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Misbruik van quetiapine 
bij verslaafde patiënten

Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel

 ■ kent u het werkingsmechanisme van 

quetiapine

 ■ bent u op de hoogte van het 

misbruikpotentieel van quetiapine

 ■ kunt u inschatten welke patiënten het hoogste 

risico lopen om quetiapine te misbruiken

Samenvatting
Quetiapinemisbruik is een relatief onbekend fenomeen. Aangezien quetiapine vaak 
off-label wordt voorgeschreven als sedativum bij patiënten met verslavingsproblematiek, 
dient de behandelaar hiervan op de hoogte te zijn. Het betreft vooral mensen met zware 
verslavingsproblematiek en vaak met de voorgeschiedenis van persoonlijkheidsstoornissen. 
In dit artikel geven wij een overzicht van onze ervaringen en doen we aanbevelingen voor 
de praktijk.
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Inleiding
Quetiapine blijft een van de meest voorgeschreven anti-

psychotica in Nederland.1 Het is een antipsychoticum 

met een brede receptoraffiniteit. De mate van receptor- 

affiniteit neemt af in de volgorde: histamine H
1
 > alfa 

1 (adrenerg) > serotonine 5-HT
2
 > dopamine D

2
 > alfa 2 

(adrenerg) > serotonine 5-HT
1A
 > dopamine D

1
. Het effect 

is dan ook divers en dosisafhankelijk. Daarnaast remt 

de actieve plasmametaboliet, N-desalkylquetiapine, 

de norepinefrineheropname, wat kan bijdragen aan de 

antidepressieve effecten van quetiapine.2 Quetiapine 

wordt on-label voorgeschreven bij schizofrenie, bij de 

behandeling van matige tot ernstige manische episode 

en ernstige depressieve episode bij bipolaire stoornis. 

De geadviseerde onderhoudsdosering van quetiapine 

bedraagt 300-450 mg per dag en maximaal 750 mg 

per dag bij schizofrenie en 200-800 mg per dag bij een 

manische episode. Bij preventie van een recidief van 

bipolaire stoornis worden doseringen tussen 300 en 800 

mg per dag geadviseerd en streeft men naar de laagst 

mogelijke dosering op geleide van de klinische respons. 

In Nederland is quetiapine met maximale doseringen 

van 300 mg per dag ook geregistreerd als aanvullende 

behandeling op antidepressiva bij een (unipolaire) 

depressieve stoornis. Hoewel het geen officiële indicatie 

betreft, wordt quetiapine in lage dosering (tot 150 mg) 

ook voorgeschreven als sedativum3 en in doseringen 

van 100-400 mg per dag bij agressieve en impulsieve 

uitingen, zoals die optreden bij een borderlinepersoon-

lijkheidsstoornis, ondanks dat er weinig wetenschap-

pelijk bewijs bestaat voor de effectiviteit bij de behan-
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deling van slaap- en gedragsstoornissen.4 Daarnaast 

waarschuwen de auteurs dat er onzekerheid is over de 

veiligheid bij het voorschrijven van quetiapine voor 

dergelijke indicaties. Bijwerkingen van quetiapine zijn 

onder andere vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, 

nachtmerries, wazig zien, metabole ontregeling en lage 

bloeddruk.5

Tot slot zijn er in andere landen meldingen dat queti-

apine wordt toegepast bij PTSS (posttraumatisch stress-

syndroom), obsessief-compulsieve stoornis, rusteloze 

benen, autisme, alcoholisme en angststoornissen.6

Quetiapine als ‘illicit’ drug
De afdeling verslavingszorg Emergis heeft in de periode 

2007-2009 een aantal gevalsbeschrijvingen beschreven 

in de (inter)nationale literatuur. Alle patiënten gebruik-

ten quetiapine in hogere doseringen (100-800 mg/dag) 

dan hen was voorschreven.7 Tevens werd de behande-

lend arts bij deze patiëntenpopulatie geconfronteerd met 

medicatie ‘van de zwarte markt’.8 In twee gevallen werd 

de quetiapine op de zwarte markt gekocht en in twee 

andere gevallen werden de recepten vervalst.9 Volgens de 

betrokken patiënten gaf het gebruik van quetiapine een 

kick. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar que-

tiapine ook intranasaal en intraveneus wordt misbruikt, 

hebben wij alleen orale inname van dit middel gezien.10,11

De door ons geziene patiënten beschouwen quetiapine 

als een ‘mysterieus’ middel met een sterk euforisch 

effect. Zij beschrijven een vergelijkbaar effect als bij 

cannabisgebruik. Bij navragen vertellen sommige ver-

slaafde patiënten dat het ook werkt als heroïneachtige 

stof of vergelijkbaar is met LSD.

Bij het voorschrijven van dopamineantagonisten bij 

een populatie met verslavingsproblematiek wordt een 

toename van middelenmisbruik waargenomen.12 Bij 

het voorschrijven van quetiapine in hogere doseringen 

aan een verslaafde kan men dus ook een toename van 

de zucht naar drugs verwachten. Dit wordt veroor-

zaakt doordat quetiapine in hogere doseringen (> 500 

mg) de dopamine D
2
-receptoren blokkeert, waardoor 

het euforische effect van genotmiddelen vermindert.13 

Daarnaast wordt misbruik van quetiapine met name 

geassocieerd met de sederende en slaapbevorderende 

effecten op basis van H
1
-antagonisme en mogelijk ook 

alfa-1-adrenoceptorantagonisme, waar waarschijnlijk 

een euforiserend effect bij ervaren wordt.

Regelmatig vertellen patiënten dat zij binnen een 

week na inname van quetiapine (100-300 mg/dag) de 

behoefte voelen om meer quetiapine te gaan gebruiken. 

Kortom, bij het reeds bestaan van een verslaving is het 

risico op misbruik en afhankelijkheid van quetiapine 

waarschijnlijk verhoogd.

Casus 1

Patiënte A, een 29-jarige vrouw, kampt sinds haar 

13e met middelenafhankelijkheid. Er is sprake van 

ernstige stoornis in het cocaïnegebruik (basen) 

en matige stoornis in het cannabisgebruik. Van 

haar 16e tot 21e heeft patiënte heroïne gerookt, 

ook was zij in die tijd bekend met gebruik van 

methadon.

Patiënte heeft diverse behandelingen en detoxi-

ficaties in meerdere instellingen in Nederland 

gehad in verband met middelenafhankelijkheid 

en borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Er worden 

meerdere diagnosen in het verleden vastgesteld: 

PTSS, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, recidi-

verende depressies. Zij kreeg voor het eerst que-

tiapine tijdens haar eerste psychotische episode, 

uitgelokt door drugsgebruik. Zij heeft quetiapine 

als slaapmedicatie gebruikt en misbruikt ge-

durende de laatste tien jaar. De doseringen van 

quetiapine variëren tussen 300 en 800 mg per 

dag. Echter patiënte heeft vermeld dat ze vaak ex-

tra doseringen van quetiapine heeft ingenomen 

om ‘haar dagelijkse problemen te vergeten’. Ook 

heeft ze een suïcidepoging ondernomen met 100 

tabletten quetiapine, waarna haar partner haar 

heeft gereanimeerd.

Zij vermeldt dat ze langdurig in een psychose was 

en dat zij geen ander leven kende dan met dage-

lijks gebruik van hoge doseringen quetiapine.

Tijdens de behandeling in de verslavingskliniek 

in Breda is de quetiapine in de loop van een paar 
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weken afgebouwd. Echter na twaalf weken van 

abstinentie krijgt patiënte weer psychotische 

belevingen. Hierop wordt voor een ander antipsy-

choticum gekozen, namelijk olanzapine in een lage 

dosering van 2,5 mg met zo nodig 2,5 mg extra. Pa-

tiënte leert abstinent te blijven en te mediteren bij 

verhoogde stress. Zij kan tegenwoordig met haar 

dwanghandelingen goed omgaan. De olanzapine 

is na twee maanden volledig gestaakt. Thans is 

patiënte volledig abstinent van drugs en gebruikt 

zij ook geen medicatie meer.

 
Casus 2

Patiënte B, een 34-jarige vrouw, heeft een lange 

voorgeschiedenis van een ernstige stoornis in 

het gebruik van cannabis en alcohol. De diagnose 

borderlinepersoonlijkheidsstoornis is drie jaar 

geleden al gesteld. De laatste jaren gebruikte zij 

cannabis in de vorm van haze (THC-gehalte 21%), 

variërend van acht tot tien joints per dag. Zij dronk 

gemiddeld 0,5 liter wodka en kreeg van deze com-

binatie een black-out. Zij heeft haar eigen huisarts 

bezocht met de vraag om rustgevende medicatie 

te krijgen om minder te kunnen blowen, beter te 

slapen en beter met haar spanningen om te gaan. 

De huisarts schreef quetiapine voor (25-75 mg a.n., 

naar behoefte). Bij inname van de eerste tablet van 

quetiapine 25 mg kreeg patiënte een heel zwaar 

gevoel in het hoofd en kon ze niet in slaap vallen. Na 

een uur wakker liggen kreeg zij overmatig last van 

tintelingen en krampen in armen en benen waar-

door slapen nauwelijks mogelijk was. De volgende 

dagen probeerde ze extra tabletten quetiapine in 

te nemen, wat de situatie verergerde. Toen heeft 

patiënte besloten om quetiapine te staken en de 

hulp te zoeken bij een verslavingsinstelling. Thans 

is patiënte in onze ambulante setting van Emergis 

volledig van cannabis afgekickt. Wegens aanhou-

dende problemen met slecht slapen gebruikt zij 

trazodon (75 mg a.n.). Zij probeert geen cannabis 

meer te gebruiken en van alcohol af te blijven.

Casus 3

Patiënte C, een 38-jarige vrouw, kampt vanaf haar 

20e met een ernstige stoornis in amfetamine 

(speed) en matige stoornis in alcoholgebruik. Zij 

gebruikt grote hoeveelheden speed enkele dagen 

achter elkaar, eens per maand, de overige dagen 

heeft zij nodig om te herstellen. Amfetamine blijft 

de enige drug voor haar om de hele dag een gevoel 

van energie en alertheid te behouden. Rond haar 

23e is zij met amfetamine gestopt toen zij ging 

samenwonen. Haar amfetamineverslaving kwam 

tien jaar later terug. 

Zij gebruikt amfetamine in een poedervorm (in 

drankjes), wisselend van 2 tot 10 gram per dag.

Via PsyQ Nederland werd de diagnose ADHD vast-

gesteld. Ze heeft meerdere behandelingen gepro-

beerd met verschillende stimulantia in wisselende 

doseringen. Zij heeft behandeling met alle voorge-

schreven stimulantia als negatief ervaren, omdat 

ze nog steeds geen rust in haar dagelijkse leven kon 

ervaren.

Een jaar geleden is patiënte naar haar huisarts 

gegaan voor slaapmedicatie. Deze schreef quetia-

pine 25 mg voor de avond voor. Afgelopen jaar heeft 

zij af en toe extra quetiapine gebruikt, 2-3 tabletten 

per nacht op eigen initiatief. Zij heeft quetiapine als 

‘drug’ ervaren, met een zombieachtig ‘down’ gevoel 

tot gevolg. Zij kreeg een zwaar hoofd bij opstaan, ze 

kon vaak niet uit bed komen en gedurende hele dag 

kon ze niet functioneren. Ze nam quetiapine niet 

elke dag in, omdat zij ernstig bang was om ver-

slaafd te raken. De dagen dat ze quetiapine ingeno-

men had noemde ze ‘verpeste dagen’.

De persoon op de foto is niet de persoon besproken in deze casus.
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In het verleden (in de periode tussen 2007 en 2009) 

hebben wij in acht casus waargenomen dat patiënten 

cocaïne- en/of alcoholgebruik vervangen door gebruik 

van quetiapine.8 Verder blijkt dat bij meerdere patiënten 

sprake is van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis.

Beschouwing
Verslaafde patiënten gebruiken vaak meer quetiapine 

dan hen wordt voorgeschreven. Regelmatig wordt 

quetiapine off-label, in lage doseringen (tot 150 mg) als 

slaapmedicatie voorgeschreven.

In onze populatie wordt quetiapine vaak gebruikt ‘om 

goed te kunnen slapen’ en om afkickverschijnselen te 

bestrijden. De meeste van deze patiënten hadden geen 

psychotische symptomen of tekenen van schizofrenie. 

Ze werden eerder sloom en versuft door de quetiapine, 

met sterk verhoogde eetlust en de drang tot een dosis-

verhoging. Sommige patiënten vertellen dat ze ‘kleurige 

dromen’ krijgen en juist niet kunnen slapen met que-

tiapine. In de loop van een paar dagen kan gewenning 

optreden en komen patiënten in een vicieuze cirkel 

terecht van dosisescalatie en gewenning.14

Wij zijn dan ook van mening dat het zaak is met het 

gebruik van quetiapine bij personen met verslavings-

problematiek terughoudend te zijn. Vanwege onvol-

doende evidentie voor de werkzaamheid en potentieel 

ernstige bijwerkingen is het off-label gebruik van 

quetiapine bij verslaafde patiënten niet aan te raden. 

Extra alertheid is wenselijk bij het voorschrijven van 

quetiapine bij patiënten met een voorgeschiedenis van 

verslavingsproblematiek en borderlinepersoonlijkheids-

stoornis.

Dankbetuiging

De auteur dankt Prof. dr. A.J.M. Loonen voor zijn 

bijdrage aan het tot stand komen van dit manuscript.

Literatuur
4 Tak LM, Berlo-van de Laar IRF van, Doornbos B. Geen 

quetiapine bij slaapstoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 

2013;157:A5740

6 Philip NS, Mello K, Carpentel LL, et al. Patterns of quetiapine 

use in psychiatric inpatients: an examination of off-label use. 

Ann Clin Psychyatry 2008;20(1):15-20.

8 Kim S, Lee G, Kim E, et al. Quetiapine misuse and abuse: is it an 

atypical paradigm of drug seeking behavior? J. Res Pharm Pract 

2017;6(1):12-5.

10 Morin AK. Possible intranasal quetiapine misuse. Am J Health 

Syst Pharm 2007;1;64(7):723-5.

11 Waters B, Joshi K. Intraveneus quetiapine-cocaine use (‘Q-ball’). 

Am J Psychiatry 2007;164:173-4.

 

Voor de volledige literatuurlijst wordt verwezen naar www.psyfar.nl.

 
Relevante Psyfarartikelen

Dumont GJH, Moleman P. Het dopaminerge systeem 

en ‘salience'. Psyfar 2011;6(1);36-9.

Dumont GJH, Moleman P. Quetiapine bij een bipolaire 

stoornis. Psyfar 2011;6(2):12-6.

Lancel M, Storm NJ. Effecten van antipsychotica op de 

slaap. Psyfar 2012;7(2):16-21.

Gedownload door T.  Galyuk (galyuk@emergis.nl) op 12-06-2018 15:18:28




