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Samenvatting  
 

Antipsychotica en seksueel functioneren bij mensen met schizofrenie 
 

Rikus Knegtering 
 

 
Inleiding 
 
Klinische problemen bij mensen die met antipsychotische medicijnen werden 
behandeld vormden de aanleiding voor een aantal onderzoeken uitmondend in dit 
proefschrift. In de laatste tien jaar van het vorige decennium kwam een nieuwe 
generatie antipsychotica beschikbaar. Bij sommige antipsychotica waren er 
opmerkelijk veel patiënten die problemen in het seksueel functioneren 
rapporteerden. Ook waren er patiënten die menstruatiestoornissen meldden. In 
laboratoriumonderzoek werden bij een aantal patiënten onverwacht grote 
hoeveelheden van het hormoon prolactine in het bloed gevonden. Onduidelijk was 
of de verhoging van hoeveelheden van dit hormoon de oorzaak kon zijn van 
seksuele functiestoornissen en menstruatiestoornissen. Ook was onduidelijk in 
hoeverre deze problemen samenhingen met de behandeling met antipsychotische 
medicijnen of met de psychose waarvoor behandeld werd. Tenslotte was niet 
bekend of alle (nieuwe) antipsychotica dezelfde effecten zouden hebben op 
seksueel functioneren, menstruatie problemen en hormonale veranderingen.  
Veel mensen die behandeld worden met antipsychotica lijden aan een psychose 
zoals schizofrenie. Steeds vaker worden antipsychotica ook toegepast bij mensen 
die lijden aan een manische periode bij een bipolaire stoornis. Om te voorkomen 
dat psychosen of manisch periodes terugkomen, wordt veel mensen aangeraden 
antipsychotica gedurende vele jaren te gebruiken. Bij langdurig gebruik van 
geneesmiddelen is het van groot belang dat er zo min mogelijk onaangename 
effecten optreden.  
Voor veel mensen zijn seksuele problemen niet eenvoudig te bespreken. Toch zijn 
seksuele bijwerkingen waarschijnlijk van belang voor het al dan niet blijven 
gebruiken van antipsychotica. Om deze reden werd een aantal onderzoeken 
gestart naar de vraag hoe vaak seksuele problemen voorkomen bij mensen die 
behandeld worden met antipsychotica.  
Doel van deze onderzoeken was geïnformeerd te worden over de frequentie en de 
ernst van seksuele functiestoornissen tijdens de behandeling van psychosen. 
Gehoopt werd door antipsychotica onderling te vergelijken de oorzaken van het 
optreden van de seksuele functiestoornissen beter te kunnen begrijpen. 
Uiteindelijke doel was gegevens te verkrijgen die de klinische begeleiding van 
patiënten met psychosen zouden kunnen verbeteren ten aanzien van seksuele 
bijwerkingen van antipsychotica. 
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Hoofdstuk 1 
Schizofrenie, seksueel functioneren en behandeling met antipsychotica, een 
literatuuronderzoek  
 
In hoofdstuk 1 van het proefschrift wordt op basis van de bestaande literatuur tot 
het jaar 2001 onderzocht hoe vaak mensen met schizofrenie problemen hebben in 
het seksueel functioneren. Er blijkt maar weinig onderzoek in het verleden te zijn 
gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat seksuele behoeften bij mensen met 
schizofrenie in het algemeen weinig verschillen van mensen die niet lijden aan 
schizofrenie. Wel blijkt dat mensen met schizofrenie, vooral mannen, minder vaak 
een partner hebben. Ook zou bij schizofrenie wat vaker een interesseverlies voor 
seks optreden. Masturbatie (zelfbevrediging) is voor veel mensen met schizofrenie 
een belangrijke seksuele activiteit. 
Er blijkt ook weinig onderzoek te zijn gedaan naar seksuele bijwerkingen van 
antipsychotica. Dit komt waarschijnlijk mede doordat dokters en patiënten weinig 
over seksuele bijwerkingen praten. In tegenstelling tot wat veel artsen lijken te 
denken toont het beschikbare onderzoek aan dat mensen met psychosen het 
optreden van seksuele bijwerkingen een groot probleem vinden.  
Er is een beperkt aantal onderzoeken gedaan naar de frequentie en ernst van 
seksuele functiestoornissen bij antipsychoticagebruik. Het gaat hierbij om open, 
niet vergelijkende studies, voornamelijk bij mannen die klassieke antipsychotica 
gebruikten. De gebruikte, steeds verschillende, vragenlijsten bij deze onderzoeken 
zijn niet onderzocht op hun betrouwbaarheid en validiteit. Het voorgaande 
bemoeilijkt het beoordelen en onderling vergelijken van de onderzoeken. De  
onderzoeken tonen aan dat zogenaamde klassieke antipsychotica vaak (in 30-60% 
van de gevallen) seksuele functiestoornissen veroorzaken. Deze seksuele 
functiestoornissen zijn minder zin in seks (vermindering van libido) en problemen 
met het krijgen of houden van een erectie. Ook melden antipsychoticagebruikers 
vaker  moeilijk een orgasme te krijgen en sommige mannen melden een 
vermindering van de hoeveelheid sperma tijdens een orgasme. Sommige 
onderzoekers melden ook een verminderde kwaliteit van het orgasme bij 
antipsychoticagebruik. Mogelijk hebben vrouwen bij antipsychoticagebruik minder 
vochtafscheiding tijdens seksuele activiteit, maar dat is nauwelijks onderzocht. 
Onduidelijk is of vrouwen en mannen even vaak seksuele functiestoornissen 
ervaren. In het beperkte beschikbare onderzoek wordt gesuggereerd dat sommige 
klassieke antipsychotica zoals thioridazine mogelijk wat vaker seksuele 
functiestoornissen geven dan andere klassieke middelen. Het atypische 
antipsychoticum clozapine zou mogelijk minder vaak seksuele functiestoornissen 
veroorzaken, maar onderzoeken hierover spreken elkaar tegen. 
Waarom antipsychotica zo vaak seksuele functiestoornissen geven is onduidelijk. 
Bepaalde eigenschappen van antipsychotica worden, vooral vanuit onderzoek met 
proefdieren, als reden voor bepaalde seksuele functiestoornissen genoemd. 
Voorbeelden van deze eigenschappen zijn: dopamine (D2) blokkade, serotonine 
(5HT) blokkade, noradrenaline (α1) blokkade, cholinerge blokkade en hormonale 
veranderingen zoals verhoging van de hoeveelheid prolactine in het bloed of  de 
verlaging van testosteron en andere hormonen.  
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Hoofdstuk 2 
De hoeveelheid prolactine in het bloed en seksuele functiestoornissen bij 
gebruik van antipsychotica zoals risperidon 
 
In hoofdstuk 2 wordt een literatuurstudie beschreven en een vergelijkend open 
onderzoek gepresenteerd naar het optreden van seksuele functiestoornissen bij 
mensen die zes weken werden behandeld met het nieuwe antipsychoticum 
risperidon of klassieke antipsychotica. Mensen behandeld met risperidon (n=28, 
mediane dosering 3.2 mg/dag) rapporteerden vaker seksuele functiestoornissen 
(78%) dan mensen behandeld met klassieke antipsychotica (n=27, mediane dosis 
6 mg/dag haloperidol equivalenten (46%). Bij beide groepen patiënten werd een 
verhoging van de hoeveelheid prolactine in het bloed gevonden, echter bij 
risperidon was deze verhoging sterker dan bij klassieke antipsychotica. Uit de 
literatuurstudie wordt duidelijk dat blokkade van dopamine in de hypofyse, de rem 
(inhibitie) op de uitscheiding van prolactine blokkeert, waardoor antipsychotica de 
hoeveelheid prolactine in het bloed verhogen. Onder andere vanuit dierproeven 
wordt voorspeld dat blokkade van serotonine (HT), van met name 5HT2a 
receptoren, het effect van de remming door dopamine op prolactine uitscheiding 
kan verminderen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat clozapine, zowel dopamine als 
serotonine (5HT2a) blokkeert en het geen blijvende verhoging geeft van prolactine 
in het bloed. Risperidon blokkeert eveneens dopamine en serotonine (5HT2a), 
maar het wordt niet duidelijk waarom door risperidon de prolactine zo wordt 
verhoogd, mogelijk zelfs meer dan door klassieke antipsychotica. Een verband 
tussen de hoge waarden van prolactine in het bloed en het optreden van seksuele 
functiestoornissen valt op, maar onduidelijk is of er ook een oorzakelijk verband is. 
 
Hoofdstuk 3 
De ontwikkeling van een vragenlijst voor antipsychoticagebruik en seksueel 
functioneren ‘The Antipsychotic and Sexual Functioning Questionnaire’ 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe seksuele functiestoornissen 
tijdens antipsychoticagebruik bij mensen met psychosen zoals schizofrenie het 
best onderzocht kunnen worden. Geconcludeerd wordt dat geen goed onderzochte 
vragenlijst beschikbaar was om onderzoek te doen naar de effecten van 
antipsychotica op seksuele functiestoornissen. Op basis van een bestaande, goed 
onderzochte, vragenlijst voor bijwerkingen van antipsychotica in het algemeen, de 
UKU werd een nieuwe vragenlijst gemaakt. De vragen voor seksuele 
functiestoornissen werden zodanig aangepast dat interviewers en patiënten 
werden geholpen deze problemen bespreekbaar te maken. De scoringsinstructies 
werden aangepast zodat zowel verbetering als verslechtering in seksueel 
functioneren gescoord kunnen worden. De zo verkregen vragenlijst werd de 
Antipsychotic and Sexual Functioning Questionnaire (ASFQ) genoemd. De 
gegevens van een eerste onderzoek naar de bruikbaarheid (betrouwbaarheid en 
validiteit) van de ASFQ worden in hoofdstuk 3 gepresenteerd. Hoewel de ASFQ 
nog niet bij veel patiënten is onderzocht, suggereren eerste onderzoeksresultaten 
een goede bruikbaarheid in de praktijk, met een acceptabele test-hertest 
betrouwbaarheid, redelijke concurrente betrouwbaarheid en goede gevoeligheid 
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voor therapeutische veranderingen. De ASFQ werd gebruikt voor de verdere 
onderzoeken in dit proefschrift. 
 
Hoofdstuk 4 
Een gerandomiseerd open vergelijkend onderzoek naar de invloed van 
olanzapine en risperidon op seksueel functioneren  
 
Tijdens de eerste onderzoeken met risperidon en klassieke antipsychotica kwamen 
nog andere nieuwe, atypische, antipsychotica op de markt, zoals olanzapine, 
sertindole en quetiapine. Al deze antipsychotica delen als eigenschap met 
clozapine en risperidone een relatief sterke neiging om serotonine (5HT2a) te 
blokkeren en een zwakkere neiging om dopamine (met name postsynaptische 
dopamine D2 receptoren) te blokkeren. De komst van nieuwe antipsychotica bood 
de gelegenheid vergelijkend onderzoek te gaan doen naar de frequentie van 
tijdens de behandeling van nieuwe (atypische) antipsychotica gerapporteerde 
seksuele functiestoornissen en hormonale veranderingen. In het in hoofdstuk 4 
beschreven onderzoek werd voor mensen met een psychose door middel van 
loting bepaald of ze behandeld zouden worden met risperidon of olanzapine. Het 
stond de behandelaars vrij om de dosering te kiezen die nodig werd geacht. 
Patiënten en behandelaars kenden het gelote antipsychoticum (open onderzoek). 
Na zes weken werd met behulp van de ASFQ nagevraagd of er seksuele 
bijwerkingen waren. Ook werd gekeken naar de hoeveelheden antipsychoticum en 
prolactine in het bloed. Patiënten en de onderzoekers die de ASFQ afnamen, 
wisten niet of er een bepaalde hypothese was over het al dan niet vaker 
voorkomen van bepaalde seksuele bijwerkingen. In totaal deden 46 patiënten mee 
aan dit onderzoek. In overeenstemming met de aanmeldingen in onze kliniek, 
bestond de meerderheid uit mannen. Van de mensen die olanzapine (mediane 
dosis 9.4 mg/dag) kregen, rapporteerden 3 (12%) seksuele functiestoornissen 
vergeleken bij 11 (52.4%) patiënten die risperidon kregen (mediane dosis 3.4 
mg/dag), een significant verschil (p=0.008). Ook verschilden de waarden van 
prolactine in het bloed sterk tussen de twee behandelgroepen. Bij patiënten die 
olanzapine gebruikten, was de mediane hoeveelheid 25.1 ng/ml (hoog normaal) en 
bij patiënten die risperidon gebruikten, was dit 43.5 ng/ml (sterk verhoogd). Hoewel 
olanzapine veel sterker dopamine D2 blokkeert dan bijvoorbeeld clozapine, werd 
de prolactine spiegel nauwelijks verhoogd. Dit past in de hypothese dat de 5HT2a 
antagonistische eigenschappen de eventuele neiging om prolactine te verhogen 
zouden kunnen compenseren (hoofdstuk 2). Onverklaard blijft waarom risperidon, 
dat niet veel sterker aan dopamine bindt dan olanzapine toch prolactine in het 
bloed zo sterk doet stijgen. 
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Hoofdstuk 5 
Een gerandomiseerd open vergelijkend onderzoek naar de invloed van 
quetiapine en risperidon op seksueel functioneren  
 
Het onderzoek gepresenteerd in dit hoofdstuk heeft grotendeels dezelfde opzet als 
dat van het onderzoek dat werd beschreven in hoofdstuk 4. Het is een vergelijkend 
onderzoek, waarbij mensen die antipsychotica nodig hadden gevraagd zijn mee te 
doen aan onderzoek. Vervolgens werd door loting bepaald wie risperidon of 
quetiapine ging gebruiken. Van de 25 mensen die behandeld werden met 
quetiapine (mediane dosis 580 mg/dag) rapporteerden 4 (16%) seksuele 
functiestoornissen. Van de 24 mensen die risperidon kregen (mediane dosis 3.2 
mg/dag) rapporteerden 12 (50%) seksuele functiestoornissen. Het verschil tussen 
beide antipsychotica was significant (p=0.006). Zowel voor mannen als voor 
vrouwen was de frequentie van seksuele functiestoornissen significant lager bij 
mensen behandeld met quetiapine. De mediane prolactine spiegels waren voor 
mensen met quetiapine 13.6 ng/ml en voor risperidon 57.7 ng/ml; ook dat is sterk 
verschillend (statistisch significant). Theoretische en klinische consequenties van 
het onderzoek worden besproken.  
 
Hoofdstuk 6 
De rol van 9-OH-risperidon bij prolactineverhoging in het bloed 
 
Vanaf de tweede helft van het jaar 2000 kwamen er betere laboratorium 
bepalingen beschikbaar. Hiermee werd het mogelijk in het bloed niet alleen de 
hoeveelheid risperidon te meten, maar ook 9-OH-risperidon (9-OH-RIS), wat een 
afbraakproduct is van risperidon. Het belang van het bepalen van deze 
zogenaamde metaboliet was dat inmiddels duidelijk was geworden dat 9-OH-RIS 
een werkzame dopamine antagonist is, dus ook een antipsychoticum. 9-OH-RIS 
bleek grotendeels dezelfde eigenschappen te hebben als risperidon. Wel wordt 9-
OH-RIS minder snel afgebroken (langere halfwaardetijd).  
In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de eerste 25 mensen die met risperidon 
behandeld werden waarbij gegevens waren over de dosering van risperidon, 
samen met de hoeveelheid risperidon, 9-OH-RIS en prolactine in het bloed. De 
dosering van risperidon bleek (statistisch significant) samen te hangen met de 
hoeveelheden in het bloed van risperidon, 9-OH-RIS, en prolactine. Echter geen 
(statistisch significant) verband werd gevonden tussen de hoeveelheid risperidon in 
het bloed en de hoeveelheid prolactine in het bloed. Een sterk verband werd 
gevonden tussen 9-OH RIS en de hoeveelheid prolactine in het bloed. De 
hoeveelheid 9-OH RIS in het bloed is ook veel hoger dan de moederstof. 
Deze bevindingen werden samen gebracht met recente bevinding van onder 
andere Kapur betreffende het relatief moeizaam door de bloed-hersen-barrière 
dringen van risperidon in vergelijking met olanzapine of quetiapine. Het volgende 
model wordt voorgesteld. De hypofyse is de plaats waar prolactine wordt 
afgegeven. Dit orgaan ligt onder de hersenen, buiten de bloed-hersenbarrière. 
Risperidon, en waarschijnlijk meer nog 9-OH RIS, dringen relatief moeilijk door de 
bloed-hersenbarrière, veel moeilijker bijvoorbeeld dan olanzapine en quetiapine. 9-
OH RIS heeft bovendien een langere halfwaarde tijd dan risperidon en mede 
daardoor hogere bloedspiegels. Om een antipsychotisch effect te bereiken 
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(voldoende dopamine blokkade in het limbische systeem van de hersenen, voorbij 
de bloed-hersen barrière) dient daarom relatief hoog te worden gedoseerd. Hierbij 
treedt een (te) sterke dopamine blokkade op buiten de bloed-hersenbarrière, in de 
hypofyse. Dit laatste leidt tot een sterke stijging van de hoeveelheid prolactine in 
het bloed. De blokkade van dopamine in de hypofyse is daarbij zo sterk dat geen 
verlaging van de hoeveelheid prolactine in het bloed via 5HT2a meer kan 
optreden. Het bovenstaand model vormt een verklaring voor de opvallend sterke 
prolactine verhoging in het bloed bij behandeling met risperidon. Daarmee is 
overigens de relatie tussen het optreden van seksuele bijwerkingen en de 
verhoging van prolactine niet bewezen of verklaard. Op het mogelijke belang van 
prolactine stijging voor het optreden van seksuele functiestoornissen wordt in de 
hoofdstukken  8 en 9 verder ingegaan. 
 
Hoofdstuk 7 
De lange termijn bijwerkingen van klassieke (depot) antipsychotica en 
clozapine op seksueel functioneren, eerste resultaten. 
 
De meeste onderzoeken, ook die van vorige hoofdstukken, beperken zich tot het 
voorkomen van seksuele bijwerkingen bij mensen die slechts relatief kort worden 
behandeld met antipsychotica, vaak zo’n 6 weken. Echter voor veel mensen met  
schizofrenie is het nodig vele jaren antipsychotica te gebruiken. Het is dan van 
belang te weten of seksuele bijwerkingen op den duur verdwijnen dan wel of ze 
blijven bestaan zolang de behandeling voortduurt. Dit hoofdstuk beschrijft het 
voorkomen van seksuele functiestoornissen bij mensen die langer dan 6 maanden 
(meestal vele jaren) klassieke depot antipsychotica gebruiken of clozapine. Door 
de frequentie van seksuele bijwerkingen tussen clozapine gebruikers en depot 
gebruikers te vergelijken kon ook worden onderzocht of clozapine minder seksuele 
functiestoornissen heeft dan klassieke (depot) antipsychotica. In het begin van het 
onderzoek werd in een omschreven gebied in en rond de stad Groningen een 
doelpopulatie van 200 patiënten geïdentificeerd. Voornamelijk doordat veel 
mensen meerdere medicamenten tegelijk gebruikten, konden velen niet meedoen 
aan het onderzoek. 
Uiteindelijk werden 35 patiënten bereid gevonden om aan het onderzoek mee te 
doen (21 klassieke depot antipsychoticagebruikers, 14 clozapine gebruikers). 
Libidovermindering werd gemeld door 33% van de patiënten in beide langdurige 
behandelgroepen. Dit komt overeen met het aantal patiënten dat 6 weken 
klassieke antipsychotica gebruikte. Er was een trend dat mensen die langdurig 
clozapine gebruikten minder klachten meldden als erectiestoornissen, 
orgasmestoornissen en problemen in de zaadlozing in vergelijking met langdurig 
depot gebruikers. Dit verschil was niet statistisch significant. De grootte van de 
groepen in deze studie is nog onvoldoende om definitief over de resultaten te 
oordelen. Het feit dat mensen die lange termijn klassieke antipsychotica gebruiken 
dezelfde frequenties van seksuele functiestoornissen melden als korte termijn 
gebruikers lijkt de gedachte te ondersteunen dat seksuele bijwerkingen niet vanzelf 
na verloop van tijd verdwijnen. Van belang is zich te realiseren dat dit een open 
onderzoek betrof bij mensen die veelal lijden aan meer ernstige vormen van 
schizofrenie waarbij slechts een geselecteerde groep onderzocht kon worden. Het 
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onderzoek wordt momenteel voortgezet om de onderzoeksvragen beter te kunnen 
beantwoorden. 
 
Hoofdstuk 8 
Wat zijn de effecten van antipsychotica op seksuele functiestoornissen en 
endocriene functies? 
 
Op verzoek van de redactie van het tijdschrift Psychoneuroendocrinology werd een 
literatuuroverzicht geschreven over antipsychotica en seksuele functiestoornissen. 
Daarbij werd gevoegd een nieuwe analyse van onderzoeksgegevens verkregen in 
de recente onderzoeken in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Uit de 
literatuur blijkt dat seksuele functiestoornissen door dertig tot zestig procent van de 
antipsychoticagebruikers gemeld worden. Uit recent eigen onderzoek blijkt dat 
patiënten  behandeld met risperidon vaker seksuele functiestoornissen melden 
vergeleken met patiënten die olanzapine gebruiken. Door gegevensbestanden 
samen te voegen kon gekeken worden naar verschillen tussen klassieke 
antipsychotica, olanzapine en risperidon in het effect op seksueel functioneren en 
veranderingen in het hormoon prolactine. 
Mensen die risperidon gebruikten meldden in 64% van de gevallen seksuele 
functiestoornissen. Klassieke antipsychoticagebruikers meldden in 43% van de 
gevallen seksuele functiestoornissen, olanzapine gebruikers meldden in 18 % van 
de gevallen seksuele functiestoornissen.  Risperidon veroorzaakt eveneens meer 
prolactine verhoging dan klassieke antipsychotica; olanzapine veroorzaakt de 
minste prolactine verhoging. De verschillen tussen de drie groepen waren 
statistisch significant.     
 
Hoofdstuk 9 
Antipsychotica en hormonale veranderingen, mechanismen die seksueel 
functioneren beïnvloeden 
 
In dit hoofdstuk worden de gegevens uit de gerapporteerde onderzoeken in dit 
proefschrift bij elkaar gebracht. De invloed op seksueel functioneren van 
risperidon,  klassieke antipsychotica, clozapine, olanzapine en quetiapine worden 
met elkaar vergeleken. Conform de eerder studies gaven mensen die risperidon 
gebruikten het vaakst aan seksuele functiestoornissen te ervaren (libido 50% 
orgasme 46%), gevolgd door klassieke antipsychotica (libido 38%, orgasme 16%). 
Bij clozapine, olanzapine en quetiapine vermeldde minder dan 17% libido 
vermindering en minder dan 8% orgasme stoornissen. Prolactine spiegels waren 
het hoogst bij mensen behandeld met risperidon, gevolgd door klassieke 
antipsychotica. Olanzapine gebruikers toonden een geringe prolactine verhoging, 
bij clozapine en quetiapine bleven prolactine waarden binnen de norm.  De rol van 
dosering, hoeveelheid medicijn in het bloed en prolactine werd geanalyseerd met 
verschillende statistische methoden (verschillende groepen vergeleken met 
ordinale regressie). De hoeveelheid prolactine in het bloed leek de belangrijkste 
factor te zijn bij veranderingen in libido, orgasme en zaadlozing (8-24% van de 
verklaarde variantie). De rol van andere factoren wordt besproken.  
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Algemene discussie 
 
In de algemene discussie wordt naast een korte samenvatting ingegaan op de 
vraag waarom het hormoon prolactine van invloed zou kunnen zijn op seksueel 
functioneren. Een aantal recente onderzoeken wordt besproken waaruit blijkt dat 
prolactine verschillende rollen speelt. De meest bekende rol van prolactine is 
tijdens de zwangerschap het mede zorgen voor het groter worden van de borsten 
ter voorbereiding op het zogen van het kind. Daarnaast lijkt het hormoon 
veranderingen in onder andere reukgebieden van de hersenen te brengen. Recent 
onderzoek wijst er bovendien op dat prolactine van belang is bij het ervaren van 
verzadiging, zowel van voedsel als seksuele verzadiging. Uit onderzoek met onder 
andere antipsychotica blijkt dat dopamine de afgifte van prolactine mede reguleert. 
Uit dieronderzoek blijkt echter dat prolactine ook bepaalde dopamine systemen in 
de hersenen stimuleert en andere afremt. Het dopamine systeem is van groot 
belang bij aandacht, concentratie en het kunnen ervaren van belonen en straf. 
Blokkeren van prolactine in proefdieren leidt tot verstoring van de zorg voor jongen. 
Een theorie wordt gepresenteerd waarbij wordt verondersteld dat prolactine van 
belang is om van gedrag te veranderen: van op de buitenwereld gericht 
onderzoekend gedrag te schakelen naar zorgverlenend gedrag voor 
nakomelingen. Antipsychotica zijn dopamine remmers en sommige schakelen, 
hoewel dat niet door de arts bedoeld is, door prolactine te verhogen het gedrag 
van onder andere seksueel gedrag naar gedrag dat bedoeld is om de zorg voor 
nakomelingen te bevorderen. 
De mogelijke lange termijn risico’s van aanhoudende prolactine verhoging worden 
ook kort besproken. Vanuit al wat ouder onderzoek bij kinderen wordt gewezen op 
de noodzaak  te onderzoeken wat de invloed van vroegkinderlijke prolactine 
verhoging op sociaal en seksueel gedrag zou kunnen zijn. Tenslotte wordt de 
klinische betekenis van het proefschrift bediscussieerd. Het proefschrift belicht een 
facet van de bijwerkingen van antipsychotische medicijnen, die in de bredere 
context van andere bijwerkingen dient te worden gewogen. Seksuele 
functiestoornissen dienen net als andere bijwerkingen actief door artsen te worden 
uitgevraagd om in de discussie met de individuele patiënt te onderzoeken wat met 
de bevindingen te doen. Bij het optreden van seksuele functiestoornissen bij 
prolactine verhogende antipsychotica is overstappen op een prolactine sparend 
antipsychoticum eerste keus. Dosisverlaging of toevoegen van een dopamine 
agonisten (onder andere bromocriptine) aan prolactine verhogende antipsychotica 
zijn tweede en derde keus alternatieven. 
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