
Seksuele problemen bij 
antidepressiva

Generieke Module 
Bijwerkingen bij Geneesmiddelen 
voor Psychiatrische aandoeningen

Adrie Seldenrijk, postdoc & GZ-psycholoog
namens de werkgroep Antidepressiva



(potentiële) 
belangenverstrengeling geen

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• n.v.t.
• n.v.t.
• n.v.t.
• n.v.t.

Disclosure belangen spreker



Stelling

Seksuele bijwerkingen bij antidepressiva zijn 
part of the deal, geen ontkomen aan.

Seksuele bijwerkingen van antidepressiva zijn bij 
vrouwen niet te behandelen.





Methode

• Zoektermen (MeSH, titel/abstract): 
• seksuele disfunctie + antidepressiva + (behandeling) 
• systematische review of meta-analyse afgelopen 10 jaar
• evt. aanvullend: losse RCTs



Systematische reviews
• Reichenpfader et al. Drug Safety 2014 

Netwerk meta-analyse, 13 antidepressiva
37 RCTs, n=14.576 (MDD)

• Serretti & Chiesa, J Clin. Psychopharmacol 2009 

Meta-analyse (vs. placebo), 18 antidepressiva
31 studies, n=7.746

Aanvullende RCTs agomelatine/vortioxetine: 

• Guaiana et al. 2013; Montejo et al. 2015, 2010; Kennedy et al. 2008; Jacobson et al. 2015

Risicoverschillen – bronnen



sertraline (ORs ≥ 2.2) 
Reichenpfader 2014 

bupropion, mirtazapine

escitalopram (ORs ≥ 2.7)
Reichenpfader 2014, Montejo 2015

bupropion, fluoxetine, 
mirtazapine; agomelatine

paroxetine (ORs ≥ 2.5)
Reichenpfader 2014; Guaiana 2013, Montejo 2010

bupropion, fluoxetine, 
mirtazapine, venlafaxine; 

agomelatine

venlafaxine (16% vs 7%) 
Kennedy 2008

agomelatine

Serretti 2009; Jacobson 2015 
? TCAs/MAO-remmers/vortioxetine ? 

Risicoverschillen  – resultaten



Risicoverschillen – overwegingen

• mirtazapine & bupropion; agomelatine
werkingsmechanisme; agomelatine relatief nieuw

• ?fluoxetine berucht…

• wijde betrouwbaarheidsintervallen
overige vergelijkingen, incl. citalopram, desvenlafaxine, duloxetine, fluvoxamine, trazodon? 





Behandeling – bronnen

Systematische reviews
• Taylor et al., Cochrane Database Syst. Rev. 2013

Meta-analyse, 23 RCTs, n=1856

Recentere RCTs
• Dording et al. 2015, Fooladi et al. 2014, Lorenz et al. 2014, Kashani et al. 2013



Behandeling – resultaten (1)

Toevoegen van 
• ♂ sildenafil 25-100mg/dag ↑ functioneren (m.n. erectie; orgasme) & satisfactie 3RCTs, n=254

• ♂ tadalafil 10 of 20mg/dag ↑ functioneren (mn erectie); niet satisfactie 1RCT, n=54

• ♀ sildenafil 50-100mg/dag  onduidelijk functioneren? satisfactie? 1RCT, n=98

[Taylor et al. 2013]



Toevoegen van 
• ♂♀ 2dd 150mg ↑functioneren & satisfactie 3RCTs, n=482;  

1dd 150mg geen effect 2RCTs, n=61

• geen aanwijzingen effectiviteit: amantadine, buspiron, efedrine, ginkgo biloba, granisetron, 
mirtazapine, olanzapine

[Taylor et al. 2013]

Behandeling – resultaten (2)



♀ Voorzichtige aanwijzingen effectiviteit:
• macawortel 3g/dag ↑functioneren Dording et al. 2015, n=42

• saffraan 30mg/dag ↑functioneren (m.n. opwinding) Kashani et al. 2013, n=38

• testosteronpleister 300mcg ↑satisfactie; niet functioneren Fooladi et al. 2014, n=44

• cardio-& krachttraining  functioneren (m.n. verlangen) Lorenz et al. 2014, n=52

Behandeling – resultaten (3)
veiligheid?



Stelling

Seksuele bijwerkingen bij antidepressiva zijn 
part of the deal, geen ontkomen aan.

Seksuele bijwerkingen van antidepressiva zijn bij 
vrouwen niet te behandelen.



Dank…

• Werkgroep Antidepressiva: 
Hans Mulder (voorzitter), Tom Birkenhäger, Marco Bottelier, 
Mascha Groothedde, Florian Hardeveld, Rob Kok, Kees Kramers, 
Harm van Marwijk, Henk Mathijssen, Mirjam Simoons,                  
Wim Verbeeck, Mirjam Westra 

• Projectleiders: Rob Doornebal-Bakker, Eric Ruhé
• Financier: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ



Vragen…
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