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De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het verhoogde riscio op me-
tabole afwijkingen bij mensen met een psychotische aandoening. Er zijn echter nog steeds 
veel zaken die opgehelderd moeten worden en deze staan centraal in dit proefschrift. Hoe-
wel deze these de gecompliceerde puzzel verre van compleet kan maken, wordt een po-
ging gedaan om enkele ontbrekende puzzelstukjes te vinden, die bijdragen aan het geheel 
van kennis over metabole risicofactoren bij mensen met een psychotische aandoening. Met 
data van de Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Survey (PHAMOUS), een langlo-
pend cohort van mensen met een psychotische aandoening die jaarlijks deelnemen aan een 
screening van hun gezondheid, kunnen diverse vraagstukken worden onderzocht. In hoofd-
stuk 2 worden deze data gebruikt om de behandelpercentages voor metabole risicofactoren 
in kaart te brengen van patiënten die langdurig aan screenings hebben deelgenomen. In 
hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 wordt onderzocht of vitamine D en cannabisgebruik factoren 
zijn die mogelijk bijdragen aan dit verhoogde metabole risico van patiënten. Hoofdstuk 5 
gaat een stap verder door te kijken of het AKT1-gen de relatie tussen cannabisgebruik en 
metabole risicofactoren medieert. In hoofdstuk 6 wordt ten slotte gekeken of leefstijlinter-
venties de ernst van metabole risicofactoren bij patiënten kunnen verminderen. In hoofd-
stuk 7 worden de bevindingen van het proefschrift bediscussieerd.

Psychotische aandoeningen
Een psychotische aandoening kan een mensenleven op verscheidene manieren beïnvloe-
den. Patiënten krijgen vaak te maken met een scala aan symptomen. Veelvoorkomende 
positieve symptomen zijn hallucinaties, waarbij iemand zintuigelijke waarnemingen heeft 
in afwezigheid van een externe stimulus (zoals het horen van stemmen terwijl er niemand 
praat), en wanen, wat onjuiste overtuigingen zijn die meestal berusten op een misinterpre-
tatie van waarnemingen of ervaringen (zoals het gevoel hebben dat je achtervolgd wordt 
of dat boodschappen op televisie speciaal voor jou zijn bedoeld). Daarnaast is het niet uit-
zonderlijk dat patiënten te maken krijgen met beperkingen in het cognitief functioneren, 
zoals een problemen met aandacht en geheugen, een vertraagde informatieverwerking en 
beperkingen in executief functioneren (plannen en uitvoeren van taken) en sociale cognitie 
(het begrijpen van de sociale cues in het contact met anderen). 
  
Symptomen van een psychotische aandoening kunnen ook betrekking hebben op emoties. 
Patiënten kunnen manische symptomen hebben, waarbij zij geagiteerd gedrag vertonen en 
snel afgeleid zijn, maar kunnen ook juist depressieve klachten ervaren. Meer dan de helft 
van de patiënten met een psychotische aandoening heeft last van zogenaamde negatieve 
symptomen: verschijnselen, gedragingen of gevoelens die bij patiënten minder (of helemaal 
niet meer) aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn: niet meer plezier beleven aan dingen 
die je vroeger wel leuk vond (anhedonie), geen initiatief meer kunnen nemen, een vermin-
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derde intensiteit van emotionele expressie, sociale terugtrekking en geen motivatie meer 
hebben om betekenisvolle doelen na te streven (avolitie). Negatieve symptomen kunnen 
een grote belemmering vormen bij praktische zaken, zoals het functioneren in een werk- of 
studieomgeving. Daarbij kunnen negatieve symptomen het voor patiënten ook moeilijk of 
zelfs onmogelijk maken om een gewenste reactie te geven op sociale signalen van vrienden 
en familie. Hierdoor kunnen sociale contacten verstoord raken en kunnen patiënten vereen-
zamen en in een sociaal isolement terechtkomen.

Verhoogd metaboolrisico 
Naast de symptomen horende bij een psychotische aandoening, is ook een verhoogd me-
tabool risico een ernstig en veelvoorkomend probleem bij deze patiënten. Ze hebben een 
verhoogde kans op het metabool syndroom  en hart- en vaatziekten, en een levensverwach-
ting die 13-30 jaar korter is dan in de algemene bevolking. Er zijn verschillende factoren 
die bijdragen aan het verhoogde risico van deze patiëntengroep, waaronder biologische, 
leefstijl- en omgevingsfactoren, maar ook de organisatie van gezondheidszorg. 
  
Metabole risicofactoren ontwikkelen zich bijvoorbeeld tien tot vijftien jaar eerder bij deze 
patiënten dan in de algemene bevolking. Diverse genen die een rol spelen bij de ontwikke-
ling van psychotische klachten zijn mogelijk ook betrokken bij de ontwikkeling van diabetes, 
obesitas en een verhoogd metaboolrisico. Ook een te laag vitamine D-gehalte is geassoci-
eerd met zowel de ontwikkeling en ernst van psychotische aandoeningen als met een ver-
hoogd metabool risico.
  
Een lage socio-economische status is een omgevingsfactor die vaak gepaard gaat met minder 
bewegen, ongezond eten en financiële problemen die het moeilijk maken om bijvoorbeeld 
een sportschool te bezoeken of deel te nemen aan dagactiviteiten waarvoor een vergoeding 
wordt gevraagd. Ook zelfstigma en de stigmatiserende houding van anderen kunnen een 
belemmering zijn om dergelijke activiteiten te ondernemen. Daarnaast vormen de opna-
me-afdelingen van gezondheidszorginstellingen vaak een 'obesogene' omgeving waarin het 
lastig kan zijn voor patiënten om gezonde keuzes te maken. Ook onvoldoende kennis over 
gezond leven draagt bij aan het maken van ongezonde keuzes en een ongezond eetpatroon, 
wat het metabole risico van patiënten verergert. 
  
In het algemeen bewegen patiënten gemiddeld minder dan mensen in de algemene bevol-
king, roken ze vaker, drinken ze meer alcohol en gebruiken ze vaker cannabis. Persoonlijke 
keuzes van patiënten zijn hierin zeker belangrijk, maar deze gedragingen worden sterk be-
invloed door omgevingsfactoren en de symptomen van een psychotische stoornis en zijn 
dus niet noodzakelijk een vrijwillige leefstijlkeuze. Daarbij maken cognitieve beperkingen en 
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negatieve symptomen het managen van een gezonde leefstijl lastig. Ook is het moeilijk om 
gezonde keuzes te maken op het gebied van fysieke activiteit als de mogelijkheden om te 
bewegen beperkt zijn of zelfs geheel afwezig. Tenslotte worden ook roken en drugsgebruik 
sterk beïnvloed door factoren als socio-economische status en persoonlijke leefomgeving.
  
Toename van het metaboolrisico is ook een belangrijke bijwerking van antipsychoticage-
bruik, waarbij olanzapine en clozapine het grootste risico vormen. Deze bijwerkingen wor-
den vooral toegeschreven aan een verstoorde insulineproductie in het lichaam en een ver-
andering in en een toename van eetlust. Daarnaast kunnen antipsychotica een sederende 
werking hebben en op die manier negatieve symptomen versterken, die bijdragen aan ver-
minderde fysieke activiteit en een verhoogd metaboolrisico. 
 
Het metaboolrisico van mensen met psychotische aandoeningen is lange tijd genegeerd, 
maar heeft de laatste tien jaren steeds meer aandacht gekregen. Desondanks hebben on-
derzoeken herhaaldelijk aangetoond dat metabole risicofactoren van mensen met psychoti-
sche aandoeningen vaak niet behandeld worden.

PHAMOUS
Routine Outcome Monitoring (ROM) is de laatste jaren in vele geestelijke gezondheidsinstel-
lingen geïmplementeerd. PHAMOUS is een langlopend ROM-cohort bestaande uit patiën-
ten met een psychotische aandoening van diverse instellingen uit Noord-Nederland. Sinds 
2006 nemen deze patiënten deel aan een jaarlijkse screening van hun gezondheid. Naast 
een evaluatie van de geestelijke gezondheid en sociale omstandigheden bestaat PHAMOUS 
ook uit een somatische screening. Door de opzet van PHAMOUS kan de data, met toestem-
ming van patiënten, geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 
Met behulp van PHAMOUS zijn in het kader van dit proefschrift enkele onderzoeken verricht 
naar de ernst van het metaboolrisico bij patiënten met psychotische aandoeningen, en of 
een vitamine D-tekort en cannabisgebruik hierbij een rol spelen. 

De ernst en onderbehandeling van metabole risicofactoren
Met behulp van PHAMOUS zijn de metabole risicofactoren (i.e. bloeddruk, cholesterol, trig-
lyceriden en nuchtere glucose) van 1259 patiënten driemaal gemeten met bij benadering 
een jaar tussen iedere meting. Bij elke meting is geregistreerd of er farmacotherapie was 
voorgeschreven voor deze risicofactoren. 
  
Op alle drie de metingen werd het metabool syndroom vastgesteld bij meer dan de helft van 
de patiënten. In de algemene populatie Nederlandse volwassenen ligt de prevalentie rond 
22%. Volgens internationale richtlijnen met betrekking tot de behandeling van metabole 
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risicofactoren, was behandeling met antihypertensiva, antidiabetica en/of cholesterolver-
lagers aanbevolen voor meer dan de helft van de patiënten in PHAMOUS. De aanbevolen 
cholesterolverlagers werden voorgeschreven in 56% van alle patiënten met dyslipidemie en 
van de patiënten met diabetes kreeg 74% de aanbevolen antidiabetica. De behandelper-
centages met antihypertensiva voor de patiënten met hypertensie steeg van 31% naar 38% 
gedurende de drie ROM-PHAMOUS metingen. 
  
Belangrijk is dat ernstig verhoogde risicowaarden werden gevonden bij één derde van de 
patiënten waarbij de aanbevolen farmacotherapie niet was voorgeschreven, met een systo-
lische bloeddruk ≥ 155 mmHg, LDL-cholesterol ≥ 4.0 mmol/l en/of een nuchtere glucose ≥ 
8.5 mmol/l, waarbij dus wel degelijk indicatie was voor een farmacotherapeutische behan-
deling.

Vitamine D
Vitamine D heeft vele functies in het lichaam en beïnvloedt diverse pathofysiologische pro-
cessen die betrokken zijn bij inflammatie, demyelinisatie, cardiovasculaire aandoeningen en 
diabetes. Daarnaast interacteert vitamine D met cholinerge, dopaminerge en noradrenerge 
neurotransmitters in de hersenen, die een rol spelen bij psychotische aandoeningen. Een 
laag vitamine D-gehalte wordt met name geassocieerd met de ernst van negatieve symp-
tomen. 
  
Vitamine D waarden waren te laag (< 50 nmol/l) in 63% van de patiënten in PHAMOUS. Dit is 
hoger dan in de algemene bevolking van Nederlandse volwassenen, waarin 40% vitamine D 
insufficiëntie heeft. Een laag vitamine D gehalte ging gepaard met een significant verhoogd 
metaboolrisico De ernst van negatieve symptomen in patiënten speelde hierbij een belang-
rijke rol. Dit zogenaamde “mediator effect” van negatieve symptomen verdween wanneer 
er ook rekening gehouden werd met het antipsychotica gebruik. Het is mogelijk dat de sede-
rende effecten van antipsychotica de ernst van negatieve symptomen verergert. 
  
Vitamine D waarden waren het hoogst in de zomer en het laagst in de winter, maar het me-
taboolrisico en de negatieve symptomen van patiënten volgden niet de seizoen fluctuatie 
van vitamine D. Patiënten die vitamine D suppletie gebruikten hadden hogere vitamine D 
waarden dan patiënten zonder suppletie, met waarden boven de insufficiëntiegrens van 50 
nmol/l ongeacht het seizoen. In deze patiënten werden geen associaties gevonden tussen 
vitamine D, metaboolrisico en negatieve symptomen. Dit suggereert dat de relatie tussen 
vitamine D-tekort, metaboolrisico en negatieve symptomen deel uitmaakt van een complex 
model waarin antipsychotica en een ongezonde leefstijl met een gebrek aan bewegen en 
activiteiten in de buitenlucht een rol spelen.
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Cannabis
Eerdere studies naar cannabisgebruik in mensen met psychotische aandoeningen hebben 
zich vooral geconcentreerd op de gevolgen voor psychotische klachten. Er is weinig bekend 
over de effecten van cannabis op metabole risicofactoren in deze patiënten, hoewel can-
nabisgebruik in de algemene bevolking is geassocieerd met een lagere BMI, buikomvang, 
nuchtere insuline en hogere HDL cholesterol. 
  
De prevalentie van cannabisgebruik in het PHAMOUS cohort was 11.3%, wat aanzienlijk ho-
ger is dan de 4.2% cannabisgebruikers in de algemene Nederlandse bevolking tussen de 15-
64 jaar. PHAMOUS patiënten die cannabis gebruikten hadden een lagere BMI, een smallere 
buikomvang en lagere diastolische bloeddruk dan patiënten die geen cannabis gebruiken. 
Na een jaar waren bij de patiënten die gestopt waren met cannabis de BMI, buikomvang, 
diastolische bloeddruk en triglyceride waarden meer toegenomen dan bij andere patiënten.
  
Een mogelijke verklaring voor de relatie tussen cannabis en metaboolrisico ligt in de samen-
stelling van de cannabisplant. Van de CB1 receptor agonist (−)-trans-Δ9-tetrahydrocannabi-
nol (THC) is bekend dat het de eetlust vergroot en de opslag van vet in het lichaam stimuleert. 
Daarentegen kunnen CB1 receptor antagonisten zoals cannabidiol en tetrahydrocannabiva-
rin de eetlust en voedselinname juist verminderen. Tevens is het mogelijk dat patiënten die 
gestopt zijn met cannabis proberen om het gevoel van dopamine dat vrijkomt na cannabis-
gebruik na te bootsen door te overeten of ongezond 'comfort food' te nuttigen.
  
Eerdere bevindingen over de relatie tussen cannabisgebruik en psychotische klachten wer-
den in PHAMOUS gerepliceerd: patiënten die cannabis gebruikten hadden ernstigere psy-
chotische symptomen. Na een jaar was de ernst van de psychotische klachten meer afgeno-
men bij de patiënten die gestopt waren dan bij patiënten die bleven gebruiken.

De relatie tussen cannabisgebruik en een lagere BMI werd ook gevonden in het GROUP 
(Genetic Risk and OUtcome in Psychosis) cohort, bestaande uit mensen met psychotische 
aandoeningen waarin ook genetische profielen zijn bepaald. Het AKT1-gen is genoemd 
als een mogelijke mediator voor de relatie tussen cannabisgebruik en BMI, omdat THC en 
cannabinoïden AKT1 kunnen activeren. Mensen met het rs2494732 AKT1-genotype heb-
ben een grotere kans om schizofrenie te ontwikkelen wanneer zij cannabis gebruiken en 
het AKT1-genotype rs1130214 is geassocieerd met een grotere kans op het metabool syn-
droom. In patiënten van het GROUP cohort was het AKT1-genotype rs2494732 inderdaad 
geassocieerd met cannabisgebruik, maar werd AKT1 niet geïdentificeerd als mediator van 
de relatie tussen cannabisgebruik en BMI.
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Leefstijlinterventies
Onderzoeken in zowel de algemene bevolking als in de psychiatrie suggereren dat leefstijlin-
terventies die gericht zijn op gezonde voeding, meer bewegen en/of gedragsinterventies het 
metaboolrisico kunnen verminderen. Een systematische review en meta-analyse laat zien 
dat leefstijlinterventies inderdaad leiden tot een afname van lichaamsgewicht, buikomvang, 
triglyceridewaarden en nuchtere glucose, en dat zij gewichtstoename kunnen voorkomen. 
Daarentegen werden er geen verbeteringen gevonden in bloeddruk en cholesterolwaarden. 
Dit suggereert dat leefstijlinterventies alleen niet voldoende zijn om deze risicofactoren te 
verminderen en dat andere behandeling, bijvoorbeeld met farmacotherapie, noodzakelijk 
kan zijn.

Discussie en klinische implicaties
Hoewel het metaboolrisico van mensen met psychotische aandoening steeds meer wordt 
onderkend en de Inspectie voor Gezondheidszorg richtlijnen heeft opgesteld voor soma-
tische screening van deze patiënten is dit nog geen verplicht ROM onderdeel, wat de be-
handeling van risicofactoren bemoeilijkt. ROM is echter geen doel op zich, maar slechts 
de eerste stap in het proces van het behandelen van metabole risicofactoren. Het is een 
hulpmiddel om patiënten te monitoren, waardoor een verhoogd risico geïdentificeerd kan 
worden en de betreffende patiënten doorverwezen kunnen worden naar de huisarts of so-
matisch arts binnen de gezondheidszorg instelling, die vervolgens de uiteindelijke behande-
ling op zich neemt. Verwarring en misconcepties over wie verantwoordelijk is voor welke 
stap zijn factoren die dit proces bemoeilijken. Het is daarom verstandig om de verantwoor-
delijkheid voor iedere stap in het monitor-  en behandelproces duidelijk te definiëren om 
patiënten van adequate behandeling te voorzien.
  
Bij het vaststellen van het metaboolrisico dient rekening gehouden te worden met het feit 
dat metabole risicofactoren zich tot vijftien jaar eerder ontwikkelen in patiënten dan in de 
algemene bevolking. Er is al sprake van een verhoogd metaboolrisico vóór patiënten met 
een eerste psychotische episode met antipsychotica behandeld worden. Leeftijd is een be-
langrijke predictor in het SCORE model, dat in Nederland gebruikt wordt om cardiovasculair 
risico te meten. Deze is echter gebaseerd op de algemene bevolking en stelt dat mensen 
jonger dan 40-45 jaar geen verhoogd cardiovasculair risico hebben, ongeacht te ernst van 
hun metabole risicofactoren. De multidisciplinaire richtlijn schizofrenie adviseert daarom 
om vijftien jaar bij de leeftijd van patiënten op te tellen bij het vaststellen van het metabole 
risico. Hoewel dit een pragmatische oplossing is, zijn er recentelijk nieuwe risicomodellen 
ontwikkeld speciaal voor psychiatrische patiënten die een betrouwbaardere schatting kun-
nen geven van hun metaboolrisico. In deze PRIMROSE modellen, de ene gebaseerd op BMI 
en de andere op lipiden, zijn de psychiatrische diagnose en het gebruik van antipsychotica 
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en antidepressiva als voorspellers van metaboolrisico toegevoegd aan de bestaande voor-
spellers leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk en cholesterol.
  
Bij de behandeling van patiënten is het belangrijk om informatie te verstrekken over de 
metabole bijwerkingen van bepaalde antipsychotica en eventueel alternatieven aan te bie-
den, zodat patiënten hier ook zelf een keuze in kunnen maken. Patiënten stimuleren om te 
stoppen met cannabisgebruik kan een verergering van psychotische klachten voorkomen en 
de klachten zelfs verminderen. Door tegelijkertijd leefstijlinterventies aan te bieden kan een 
verslechtering van de metabole gezondheid door het stoppen van cannabisgebruik wellicht 
worden voorkomen.
  
Het is tijd om de traditionele scheiding van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg in 
te ruilen voor een meer holistische benadering. Er is geen geestelijke gezondheid zonder 
lichamelijke gezondheid.
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