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Het onderzoek dat wordt gepresenteerd in dit proefschrift had als doel het leveren van een 

bijdrage aan de kennis over het evidence-based gebruik van antipsychotica bij mensen met een 

verstandelijke beperking, door het onderzoeken van: (1) het voorschrijfbeleid in de praktijk, (2) 

de lange termijn effectiviteit van risperidon voor het verminderen van gedragsproblemen en 

(3) het effect van langdurig gebruik van antipsychotica op kwaliteit van leven.

Antipsychotica worden vaak langdurig voorgeschreven voor het verminderen van 

gedragsproblemen, ondanks de tegenstrijdige resultaten van wetenschappelijke studies. 

Risperidon, een type antipsychotica, is geregistreerd voor het korte termijn gebruik voor 

gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Verschillende onderzoeken 

hebben positieve resultaten gevonden voor de korte termijn effectiviteit van risperidon voor het 

verminderen van gedragsproblemen, zoals agressie. Daarentegen lieten andere onderzoeken 

juist geen effect van risperidon zien.

Hoewel het bewijs voor de effectiviteit van risperidon en andere antipsychotica tegenstrijdig is, 

zijn bevindingen over bijwerkingen consistent. Bijwerkingen ontstaan bij veel gebruikers van 

antipsychotica, waaronder metabole symptomen, neurologische symptomen en endocriene 

symptomen. Van deze bijwerkingen is het bekend dat ze de gezondheid-gerelateerde 

kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden. Ondanks het gebruik van antipsychotica kunnen 

gedragsproblemen nog steeds voorkomen. Deze gedragsproblemen kunnen ook de kwaliteit 

van leven beïnvloeden.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de huidige literatuur over antipsychotica, bijwerkingen, 

richtlijnen en kwaliteit van leven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het doel en een overzicht 

van het proefschrift.

Hoofdstuk 2 beschrijft de naleving van richtlijnadviezen over het voorschrijven van 

antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking door voorschrijvende artsen. 

We hebben een checklist samengesteld, gebaseerd op de richtlijn psychofarmaca van de 

Nederlandse Vereniging voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten en andere nationale- 

en internationale- richtlijnadviezen over antipsychotica, al dan niet voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De checklist is gebruikt om 299 medische dossiers te onderzoeken. De 

dossiers waren afkomstig van cliënten van drie instellingen voor mensen met een verstandelijke 

beperking en twee organisaties voor geestelijke gezondheidszorg.

In alle deelnemende organisaties werden vergelijkbare redenen gevonden voor het voorschrijven 

van antipsychotica: 75% van de cliënten gebruikte de medicatie primair voor gedragsproblemen, 

terwijl er tegelijkertijd sprake was van een niet-psychotische psychiatrische diagnose of een 

autisme spectrum stoornis; 7,4% gebruikte antipsychotica primair voor gedragsproblemen, 

zonder een aanvullende psychiatrische diagnose of autisme; 5,4% gebruikte antipsychotica 

voor schizofrenie of een psychotische aandoening; bij 11,4% was de reden van voorschrijven 

onbekend. In 56% van de medische dossiers was er sprake van meerdere redenen voor 

het voorschrijven van antipsychotica. Agressief- en destructief- gedrag waren de meest 

voorkomende. Binnen de instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking had 30% 

vooraf of tijdens de behandeling met antipsychotica een aanvullende psychosociale interventie 

ontvangen. Binnen de organisaties voor geestelijke gezondheidzorg was dit 53%. Vaak werden 

antipsychotica langer dan één jaar gebruikt; bij 61% van de cliënten in de instellingen werden 

antipsychotica langer dan 10 jaar gebruikt. In 50% van de medische dossiers werd informatie over 

een dosis verlaging of afbouwpoging gevonden. De belangrijkste reden voor een dosisverlaging 

was het ontstaan van bijwerkingen. Bij 85% van de cliënten werd jaarlijks voor een of meerdere 

bijwerkingen gemonitord, in vergelijking met 59,7% van de cliënten binnen de organisaties 

voor geestelijke gezondheidszorg. Gewicht werd het meest frequent gemonitord (54,5%) en 

neurologische bijwerkingen minder vaak (14,7-23,7%). Binnen de geestelijke gezondheidszorg 

werden lab waarden bijna nooit bepaald (1,1-4,3%), terwijl deze binnen instellingen vaker werden 

opgevraagd (tot 38,1% voor nuchter glucose).

De resultaten van het onderzoek laten zien dat richtlijnadviezen over antipsychotica onvoldoende 

worden nageleefd door voorschrijvers, met name rond het bieden van aanvullende psychosociale 

interventies, het evalueren van behandeleffecten en het monitoren van bijwerkingen.

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van een kwalitatieve interviewstudie met clinici 

(artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), gedragswetenschappers en psychiaters van vijf 

verschillende organisaties), over de belemmerende en bevorderende factoren die zij ervaren 

bij het voorschrijven van antipsychotica volgens richtlijnadviezen.

Twee organisaties lieten meer integratie van richtlijnadviezen over antipsychotica in de dagelijkse 

praktijk zien dan de andere organisaties. Beide organisaties hebben actief de adviezen vertaald 

naar organisatie-specifiek behandelbeleid, waarbij alle relevante clinici betrokken waren. Dit 

verbeterde de samenwerking tussen gedragswetenschappers en artsen. Ook voor begeleiders 

ontstond er zo meer duidelijkheid over welke clinici ze moesten benaderen voor zorgvragen over 

probleemgedrag van hun cliënten. Een andere bevorderende factor was de aanwezigheid van 

een verpleegkundig team. Zij konden het monitoren van effecten en bijwerkingen ondersteunen 

en zij waren beter benaderbaar voor de gedragswetenschappers dan artsen. Het Elektronisch 
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Patiënten Dossier (EPD) werd als een belemmerende factor ervaren. De verschillende systemen 

bieden opties om bijwerkingen en behandeleffecten te monitoren. Echter werken deze opties 

vaak niet goed, waardoor ze als een barrière worden ervaren.

De ideeën over het voorschrijven van antipsychotica van de geïnterviewde clinici kwamen in 

grote lijnen overeen met de richtlijnadviezen. De gedragswetenschappers bleken echter vaak 

niet op de hoogte van het bestaan van de richtlijnen, omdat deze primair gericht zijn op artsen. 

Daarnaast sluiten de richtlijnadviezen niet goed aan op de belangen van begeleiders. Zij zien 

antipsychotica als een middel om de rust te bewaren binnen hun groep cliënten. De ervaring 

van cliënten met antipsychotica kon zowel bevorderend als belemmerend zijn in het naleven van 

richtlijn adviezen: Vaak willen ze zo min mogelijk medicatie gebruiken, wat afbouw bevordert. 

Echter kan een mislukte afbouwpoging het zelfvertrouwen van de cliënt beschadigen, wat later 

als een barrière kan werken als doseringen verlaagd moeten worden. Het netwerk van de cliënt 

is ook van invloed op het voorschrijven en afbouwen van antipsychotica. Bij het afbouwen is er 

vaak angst voor het terugkeren van eerder probleemgedrag.

Om het naleven van richtlijnadviezen over antipsychotica door clinici te verbeteren, is er 

een vertaling van de richtlijnadviezen naar organisatie-specifiek behandelbeleid nodig, 

waarbij alle relevante clinici betrokken zouden moeten worden. Verder zou het gebruik van 

de adviezen ondersteund moeten worden door de inzet van verpleegkundige teams en een 

beter functionerend EPD-systeem, Beide kunnen het controleren op behandeleffecten en 

bijwerkingen, volgens richtlijnen, ondersteunen.

Hoofdstuk 4 beschrijft gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bij langdurig antipsychotica 

gebruik en de samenhang met bijwerkingen en gedragsproblemen. Gedragsproblemen 

verdwijnen niet altijd volledig door antipsychoticagebruik, waardoor deze gedragingen de 

kwaliteit van leven nog steeds kunnen beïnvloeden. Daarnaast hebben de bijwerkingen van 

antipsychotica ook een effect op de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven. Baseline data 

van twee afbouwstudies zijn gecombineerd voor gegevens over gedragsproblemen (gemeten 

door de Aberrant Behavior Checklist; ABC), symptomen van bijwerkingen (parkinsonisme, 

dyskinesie, acathisie, autonome symptomen) en gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven 

(RAND-36 en de emotionele- en fysieke welzijn schalen van de Personal Outcome Scale). De 

RAND-36 beschrijft gezondheid-gerelateerd kwaliteit van leven aan de hand van verschillende 

domeinen: fysiek welzijn, rol functioneren ontstaan door fysieke en emotionele problemen, 

sociaal functioneren, mentaal welzijn, vitaliteit, pijn, algemene gezondheid en veranderingen 

in gezondheid.

De resultaten laten zien dat parkinsonisme en verschillende autonome symptomen (plas- en 

nierproblemen, slikproblemen, duizeligheid en temperatuur disregulatie) van invloed zijn op de 

fysieke domeinen van kwaliteit van leven. De mentale domeinen van gezondheid-gerelateerd 

kwaliteit van leven waren negatief geassocieerd met symptomen van prikkelbaarheid, lethargie 

en stereotypie. Het mentale en emotionele welzijn was significant lager in mensen met een 

verstandelijke beperking die langdurig antipsychotica gebruiken voor gedragsproblemen, in 

vergelijking met de algemene populatie van Nederland.

De resultaten van dit onderzoek laten een negatief verband zien tussen mogelijke bijwerkingen 

van antipsychotica en gedragsproblemen met gezondheid-gerelateerd kwaliteit van leven bij 

mensen met een verstandelijke beperking die langdurig antipsychotica gebruiken.

Hoofdstuk 5 bespreekt de veranderingen in gezondheids-gerelateerde kwaliteit van 

leven tijdens het afbouwen van antipsychotica, welke langdurig werden gebruikt voor 

gedragsproblemen. De data over gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (RAND-

36) van twee afbouwstudies was gecombineerd. Gezondheid-gerelateerde kwaliteit van 

leven is vergeleken tussen deelnemers die volledig konden afbouwen na 16 en 40 weken, 

met deelnemers die niet in staat waren om volledig af te bouwen. De veranderingen in de 

domeinen van de RAND-36 die plaats vonden tussen baseline, 16 weken en 40 weken werden 

geanalyseerd op hun samenhang met veranderingen in parkinsonisme, autonome symptomen, 

prikkelbaarheid, lethargie en stereotypie.

De resultaten lieten zien dat fysiek welzijn verbeterd wanneer antipsychotica volledig kan 

worden afgebouwd. De verbetering in fysiek welzijn hing samen met een afname in symptomen 

van parkinsonisme. Sociaal functioneren verslechterde tijdelijk op 16 weken in de deelnemers 

die niet volledig konden afbouwen. Mentaal welzijn was consistent lager in de groep die niet 

volledig kon afbouwen. Echter hadden zowel deelnemers met volledige en niet volledige 

afbouw een tijdelijke daling in mentaal welzijn rond 16 weken. Veranderingen in zowel het 

sociaal functioneren als het mentaal welzijn waren negatief geassocieerd met prikkelbaarheid 

en lethargie.

Samenvattend, veranderingen in gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven tijdens de afbouw 

van antipsychotica hangt samen met veranderingen in parkinsonisme, prikkelbaarheid en 

lethargie. Complete afbouw van antipsychotica kan resulteren in een verbeterd fysieke welzijn, 

terwijl de negatieve effecten van incomplete afbouw op kwaliteit van leven van tijdelijke aard 

zijn. Ten slotte kan een tijdelijke afname in mentaal welzijn worden verwacht, onafhankelijk van 

het wel of niet volledig kunnen afbouwen van antipsychotica.
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In Hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken van een placebogecontroleerd, dubbelblind, 

gerandomiseerd afbouwonderzoek naar risperidon, waarbij risperidon langdurig is gebruikt 

voor het verminderen van gedragsproblemen. De afbouwgroep, die afbouwde van risperidon 

naar placebo, werd vergeleken met de controlegroep, die de baseline dosering van risperidon 

bleef gebruiken. Het onderzoek startte met een 14 weken durende afbouw-fase. De blindering 

werd 24 weken na de start van het onderzoek verbroken.

In de afbouwgroep doorliep 82% succesvol de geblindeerde fase, met als resultaat volledige 

afbouw van risperidon. In vergelijking, in de controlegroep doorliep 79% de geblindeerde fase 

succesvol. De primaire uitkomstmaat van deze studie, de prikkelbaarheid subschaal van de 

ABC, verschilde niet significant tussen de afbouw- en controlegroep over tijd. Ook lethargie, 

hyperactiviteit en inadequate spraak verschilden niet significant tussen de groepen, na het al dan 

niet afbouwen van risperidon. Echter werd er wel een toename in stereotiep gedrag gevonden 

in de afbouwgroep, tegenover een verbetering in de controlegroep. Er was geen verschil 

tussen de groepen over tijd, voor de autonome- en extrapiramidale-symptomen, ondanks twee 

deelnemers met ernstige onttrekkings-dyskinesie. Wel is er een positief effect gevonden van de 

afbouw van risperidon op gewicht, BMI, taille omvang, prolactine en testosteron, in vergelijking 

met de controlegroep.

De bevindingen van deze studie suggereren dat de afbouw van risperidon mogelijk is, zonder 

een ernstige toename in gedragsproblemen en met een verbetering in gezondheid.

Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 7, bevat de algemene discussie en conclusies van dit 

proefschrift. De klinische implicaties uit de onderzoeken zijn duidelijk: (1) De effecten van 

afbouw van antipsychotica op gezondheidsparameters, gedragsproblemen en gezondheids-

gerelateerde kwaliteit van leven bevestigen de noodzaak om een prioriteit te maken van 

de afbouw van antipsychotica. (2) Er is meer inzet nodig om richtlijnadviezen in organisatie 

specifiek behandelbeleid te vertalen, waarbij meer ondersteuning/facilitering gewenst is om 

de toepassing van de adviezen in de praktijk te ondersteunen.

Tot slot, hoewel de lange termijn effectiviteit van risperidon onduidelijk blijft, is afbouw vaak 

mogelijk, met als gevolg een verbetering in gezondheidsuitkomsten. De effecten van het 

afbouwen van antipsychotica op gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bevestigen 

dit. Verder zal de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven niet permanent verslechteren, 

wanneer volledige afbouw niet lukt. Deze resultaten bevestigen de noodzaak van het evalueren 

van de behandelingseffecten en het monitoren van de bijwerkingen van antipsychotica volgens 

richtlijnadviezen.
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