
 

Cannabis + Antidepressiva                             MFB  626 
          
Bron    Pagina  ref.nr.              Bewijs   Effect  (omschrijving + letter) 
Hansten -     
Stockley 
ed.6 

841 1,3 - tric. antidepr.  zie opmerkingen  
823-4 1 - fluoxetine  zie opmerkingen  

Extra     
 
Opmerkingen: 
Stockley ed.6 pag 841 Tricyclische antidepressiva: 
- ref. 1 nortriptyline: sinustachycardie (toename HR van 90 naar 160 bpm) bij patiënt op nortriptyline na roken 
marihuanasigaret. Geen klachten bij nortriptyline of marihuana alleen.  
- ref. 3 desipramine: verwardheid, licht in hoofd, irritatie, hartkloppingen; bij nortriptyline licht in het hoofd, tachycardie, 
HR 130 bpm  
Oordeel WFG: tachycardie  waarschijnlijk door additieve bijwerking van -adrenerge en anticholinerge effect TCA’s en -
adrenerge effect cannabis. 
 
Stockley ed.6 pag 823-4 Fluoxetine: 
-ref. 1: ernstige manie en grootheidswaan startend binnen 24 uur na roken marihuana (patiënt 4 weken op fluoxetine), 
opname nodig na 4 dagen, behandeling met lorazepam, perfenazine, symptomen verdwijnen na 3-4 dagen (8 dagen na 
start symptomen). Mechanisme: waarschijnlijk additief effect, want dronabinol remt serotonineheropname. Casus is 
eerste en enige melding interactie. 
 
WFG 23-09-2003: Al bovengenoemde meldingen zijn bij recreatief gebruik cannabis na het roken van een sigaret. Niet te 
vergelijken met thee drinken of inhaleren uit verdampingsappraat. Onbekend is welke alkaloïden men binnenkrijgt en in 
welke dosering bij verschillende toedieningsvormen; er zijn farmacokietische verschillen per alkaloïd. Onbekend is in 
hoeverre bovenstaande meldingen te extrapoleren zijn naar medicinale cannabis. 
 
Alfanum. code tric. antidepres.: -- fluoxetine: --   
 
Risicogroep  
Incidentie  
 
             Code        Interactie          Actie    Datum  
Beslissing WFG -- Nee Nee 23 september 2003 
    
Tekst   
Raadpleeg Besluit van de projectgroep Interacties van WINAp Geneesmiddelinformatie op 23-9-2003: 

dit is GEEN interactie.  
 
Bij recreatief gebruik van cannabis (roken) zijn in combinatie met antidepressiva oa 
hartkloppingen gemeld. Onduidelijk is in hoeverre dit klinisch relevant is voor medicinale 
cannabis.  
 
Literatuur: 
Stockley ed. 6 pag. 841 en 823-4. 
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