
Meer weten?
Kijk op www.nivel.nl. 

U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties.
De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:

© 2021 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht 

*Percentages van het totaal aantal bekende redenen (zie Data).

17,2 16,2 16,5 15,2 15,8 14,9

77,1 78,4 76,7 77,1 75,4 75,4

5,6 5,4 6,9 7,7 8,8 9,7

2015 2016 2 0 1 7 2018 2019 2020

Mail met: R.Veldkamp@nivel.nl
Veldkamp, R., Hek, K. Infographic Quetiapine en slapeloosheid. Utrecht: 
Nivel, 2021.

Quetiapine en slapeloosheid

Er zijn signalen dat het antipsychoticum quetiapine wordt voorgeschreven bij slaapproblemen. De 
NHG-richtlijnen raden dit af vanwege bijwerkingen en te weinig bewijs van effectiviteit. Hoe vaak 
werd quetiapine voorgeschreven en in hoeveel procent van de gevallen vanwege slapeloosheid? 

Database Gegevens van huisartsenpraktijken uit de jaren 2015 – 2020, Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 
A Specifiekere analyses over het jaar 2019, omdat dit het meest recente niet-COVID jaar was.

Grootte Tussen de 196 en 281 huisartsenpraktijken zijn meegenomen,

met als selectiecriteria minimaal 30% ICPC-code registraties bij de prescripties.

Data (2019) Van de 6755 individuen die quetiapine voorgeschreven hebben gekregen, miste voor 2648 

(39%) informatie over de reden, resulterend in een overzicht van 4107 bekende redenen.

Hoe vaak werd quetiapine voorgeschreven en met welke redenen?
Redenen voorschrijvingen (in %)

Slapeloosheid, Psychische problemen, Anders

55,2% van degenen die quetiapine bij 
slapeloosheid kreeg voorgeschreven, 
had ook een psychische aandoening, 
de overige 44,8% had dat niet.

Depressie (22,7%), angststoornis (9,0%) 
en persoonlijkheids-/karakterstoornis 
(5,6%) waren de meest voorkomende 
redenen (van psychische problemen)*.
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❖ Het aantal voorschrijvingen bij 
slapeloosheid is klein, maar nam 
wel toe over de afgelopen jaren.

❖ Quetiapine wordt het vaakst voorgeschreven 
bij psychische problemen.

Aan wie werd quetiapine in 2019A voorgeschreven?
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