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Keuzekaart Bipolaire stoornis | Behandeling met medicijnen 

Heb jij (of je partner, kind of ander familielid) een bipolaire stoornis (BS) en wil je meer weten over het gebruik van medicijnen daarbij? Kijk dan in onderstaand overzicht. Hierin hebben we veel nuttige informatie over 

verschillende soorten medicijnen op een rijtje gezet. Handig om te weten als je voor langere tijd één of meerdere medicijnen moet innemen om je klachten goed te kunnen behandelen.  

Heb je nog vragen hierover? Stel ze dan aan je behandelend arts. 

Soort medicijn  Stemmingsstabilisator  Antidepressivum Antipsychoticum 

Wat houdt  

het in? 

Een stemmingsstabilisator is een medicijn dat je stemmingen in evenwicht 

brengt. Het werkt vaak goed bij depressie en manie. Er zijn verschillende 

soorten stabilisatoren. De meest gebruikte is lithium.  

Een antidepressivum is een middel dat depressieve 

verschijnselen kan verminderen. 

Een antipsychoticum (meervoud: antipsychotica) is een middel 

dat wanen en hallucinaties kan verminderen. Het heeft daarbij 

ook een belangrijk anti-manisch effect. 

Wanneer wordt 

het ingezet? 

Een stemmingsstabilisator zoals lithium wordt voorgeschreven aan 

mensen die last hebben van sterk wisselende stemmingen of van een 

‘acute manie’: buitengewone opgewektheid, activiteit en zelfverzekerdheid. 

Daarnaast kan het worden ingezet om depressieve of manische episoden 

te voorkomen. Als blijkt dat lithium bij iemand te veel bijwerkingen geeft, 

dan zijn er andere medicijnen mogelijk, zoals bijvoorbeeld valproïnezuur, 

quetiapine, olanzapine, carbamazepine of lamotrigine.  

Een depressie die niet wordt afgewisseld met een volledige 

manische episode, kan met een antidepressivum worden 

behandeld. Er moet dan wel worden opgelet of er door het 

gebruik van het antidepressivum geen manische 

verschijnselen gaan ontstaan. Een antidepressivum is niet 

geschikt voor mensen met bipolaire stoornis type I, waarbij 

volledige manische episoden optreden. 

Dit middel wordt ingezet bij de behandeling van een manische 

episode waarbij sprake is van buitengewone opgewektheid, 

activiteit en zelfverzekerdheid, met en zonder psychotische 

kenmerken. Daarnaast worden sommige antipsychotica ook 

gebruikt bij de behandeling van een depressieve episode van 

patiënten die geen stemmingsstabilisator gebruiken. 

Waar helpt het me 

mee? 

Door lithium (of vergelijkbare medicijnen) verminderen de hevige 

schommelingen in je stemming. Het maakt je emotionele pieken minder 

hoog en de dalen minder diep. Dat merk je binnen enkele weken. Een 

stabiele stemming zorgt ervoor dat je gemakkelijker je dagelijks leven kunt 

voortzetten. Je ervaart minder last van eventuele nadelen van 

stemmingswisselingen in je persoonlijke en sociale leven en in je werk. 

Wanneer een antidepressivum bij jou goed werkt, zorgt het 

voor een afname van depressieve klachten, meestal binnen 

enkele weken. Daarmee stelt het je in staat om je dagelijks 

leven gemakkelijker voort te zetten. 

Wanneer een antipsychoticum bij jou goed werkt, zorgt het 

voor afname van de manie en vermindert het wanen en 

hallucinaties. Daardoor ben je minder onrustig en beter in staat 

je dagelijks leven voort te zetten. Ook zorgt het middel voor 

een wat evenwichtiger stemming. De effecten zijn meestal 

binnen enkele weken merkbaar. 

Waar kan ik last 

van krijgen? 

Aan het begin van de behandeling komt trillen (bijv. van handen) 

regelmatig voor. Als je arts jouw dosis aanpast, kan het zijn dat je 

bepaalde zaken (zoals autorijden) tijdelijk niet mag. Je kunt ook last krijgen 

van een droge mond en dorst. Het is belangrijk om je vochtbalans goed in 

de gaten te houden en niet teveel zout te gebruiken. Als je vochtbalans is 

verstoord (bijv. na braken, diarree of hevig zweten), dan bestaat het risico 

op lithiumvergiftiging. Na jaren gebruik van lithium kan je schildklier trager 

gaan werken en is er een kans op nierproblemen. Regelmatige controles 

(zie hieronder) zijn belangrijk om deze problemen tijdig te signaleren en te 

voorkomen. 

Als je begint met het slikken van een antidepressivum, kan 

er (tijdelijk) sprake zijn van bijwerkingen, zoals een 

verminderd reactievermogen, een droge mond, hoofdpijn en 

misselijkheid. Ook kan het gebruik van een antidepressivum 

leiden tot seksuele problemen (minder zin in seks, 

impotentie). In sommige gevallen verergeren gevoelens van 

angst en onrust in het begin; ook dit is vaak tijdelijk. 

Het gebruik van antipsychotica kan leiden tot een verminderd 

reactievermogen of slaperigheid, gewichtstoename en 

bloeddrukdaling. Ook komen seksuele problemen voor (minder 

zin in seks, impotentie). Verder kun je bij langdurig gebruik last 

krijgen van bewegingsstoornissen (spiertrekkingen en 

spierstijfheid).  

Wat kan ik 

verwachten? 

Jouw behandelend arts vertelt je precies hoe en wanneer je de medicijnen 

(in dit geval meestal een tablet of capsule) moet innemen, en in welke 

dosis. Medicijnen neem je over het algemeen in op een vast tijdstip. (Haal 

een vergeten dosis nooit in op een ander tijdstip!) Het kan een tijdje duren 

voordat je lichaam aan de medicijnen gewend is. Jouw arts zal je 

regelmatig onderzoeken om te kijken of je lichaam goed reageert. Je 

gewicht, cholesterol en bloeddruk worden dan gecontroleerd en je krijgt 

van tijd tot tijd een bloedonderzoek om te bepalen of de dosering nog 

passend is. De arts kan dan ook zien of er bijwerkingen zijn, die invloed 

hebben op bijvoorbeeld je nieren en schildklier. 

De hoeveelheid medicijnen (in de vorm van tabletten, 

capsules of drankje/druppels) wordt geleidelijk opgebouwd. 

Je krijgt van je arts duidelijke instructies mee om je 

medicijnen in de juiste dosis en op de juiste momenten in te 

nemen. Jouw arts vertelt ook welke effecten de medicijnen 

hebben op je lichaam en welke mogelijke bijwerkingen er 

zijn. Als het nodig is, past de arts de dosis aan. Het kan 

even duren voordat je lichaam gewend is aan de medicijnen 

en deze optimaal werken. 

De dosis wordt geleidelijk opgebouwd. Je krijgt van jouw arts 

duidelijke instructies mee om de medicijnen (in de vorm van 

tabletten, capsules, poeder, drankje of druppels) in de juiste 

dosis en op de juiste momenten in te nemen. Jouw arts vertelt 

je welke effecten de medicijnen hebben op je lichaam en 

welke mogelijke bijwerkingen er zijn. Als het nodig is, past hij 

de dosis aan. Het kan even duren voordat je lichaam is 

gewend aan de medicijnen en deze hun werk goed kunnen 

doen. 


