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Onderbouwend Stof Effect Code 

Maes M.  
J Clin Psychopharmacol 
1997;17:358-64.  
 

trazodon + 
fluoxetine 
 

toename spiegel trazodon 1.65x (448 → 738 ng/ml) 
na toevoegen fluoxetine. Regime: trazodon 100 
mg/dag, fluoxetine 20 mg/dag gedurende 4 weken 
toegevoegd, 11 patiënten.  

3A 

Aranow AB.  
Am J Psychiatry 
1989;146:911-3.  
 
 

trazodon + 
fluoxetine 

1 patient: sedatie + instabiele loop en toename ratio 
spiegel trazodon/dosis 1.3x na start fluoxetine 40 
mg/dag. Voor start fluoxetine: spiegel trazodon 2150 
ng/ml, dosis 175 mg/dag. Na start fluoxetine: spiegel 
trazodon 2016 ng/ml, dosis 125 mg/dag.    
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Overig 

 
Stof 

 
Effect 

SPC Trazolan trazodon + 
fluoxetine 

zeldzame gevallen van verhoogde plasmaspiegels trazodon 
en bijwerkingen bij combinatie met fluoxetine. Het 
mechanisme van deze farmacokinetische interactie is niet 
geheel duidelijk. Een farmacodynamische interactie 
(serotoninesyndroom) kon niet worden uitgesloten. 

Prapotnik M.  
Int J Clin Pharmacol Ther 
2004;42:120-4. 
niet in bezit GIC 

trazodon + 
fluoxetine, 
citalopram 
 
 

geen verschil in plasmaspiegels trazodon bij patiënten op 
trazodon alleen (n=40), trazodon + citalopram (n=41) en 
trazodon + fluoxetine (n=16). → Auteurs: a "double-tracked" 
antidepressive treatment using trazodone and citalopram and 
fluoxetine is associated with a wide safety margin. 

Nierenberg AA.  
J Clin Psychiatry 1992;53:83-
5.  
 
 

trazodon + 
fluoxetine 

bij 3 van 8 patiënten was toevoeging van trazodon aan 
fluoxetine effectief en verbeterde de antidepressieve werking. 
Bij overige 5 patiënten had trazodon dit effect niet of traden 
bijwerkingen (hoofdpijn, duizelig, sedatie, fatigue) op, 
waarschijnlijk niet gevolg van interactie. 

 
Opmerkingen 
Stockley: studies suggest that concurrent use of trazodone and fluoxetine can be useful and uneventful but it 
would seem prudent to monitor the outcome for any evidence of increased side effects. Mechanism: it appears 
that plasmaconcentrations can be increased due to inhibition of its metabolism by fluoxetine and/or 
norfluoxetine. Trazodone is a substrate of CYP3A4 and, although fluoxetine is a weak inhibitor of this 
isoenzyme, its metabolite norfluoxetine is a moderate inhibitor.  
 
Pubmed 05-07-16: search op trazodon en SSRI’s, levert niets nieuws op. 
 
Was gekoppeld aan IA 213 TCA + SSRI, maar trazodon is geen TCA en daarom aparte RA van gemaakt. 
 

Risicofactoren  

Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 

Beslissing WFG Ja Nee 27 september 2016 

 


