge-
lijk dat informatie die je nu leest over een aantal jaren niet meer
geldig is of aanvulling behoeft. En natuurlijk is dit boekje niet
honderd procent compleet. Voor de meest actuele informatie
over medicijnen verwijzen we je naar je arts, apotheker of de
website www.apotheek.nl. Voor de recente ontwikkelingen op
behandelgebied van psychische aandoeningen kun je terecht op
www.ggzrichtlijnen.nl of de website van de NVvP (Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie), www.nvvp.net. Daarnaast kunnen
websites van specifieke kenniscentra en patiëntenverenigingen
handig zijn. Voor depressie en angststoornissen: www.nedkad.nl,
www.adfstichting.nl; voor bipolaire stoornis: www.kenbis.nl,
www.vmdb.nl; voor psychotische stoornissen: www.gedachten
uitpluizen.nl, www.anoiksis.nl, www.ypsilon.org; voor adhd:
www.balansdigitaal.nl, www.impulsdigitaal.nl, www.zitstil.be.
Je kunt aan dit boekje geen rechten ontlenen. De verantwoor-

delijke voor jouw specifieke behandeling is uiteindelijk je behan-
delend arts, en hij of zij kan andere beslissingen nemen dan je
op grond van de tekst in dit boekje zou verwachten. Wel draagt
dit boekje bij aan meer kennis bij jou als ‘consument’ en we ho-
pen je zo te helpen een gelijkwaardige gesprekspartner van je be-
handelaar te zijn.
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