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De laatste jaren is de mortaliteit bij patiënten met psychotische aandoeningen gestegen 

terwijl deze in de algemene populatie per leeftijdscategorie is gedaald. Een belangrijke 

oorzaak van de verhoogde mortaliteit is dat patiënten met psychotische aandoeningen vaker 

zelfmoord plegen of betrokken zijn bij ongelukken met dodelijke afloop. De mortaliteit door 

natuurlijke oorzaken is ook hoger in patiënten met psychotische aandoeningen in 

vergelijking met de algemene populatie. Een hogere kans op somatische mortaliteit en 

morbiditeit die eveneens optreed wordt veroorzaakt door ongezonde leefgewoonte, de 

psychotische ziekte zelf, onvoldoende beroep doen op zorg voor somatische aandoeningen en 

de bijwerkingen van antipsychotica. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van 

medicatieveiligheid bij patiënten met psychotische aandoeningen onderzocht. 

Rationele Farmacotherapie 
Er werden drie cohorten van patiënten met vooral psychotische aandoeningen onderzocht. 

De meeste van deze patiënten zijn behandeld met atypische antipsychotica (tweede generatie 

antipsychotica). Slechts weinig patiënten kregen een eerste generatie antipsychoticum 

voorgeschreven. De meest frequent voorgeschreven antipsychotica waren clozapine, 

olanzapine en risperidon. (hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6) De 

groepen die de verschillende antipsychotica gebruiken onderscheiden zich door 

leeftijdverschil. (hoofdstuk 5) Daardoor kunnen de gevonden bijwerkingen tussen groepen 

die verschillende antipsychotica gebruiken relatief moeilijk worden vergeleken. De van 

tweede generatie antipsychotica vaak beweerde betere therapietrouw ten opzichte van eerste 

generatie antipsychotica hebben we in onze literatuuronderzoek (hoofdstuk 4) niet kunnen 

bevestigen.  

 

Het onderzoek van voorschrijfgedrag bij een cohort van patiënten met psychiatrische 

aandoeningen (severe mental illness) liet zien dat de voorgeschreven medicatie kan worden 

verbeterd. (hoofdstuk 2)  Een kwart van de patiënten kregen meerdere antipsychotica 

voorgeschreven. Polyfarmacie van antipsychotica zou kunnen leiden tot een hoger risico 

voor drug-drug interacties en bijwerkingen. Echter, de combinatie van meerdere 

antipsychotica kan ook zinvol zijn als de bijwerkingen profielen van elkaar afwijken. In dit 

proefschrift wordt beschreven dat het toevoegen van aripiprazol aan de behandeling met 

clozapine bij bepaalde patiënten tot gewichtsreductie kan leiden. Dit is belangrijk omdat veel 

behandelaren terughoudend zijn om de therapie met clozapine te stoppen. Clozapine is een 

tweede generatie antipsychoticum met een hogere effectiviteit maar ook veel bijwerkingen, 

zoals gewichtstoename. 
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Cardiovasculair en metabool risico  
De focus van dit proefschrift ligt op de bijwerkingen die in samenhang staan met het 

cardiovasculair en metabool risico van patiënten met psychotische aandoeningen. Ongeveer 

een derde (32%, n=138) van de patiënten uit het onderzochte cohort voldoen aan de definitie 

van het metabool syndroom. Het metabool syndroom (NCEP/ATP III) is gedefinieerd als de 

aanwezigheid van drie of meer van vijf gedefinieerde criteria. De variabelen voor de criteria 

zijn bloeddruk, triglyceriden, HDL cholesterol, glucose en buikomtrek. De gevonden 

prevalentie in patiënten met psychotische aandoeningen is hoger dan in de algemene 

Nederlandse populatie binnen dezelfde leeftijdcategorie (10%-19%). De prevalentie is 

vergelijkbaar met de prevalentie die bij patiënten met een psychotische aandoening in 

andere Europese landen gevonden waarden, maar lager dan in de Verenigde Staten. 

(hoofdstuk 5) Een deel van onze populatie hebben we een jaar gevolgd. Na een jaar was de 

prevalentie slechts weinig gedaald, maar zijn er wel grote veranderingen op individueel 

patiënten niveau opgetreden. (hoofdstuk 6) Enkele patiënten, die bij de eerste meting geen 

metabool syndroom hadden, voldeden bij de tweede meting aan de criteria voor het 

metabool syndroom. Daarentegen voldeden andere patiënten, die het metabool syndroom 

bij de eerste meting hadden, bij de tweede meting niet meer aan de criteria. (incidentie 13%, 

reversibiliteit 33%) Daarbij waren roken, een positive familie anamnese voor 

cardiovasculaire of metabole ziekten en een langere ziekteduur geassocieerd met een hoger 

risico om het metabool syndroom te ontwikkelen. 

 

In overeenstemming met internationale literatuur waren overgewicht en obesitas de meest 

prevalente cardiovasculaire en metabole risicofactoren in patiënten met psychotische 

aandoeningen: 62% (n=268) van de patiënten hadden overgewicht en 25% (n=109) obesitas. 

(hoofdstuk 5). Patiënten die aan het criterium voor abdominale obesitas voldeden, hadden 

een hoger risico om het metabool syndroom te ontwikkelen en hadden minder kans om het 

metabool syndroom terug te draaien. Patiënten, die bij de eerste meting het metabool 

syndroom hadden en bij de tweede meting niet meer aan de criteria van het metabool 

syndroom voldeden, hebben zich in bijna alle criteria van het metabool syndroom verbeterd. 

Alle andere patiëntgroepen (ook de patiënten, die noch bij de eerste noch bij de tweede 

meting metabool syndroom hadden en de patiënten die bij alle twee metingen aan de criteria 

van het metabool syndroom voldeden) waren in dezelfde tijdsperiode achteruitgegaan. Dat 

zou kunnen betekenen dat veel patiënten zich in de loop van de tijd verslechteren maar 

sommige het afkappunt voor vaststellen van het metabool syndroom nog net niet bereiken of 

het afkappunt al hebben overtreden. Een langere follow-up periode is nodig om de gevonden 
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hoge reversibiliteit en incidentie te kunnen bevestigen. Hierbij zou een interessant 

vervolgonderzoek zijn te onderzoeken of de patiënten, die geen metabool syndroom meer 

hebben na de onderzoekperiode die wij toepasten, zich later verder verbeteren of dat ze juist 

het metabool syndroom later weer ontwikkelen. 

Interventies om het cardiovasculair en metabool risico te verlagen  

Veel psychiatrische ziekenhuizen en GGZ instellingen hebben inmiddels monitoring 

programma`s opgezet gebaseerd op nationale richtlijnen. De data, die in hoofdstuk 5, 

hoofdstuk 6 , hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 wordt geanalyseerd, is in het kader van een 

monitoring programma verzameld. Het opzetten van monitoring programma’s is slechts de 

eerste stap. Interventies zullen aangeboden moeten worden aan de patiënten. Een 

interventie die direct in het psychiatrisch ziekenhuis door de behandelaar zou kunnen 

worden uitgevoerd is het veranderen van de antipsychotische medicatie. Andere 

interventies, zoals veranderingen in de leefgewoontes of het starten van de farmacologische 

behandeling van lichamelijke aandoeningen, eisen de samenwerking met andere 

behandelaars. In hoofdstuk 8 wordt het effect van het starten van aripiprazol behandeling op 

het lichaamsgewicht onderzocht. Bij patiënten die aripiprazol gedurende 12 maanden 

hebben gebruikt is bij een belangrijk aantal gewichtsverlies opgetreden. Vooral vrouwen 

hebben van deze interventie geprofiteerd. Daarentegen stopte ongeveer een derde van de 

patiënten de behandeling met aripiprazol. Meestal was een toename van de psychiatrische 

symptomen de reden om te stoppen. Hierdoor wordt duidelijk dat deze interventie niet voor 

alle patiënten geschikt is. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht of de reversibiliteit van het 

metabool syndroom geassocieerd was met doorgevoerde interventies. Hier is geen associatie 

gevonden. De ongestructureerde start van de interventie tussen de twee metingen zou een 

verklaring hiervoor kunnen zijn. Bovendien kan het ook zijn dat patiënten die een 

interventie hebben gekregen zich wel op bepaalde criteria hebben verbeterd, bijvoorbeeld 

zijn afgevallen, maar nog niet het voor het metabool syndroom gedefinieerde afkappunt 

hebben bereikt. Verder onderzoek zou nodig zijn om te beschrijven welke patiënten met 

welke karakteristieken en welke bijkomende variabelen met een succesvolle interventie 

geassocieerd zijn. 

Quantificatie van het cardiovasculair en metabool risico 

In dit proefschrift worden verschillende methoden voor de kwantificatie van het 

cardiovasculair en metabool risico gebruikt. Het metabool syndroom wordt gebruikt om de 

onderzochte populatie met andere populaties te vergelijken (hoofdstuk 5) en het verloop 

over een jaar te beschrijven. (hoofdstuk 6) Zoals reeds eerder opgemerkt is het ”eindpunt” 
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optreden van het metabool syndroom door zijn dichotome definitie beperkt voor de evaluatie 

van de doorgevoerde interventies. Patiënten kunnen zich verbeteren binnen een criterium 

van het metabool syndroom maar toch nog aan de definitie van het metabool syndroom 

voldoen. Verder bestaat er een zwakke associatie van het metabool syndroom met het 

cardiovasculair risico. Cardiovasculaire risico scores voorspellen het cardiovasculair risico 

beter dan het metabool syndroom en worden sinds kort vaker in patiënten met psychotische 

aandoeningen toegepast. Wanneer deze risico scores in de onderzochte patiëntenpopulatie 

werden toegepast, varieerde het berekende cardiovasculaire risico sterk. (hoofdstuk 8) Dit is 

belangrijk omdat het voorspelde risico de beslissing tot farmacologische behandeling kan 

beïnvloeden. De variatie in risico scores zou kunnen worden verklaard door de additionele 

risico factoren die in patiënten met psychotisch aandoeningen aanwezig zijn. Voorbeelden 

daarvan zijn de behandeling met antipsychotica en het hoog cardiovasculair risico dat al 

aanwezig is op een jonge leeftijd. (hoofdstuk 8) Om die reden moeten cardiovasculaire risico 

factoren onder de juiste voorzorgen in patiënten met psychotische aandoeningen worden 

toegepast.  

Gezondheidszorg voor patiënten met 
psychiatrische aandoeningen 
Uit hoofdstuk 3 kwam naar voren dat meer dan een derde van de patiënten met ernstige 

psychiatrische ziekten onvoldoende contact heeft met de 1e lijn: huisarts en apotheker. Dit is 

opmerkelijk omdat lichamelijke ziekten en symptomen vaak in deze populatie voorkomen. 

Elke patiënt leed tenminste aan één lichamelijke aandoening of symptoom. Onze studie 

toont aan dat er geen regulair contact of coöperatie tussen het psychiatrisch ziekenhuis en de 

eerste lijn behandelaren bestaat. Het was moeilijk om medische data en de medicatie 

historie van huisartsen en apotheken te krijgen. Slechts voor 20% van de patiënten is de 

aangevraagde data compleet verzamelt. De afleverdata van veel apotheken was incompleet. 

Zonder complete data van de voorgeschreven medicatie kan de apotheker de medicatie van 

patiënten niet volledig controleren. Terwijl veel patiënten regulier contact met een 

psychiatrisch verpleegkundige hadden voerde dat bijna nooit tot een verwijzing naar een 

andere behandelaar, zoals een huisarts. Dat toont aan dat er geen goede coöperatie tussen de 

verschillende behandelaren is. Huisartsen, apothekers, psychiaters en psychiatrisch 

verpleegkundigen zouden goed moeten samenwerken om de behandeling van lichamelijke 

aandoeningen en symptomen beter en makkelijker bereikbaar te maken voor patiënten met 

psychiatrische ziekten.  
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Conclusie 
In dit proefschrift worden verschillende aspecten van medicatieveiligheid bij patiënten met 

psychotische aandoeningen onderzocht. Er wordt aangetoond dat de in deze populatie 

voorgeschreven medicatie vaak niet rationeel is en kan worden verbeterd. Het merendeel 

van de patiënten gebruikte atypische (tweede generatie) antipsychotica. Van atypische 

antipsychotica (tweede generatie) wordt vaak gezegd dat ze tot een betere therapietrouw 

kunnen leiden, maar in ons literatuuronderzoek wordt geen verschil in de therapietrouw 

tussen antipsychotica van de eerste en tweede generatie gevonden. (hoofdstuk 4) 

Bijwerkingen en lichamelijke ziekten kwamen vaak voor bij patiënten met ernstige 

psychiatrische ziekten. In detail zijn de bijwerkingen onderzocht die in samenhang staan met 

een verhoogd cardiovasculair en metabool risico. De prevalentie van het metabool syndroom 

in patiënten met psychotische aandoeningen in Nederland was vergelijkbaar met andere 

Europese landen. Na een jaar follow-up kwam uit deze cohort naar voren dat veel patiënten 

in deze tijdsperiode het metabool syndroom ontwikkelden, maar tevens dat bij sommige 

patiënten het metabool syndroom is teruggedraaid. Voor bepaalde patiënten kan het 

toepassen van de antipsychotische medicatie een interventie zijn die tot gewichtsverlies leidt. 

Hierdoor zou het cardiovasculair en metabool risico kunnen dalen. Verder wordt de waarde 

van cardiovasculaire risico scores in deze populatie in twijfel getrokken. 

 




