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1. Inleiding

1.1. Inleidende opmerkingen

De laatste twintig jaar zijn er veel geneesmidde-

len bijgekomen voor de behandeling van psycho-

sen. Vroeger vormden de klassieke antipsychotica

(AP) de hoeksteen van de behandeling van schi-

zofrenie. Ze veroorzaken echter bijwerkingen op

korte en lange termijn. Zo krijgt tot 70% van de

patiënten extrapiramidale symptomen (EPS). De

ontwikkeling van de nieuwe “atypische” AP heeft

een omwenteling teweeggebracht in de behande-

ling van schizofrenie. De nieuwe AP zijn door-

gaans doeltreffender, worden beter verdragen en

veroorzaken significant minder ernstige EPS dan

de oude AP.

Meerdere decennia na de invoering van de AP is

er nog steeds discussie over de optimale dose-

ring. In de klinische praktijk worden, vooral van de

klassieke AP, helaas nog vaak hoge doses gege-

ven, gaande van 0,5 tot 140mg Haldol-equivalen-

ten/d (1, 2). De prevalentie van bijwerkingen

correleert met de dosis en de duur van de behan-

deling. Veel patiënten krijgen onnodig hoge en

potentieel gevaarlijke doses (3).

Er bestaan slechts enkele studies die de situatie in

de reële klinische praktijk weerspiegelen. De

meeste werden uitgevoerd bij zorgvuldig geselec-

teerde patiënten, patiënten met een acute psycho-

se en weinig comorbide stoornissen. Patiënten die

nog andere geneesmiddelen krijgen, worden vaak

uitgesloten. De doseringen die worden aanbevolen

op grond van strikt gecontroleerde studies, vormen

niet de beste strategie in de dagelijkse praktijk.

Hoewel nagenoeg algemeen wordt aangenomen

dat een geïntegreerde aanpak (motiverend gesprek,

sociale reïntegratie, cognitieve en gedragstherapie,

gezinsinterventie…) beter is bij de behandeling van

schizofrenie dan een routine medicamenteuze

behandeling, zullen we hier alleen de psychofarma-

cologische behandeling beschouwen. In dit artikel

bespreken we de verschillende stadia van schizo-

frene stoornissen en de beschikbare informatie over

de aanbevolen dosering en de verschillende vor-

men van de antipsychotica.

1.2. Schema van het artikel

We onderscheiden vier fasen:

- prodromale fase,

- eerste episode,

- recidief van psychose,

- onderhoudsfase.

We zullen het ook hebben over therapieresistentie

(4-8).

Bij een recidief onderscheiden we de volgende twee

fasen: hyperacute fase en acute exacerbatie. Onder

hyperacute fase verstaan we de eerste 24-48 uur

en onder acute exacerbatie een periode van hoog-

stens 2-6 weken na de eerste 24-48 uur.

Voor elke fase onderzoeken we aan de hand van de

beschikbare gegevens de volgende aspecten: dose-

ring, therapietrouw, wijze van toediening, de duur

van de behandeling, verandering van behandeling

(switching) en polymedicatie.

De equivalentie van doses van verschillende AP is

een belangrijk punt. Men kan die informatie ten

dele afleiden van hun affiniteit voor de dopamine-

receptoren (Tabel 1). Kane et al. (2003) hebben

recentelijk aan 50 Amerikaanse experts inzake

medicamenteuze behandeling van psychosen

gevraagd een dosisequivalentie op te stellen tussen

risperidon (RIS) en de nieuwe AP (9) (Tabel 2).

Tabel 1: Dosisequivalentie van de klassieke AP (10, 11).

1mg HAL-equi. 100mg CHLOOR-equi. 

Fenothiazines

Thioridazine (Melleril®) 60mg 100mg

Promazine (Prazine®) 100mg 200mg

Chloorpromazine (Largactil®) 80mg 100mg

Flufenazine (Sevinol®) (N/A) 1mg 2mg

Perfenazine (Trilafon®) 8mg 10mg

Thioproperazine (Majeptil®) 1mg 2mg

Levomepromazine (Nozinan®) 60mg 100mg

Butyrofenonen

Haloperidol (Haldol®) 1mg 2mg

Droperidol (Dehydrobenzperidol®) 2mg 2mg

Pipamperon (Dipiperon®) 60mg 100mg

Benperidol (Frenactil®) 0,5mg 2mg

Bromperidol (Impromen®) 1mg 2mg

Difenylbutylpiperidines & piperazines

Pimozide (Orap®) 0,7mg 2mg

Thioxanthenen

Zuclopenthixol (Clopixol®) 5mg 25mg

Flupentixol (Fluanxol®) 1mg 5mg

Benzamides

Sulpiride (Dogmatil®) 100mg 200mg

Andere cyclische structuren

Clotiapine (Etumine®) 8mg 100mg

Loxapine (Loxapac®) 10mg 15mg

(N/A): niet beschikbaar
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2. Gepubliceerde aanbe-
velingen voor de dosering
en de vorm van antipsy-
chotica tijdens de ver-
schillende fasen van
schizofrene stoornissen

2.1 Prodromale fase

Het positieve syndroom wordt voorafgegaan door een

lange prodromale periode van aspecifieke symptomen

en toenemende functionele stoornissen. Die functio-

nele afwijkingen wettigen een vroege interventie (12).

Er werden maar enkele studies uitgevoerd die

betrekking hebben op de prodromale fase (Tabel 3).

Een gecontroleerde gerandomiseerde studie (12)

heeft 2 interventies vergeleken bij 59 patiënten die

kans liepen om te evolueren naar een eerste episode

van psychose. Een interventie gebaseerd op een tege-

moetkoming aan de noodzakelijke behoeften werd

vergeleken met een specifieke preventieve interventie

waarbij risperidon in lage dosis (gemiddeld 1,3mg/d)

toegediend werd in combinatie met cognitieve

gedragstherapie. Het risico op een vroegtijdige ont-

wikkeling naar psychose was kleiner met de medica-

tie en de therapie. Ook de studie van Cannon et al.

(13) laat uitschijnen dat lage doses risperidon

(gemiddeld 1,04mg/d) doeltreffend zijn bij patiënten

met prodromale symptomen. Nog een andere studie

stelt dat ook olanzapine (6,2mg/d ± 3,2) doeltreffend

is bij de behandeling van prodromale symptomen.

Niettegenstaande het belang van deze resultaten

moeten de voordelen van behandeling worden afge-

wogen tegen de mogelijke risico’s van een dergelijke

behandeling die eventueel niet noodzakelijk is. Verder

onderzoek is dus aangewezen vooraleer duidelijke

richtlijnen kunnen worden geformuleerd (15).

2.2 Eerste episode

Patiënten met een eerste episode zijn zeer gevoelig

voor geneesmiddelen en de bijwerkingen ervan (16,

17). Als er weinig bijwerkingen, zoals ESP, optreden,

zal de therapietrouw beter zijn (17).

2.2.1. Dosering (Tabel 4)

Bij een eerste episode van schizofrenie verkiezen de

patiënten de nieuwe AP in een dosering die aan de

ondergrens ligt van het standaarddoseringsinterval

(3, 31).

Peuskens et al. (2003) hebben in België een groot-

schalige (13 psychiatrische ziekenhuizen), prospectie-

ve, naturalistische studie uitgevoerd bij 1.463

patiënten met psychotische stoornissen. De patiënten

Tabel 2: Dosisequivalentie van de nieuwe AP (9).

RIS 1mg RIS 2mg RIS 4mg RIS 6mg RIS 10mg

Clozapine (CLZ) 75 175 350 500 700

Olanzapine (OLZ) 5 7,5 15 20 30

Quetiapine (QUE) 100 225 450 600 825

Ziprasidon (ZIPRAS) 40 60 120 160 200

Aripiprazol (ARIPI) 5 10 15 25 30

Tabel 3: Doses die werden gebruikt in studies betreffende de prodromale fase (12-14).

Studie RIS OLZ QUE AMI (amisulpride) ARIPI Opmerkingen

McGlashan et al. (2003) 6,2 ± 3,2mg/d Placebo-gecontroleerde, 

dubbelblinde, gerandomi-

seerde studie van 1 jaar

Cannon et al. (2002) 1,04 ± 0,12mg/d Open studie van 12 
weken

McGorry et al. (2002) 1,3mg/d Gecontroleerde geran-

domiseerde studie van 1 jaar 

Spreiding 0,92-1,3mg/d 3-9,4mg/d 

Klinische ervaring 0,5-1mg/d 2,5-5mg/d Niemand heeft het gebruikt, Niemand heeft het gebruikt, 10mg (1 antwoord,

van de groep * (3 antwoorden,  (2 antwoorden, geen aanbevelingen geen aanbevelingen 7 nooit gedaan)

5 nooit gedaan) 6 nooit gedaan)

* Klinische ervaring van de groep: consensus van de groep, gestemd tijdens de voorbereiding van het artikel.

Hoewel enkele studies hebben aangetoond dat anti-

psychotica nuttig kunnen zijn tijdens de prodromale

fase van schizofrenie, blijft de toediening ervan tijdens

deze fase controversieel.

Richtlijnen voor de dosering van de medicatie tijdens

de prodromale fase:

- RIS: 0,5-1mg/d,

- OLZ: 2,5-5mg/d,

- ARIPI: 10mg/d

N.B: De voordelen van een behandeling moeten wor-

den afgewogen tegen de mogelijke risico’s van een

zinloze behandeling.

De keuze van de behandeling, de dosering en de wijze

van toediening tijdens een eerste episode zijn punten

die nog niet zijn opgelost: het is alleszins beter atypi-

sche antipsychotica voor te schrijven, al dan niet

samen met benzodiazepines, dan een combinatie van

typische en atypische AP.
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werden regelmatig geëvalueerd met de PECC**.

Tabel 5 toont de gemiddelde dosis per patiënt voor

de drie nieuwe AP die het meest worden gebruikt, en

voor alle nieuwe AP samen (weergegeven in risperi-

don-equivalenten). De doses die door die auteurs wer-

den aanbevolen, waren iets lager dan de doses die

door de internationale consensus werden aanbevolen

(de aanbevolen dosering bedroeg 2-4mg RIS-equiva-

lenten voor de nieuwe AP, en 3mg HAL-equivalenten

voor de klassieke AP) (32).

** PECC (Psychosis Evaluation tool for Common use by
Caregivers) is een evaluatieschaal die onlangs werd ont-
wikkeld voor evaluatie en follow-up van ambulante of
opgenomen psychotische patiënten. Met die schaal kan
men precies en doorheen de tijd de verschillende domei-
nen evalueren die pertinent zijn voor de patiënt en voor
het plannen en het evalueren van de interventies (33).

De auteurs besloten dat de gemiddelde dosis per

patiënt van de nieuwe AP iets hoger is dan de

bovengrens van het aanbevolen doseringsinterval.

Ook blijkt dat bij een eerste episode in 41% van de

gevallen een hoge dosis van de nieuwe AP wordt

voorgeschreven.

Kane et al. (2003) hebben geprobeerd bij experts

een consensus te bereiken over vragen waar in de

literatuur geen afdoend antwoord op wordt gegeven.

De doseringen die door de experts worden aanbe-

volen, leunen dicht aan bij de doseringen die in de

bijsluiter worden vermeld (9) (Tabel 6).

Tabel 5: Gemiddelde dosis van de nieuwe AP in België bij patiënten met een eerste episode (32).

Geneesmiddel Gemiddelde dosis

RIS 3,9 ± 1,5

OLZ 14 ± 6,5

CLZª 290,5 ± 181,1

RIS-equivalenten 4,3 ± 2,1

ª Indicatie voorbehouden voor resistente gevallen (nota van de groep).

Tabel 6: Aanbevelingen van Amerikaanse experts voor de dosering bij de behandeling van een eerste 
episode (volgens 9).

Nieuwe AP Behandeling (mg/d)***

RIS 2,5-5,0

CLZ 300-500

OLZ 10-20

QUE 350-700

ZIPRA 100-160

ARIPI 10-20

***Bij het starten van een oraal antipsychoticum waarvan de dosis niet moet worden aangepast, of van een langwer-
kend injecteerbaar antipsychoticum, raden de experts aan te beginnen met een lage dosis en de dosis daarna te
verhogen volgens de respons en de bijwerkingen, dan wel te beginnen met een matig hoge dosis. De experts zijn
geen voorstander van een vrij hoge startdosis die nadien zo mogelijk wordt verlaagd.

Tabel 4: Dosering van de nieuwe AP die werden gebruikt in studies bij patiënten met een eerste episode (13, 18-29).

Studie RIS OLZ QUE AMI Opmerkingen
Montes et al. (2003) 5,4 ± 2,2mg/d 13,5 ± 5,2mg/d Naturalistische studie van 6 maanden

Pantelis & Lambert (2003) Niet-affectieve psychose 

300mg/d (3 weken), 

800mg/d (na 3 weken als de 

toestand niet verbetert) Review

Pilowsky et al. (2002) 400mg/d Studie van 6 maanden

Cannon et al. (2002) 1,83 ± 0,5mg/d Open studie van 8 weken

Merlo et al. (2002) 2-4mg/d Dubbelblinde studie van 8 weken

Lecrubier et al. (2001) 600mg/d (startdosis), 

800mg/d (adequate dosis) Franse klinische opinie

Kontaxakis et al. (2000) 2,70 ± 0,89mg/d Naturalistische studie van 8 weken

Suhiyoshi (2000) 1,5 ± 0,5mg/d Naturalistische studie

Emsley (1999) 6,1mg/d Dubbelblinde studie van 6 weken

McGorry (1999) 2,8mg/d 10 weken

Sanger et al. (1999) 11,6 ± 5,9mg/d Prospectieve dubbelblinde studie 
van 6 weken

Kopala et al. (1998) 3,9 ± 1,3mg/d Open studie van 12 weken

Kopala et al. (1997) 4,7 ± 1,5mg/d Open studie

RIS-INT-35 studiegroep 1-6mg/d 

(flexibele dosis) Gecontroleerde gerandomiseerde studie

Spreiding 1-7,6mg/d 5,7-18,7mg/d 400mg/d 300-800mg/d
Klinische ervaring van de groep 1-4mg/d 7,5-20mg/d 300-900mg/d 400-1.200mg/d



2.2.2. De vorm van de AP

In de bovenvermelde studies werden telkens tablet-

ten gebruikt. Er bestaan evenwel nieuwe vormen

van AP (smelttabletten, langwerkende injectie). Met

die vormen kan het probleem van “cheeking” wor-

den omzeild (doen alsof men het geneesmiddel

inneemt).

2.2.3. Verandering van behandeling
(switching)

Switching vormt een hoofdstuk apart dat ons te ver

zou leiden. We vermelden daarom enkel de ver-

schillende strategieën: overlap-tapering, cross-tape-

ring, plotselinge stopzetting met of zonder titratie.

2.2.4. Polymedicatie

Uit de naturalistische studie van Wampers et al.

(2002) blijkt duidelijk dat de nieuwe AP bij een

eerste episode (n = 181) vaak in monotherapie

worden gegeven (49,5% versus 37,2% bij chroni-

sche schizofrenie). 52,4% van de patiënten met

een eerste episode onder combinatietherapie

krijgt nieuwe AP in combinatie met zowel seda-

tieve en incisieve klassieke AP toegediend. De

rest (47,6%) wordt behandeld met nieuwe AP

enkel in combinatie met sedatieve klassieke AP.

Met andere woorden, polymedicatie is een fre-

quent gegeven, hoewel dit minder vastgesteld

wordt bij patiënten met een eerste episode (34).

In augustus-september 2003 heeft onze groep

bij Belgische artsen een enquête uitgevoerd

omtrent het gebruik van antipsychotica (EEPA:

Enquête sur l’Emploi Pratique des

Antipsychotiques). 115 artsen hebben de vra-

genlijst ingevuld. We wilden daarmee nagaan

hoe antipsychotica worden voorgeschreven en

wat de verwachtingen en noden van artsen zijn

betreffende het type en de vorm van de antipsy-

chotica volgens de verschillende fasen van de

behandeling en de aard van de diagnose.

Daarbij is gebleken dat voor behandeling van

agitatie bij een eerste episode van psychose de

medische keuze doorgaans uitgaat naar een

nieuw antipsychoticum, alleen of in combinatie

met een benzodiazepine.

2.3 Recidief van psychose

2.3.1 Hyperacute fase 
(eerste 24-48 uur)

Acute psychotische agitatie is een frequent voorko-

mend probleem op psychiatrische spoedgevallen-

diensten. Vaak is een onmiddellijke interventie

vereist om de symptomen te verlichten en om te ver-

hinderen dat de patiënt een gevaar zou vormen voor

zichzelf of anderen (35). Onlangs werden meerdere

studies over de hyperacute fase gepubliceerd

(Tabel 7). Wat volgt, zal dan ook vrij uitgebreid zijn.

De behandeling van agitatie met AP is gestoeld op

het sedatief effect. De toediening van klassieke AP

in hoge doses heeft echter zijn beperkingen aange-

toond door het voorkomen van invaliderende en

onaangename bijwerkingen. Wat de nieuwe AP

betreft, dient de voorkeur te worden gegeven aan

deze met een sterk sedatief effect die dan in een

hoge dosis in monotherapie toegediend worden.

Een alternatieve aanpak bestaat uit een tijdelijke

combinatie van het incisieve effect van de niet-seda-

tieve AP van de tweede generatie met sedativa

(benzodiazepines, antihistaminica, klassieke AP).

Volgens De Nayer (1998) vormen de nieuwe AP in

monotherapie de “elegantste” en “meest vernieu-

wende” strategie om agitatie te behandelen, maar

wordt die strategie niet genoeg toegepast (36).

2.3.1.1. Dosering

Het is niet aangewezen de eerste dagen van de

behandeling hoge doses van klassieke AP toe te

dienen (“snelle sedatie”) gezien het risico van bij-

werkingen (37).

2.3.1.2. De vorm van de AP

Men denkt – vaak ten onrechte – dat een geagiteer-

de patiënt niet per os kan worden behandeld.

Perorale toediening is echter vaker mogelijk dan men

denkt, zelfs in de acute fase. Volgens Allen et al.

(2001) neemt 79% van de artsen op psychiatrische

spoedgevallendienst slechts in 1/5 van de gevallen

intrusieve maatregelen (vastbinden/isolatie/IM) (51).

Volgens die studie zijn de indicaties voor een acute

IM toediening:

-  gevaar voor zichzelf, de zorgverstrekkers of anderen;

- herhaalde weigering na meerdere pogingen tot      

samenwerking;

- keuze van de patiënt (uitzonderlijk).

Het enige nieuwe antipsychoticum dat in België IM

kan worden toegediend, is olanzapine. De aanbe-

volen initiële dosering bij injectie van olanzapine

bedraagt 10mg in de vorm van een enkele intra-

musculaire injectie. Die gegevens zijn gebaseerd op

studies met patiënten die in staat zijn een informed

consent te tekenen. Naargelang van de klinische

toestand kan een lagere dosis (5mg of 7,5mg) wor-

den toegediend. Een tweede injectie van 5-10mg

kan worden toegediend 2 uur na de eerste in func-

tie van de klinische toestand. De maximale dagdo-

sis van olanzapine bedraagt 20mg en omvat niet

meer dan 3 injecties in 24 uur. Olanzapine IM heeft

een sterker sedatief effect dan equivalente orale

doses (andere kinetiek). Recente gegevens wijzen

er echter op dat OLZ IM niet mag worden gecombi-

neerd met BDZ. Zuclopenthixolacetaat (Acutard®)

is een depotvorm die 48-72 uur lang werkt. Dat

geneesmiddel wordt echter weinig gebruikt omdat

zijn intensiteit, zijn werkingsduur en zijn bijwerkin-

gen onvoorspelbaar zijn. Na parenterale toediening

moeten de vitale tekenen worden gevolgd (3).

IV toediening is enkel aangewezen in uitzonderlijke

omstandigheden (3). Wat de behandeling van agi-

tatie met duidelijke psychotische elementen onge-

acht de ernst ervan betreft, leert de bovenvermelde

studie (EEPA) dat Belgische artsen eerst een IM toe-

diening zouden kiezen en daarna gewone tabletten.

De medicatie zou niet vaak IV worden toegediend.

Als de conventionele AP en de nieuwe antipsychoti-

ca in alle vormen zouden bestaan, zouden

Belgische artsen een nieuw antipsychoticum in de

vorm van smelttabletten of IM verkiezen.
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Richtlijnen voor de dosering van de behandeling bij

een eerste episode:

- RIS: 1-4mg/d,

- OLZ: 7,5-20mg/d,

- QUE: 300-900mg/d,

- AMI: 400-1.200mg/d

De hyperacute fase wordt bij voorkeur behandeld met

een nieuw antipsychoticum, liefst gekenmerkt door

een kalmerende werking, in de vorm van een smelt-

tablet of parenteraal.
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2.3.2 Acute exacerbatie (na de eerste
eerste 24-48 uur)

2.3.2.1. Dosering

De dosering van de klassieke AP bij een acute epi-

sode bedraagt 6 tot 20mg haloperidol-equivalenten

per dag gedurende minstens 6 weken. Men dient

de minimale doeltreffende dosis te geven (3). Bij

lagere doses neemt het risico van suboptimale res-

pons sterk toe. Er bestaan te weinig gegevens die

erop wijzen dat hogere doses beter zouden werken.

Tabel 7: Doses die werden gebruikt in studies in de hyperacute fase (35, 38-50).

Studie RIS OLZ QUE AMI ZIPRA Opmerkingen

Currier et al. (2004) een enkele orale Prospectieve gerandomiseerde

dosis van RIS 2mg studie

(vloeibaar concentraat)

Baker et al. (2003) SVID 28,84mg (d1) Gerandomiseerde, dubbelblinde 
GKP 10mg studie van 4 dagen
SVID 30, 30mg (d2)
GKP 10mg

Beijeman et al. (2002) 2- 6mg p.o. per dag Prospectieve naturalistische studie

Veser et al. (2002) 2mg Gerandomiseerde, placebo-
gecontroleerde studie van 90 
minuten

Kinon et al. (2002) 10-20mg/d p.o. Dubbelblinde, gerandomiseerde

studie van 3 weken

Baciu & Braendle (2002) 2,0 - 3,1mg Prospectieve studie, gemiddelde
observatieperiode van 
2,15 weken

Daniel (2002) IM 10mg om de 2 uur Klinisch artikel

zo nodig of 20mg om 

de 4 uur zo nodig tot 

40mg/d 

Currier & Simpson (2001) 2mg (per os) (60 min.) Prospectieve niet-gerandomiseerde 
studie met blinde evaluatie, met 
twee armen (naturalistische studie)

Osser & Sigadel (2001) 2 x 1mg (d1) Synthese

2 x 2mg (d2)

Karagianis et al. (2001) 15,91 en 19,13mg Reeks van 57 patiënten in een 
(12-24 uur) naturalistisch kader

Feifel et al. (2000) 3mg (16 uur) Open studie

6mg (24 uur)

Wright et al. (2000) Een maximum van 3 Dubbelblinde, gerandomiseerde
injecties in 24 uur met dosis-responsstudie
vaste doses van 2,5, 5, 
7,5 of 10mg/injectie

Meehan et al. (2000) Maximum van 3 IM Placebo-gecontroleerde, dubbel-

injecties van 10mg/inj. blinde studie van 24 uur met

injecteerbare behandeling

Brook et al. (2000) 10mg (start) Open gerandomiseerde studie
5-20mg (om de 4 tot van 7 dagen met parallelle groepen
6 uur tot het einde 
van d3)
80-200mg (tot d7)

Spreiding 2-6mg/d 7,5-30,3mg/d Tot 200mg/d 

Klinische ervaring van de groep 2-4mg/d 7,5-20mg/d 300-600mg/d ± 800mg/d 

SVID: snelle verhoging van de initiële dosis.

GKP: gebruikelijke klinische praktijk.

Deze fase veronderstelt een behandeling van meer-

dere maanden, hetgeen dan ook een probleem van

therapietrouw doet ontstaan. De voorkeur moet 

worden gegeven aan atypische AP, bij voorkeur een

injecteerbare vorm van een langwerkend preparaat.

Richtlijnen voor de dosering van de behandeling tij-

dens de hyperacute fase (eerste 24-48 uur):

- RIS: 2-4mg/d

- OLZ: 7,5-20mg/d

- QUE: 300-600mg/d

- AMI: ± 800mg/d
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Tabel 8: Doses die werden gebruikt in studies betreffende herval met acute exacerbatie (22, 42, 53-82).

Studies RIS OLZ QUE AMI Opmerkingen

Sacchetti et al. (2003) 5mg/d 15mg/d 600mg/d Vergelijkende studie van 8 weken

Alvarez et al. (2003) 17,7 ± 6,4mg/d Naturalistische, prospectieve, 
vergelijkende, niet-gerandomiseerde
studie van 9 maanden

Kinon et al. (2003) 13,09mg/d (1 week) Gerandomiseerde, dubbelblinde

(smelttablet) 15,35mg/d studie van 6 weken

(6 weken) (smelttablet)

17,14mg/d (gewone tablet)

Kinon et al. (2002) 10 tot 20mg/d (vanaf dag 3) Dubbelblinde, gerandomiseerde
studie van 3 weken

Barak et al. (2002) 13,1mg/d Naturalistische open follow-upstudie

Csernansky et al. (2002) 4,9 ± 1,9mg/d Prospectieve, dubbelblinde, 
gerandomiseerde studie

Pajonk et al. (2002) 5,8 ± 1,3mg/d Observationele studie van 4 weken

Currier et al. (2002) 2mg (een enkele dosis per os) Gerandomiseerde, 
(vloeibaar concentraat) prospectieve studie

Martin et al. (2002) 200-800mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde 

studie van 8 weken

Williams (2001) 4mg/d Review

Curran & Perry (2001) 400-800mg/d Review

Lecrubier et al. (2001) 800mg/d (adequate dosis) Franse klinische opinie

Gribomont (2000) 5,0 ± 1,23mg/d Open fase-IV-studie van 8 weken

Copolov et al. (2000) 50-800mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde
(gemiddelde dosis studie van 6 weken
455mg/d)

Colonna et al. (2000) 200-800mg/d Niet-blinde, gerandomiseerde, 

multicentrische studie van 52 weken

Carrière et al. (2000) 400-1.200mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde,
multicentrische studie van 16 weken

Nyberg et al. (1999) 4mg/d Pet-studie

Peuskens et al. (1999) 8mg/d 800mg/d Dubbelblinde, multicentrische,
gerandomiseerde studie van 
8 weken

Turjanski et al. (1998) 400-800mg/d 2 dubbelblinde studies

Wetzel et al. (1998) 956 ± 105mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde, 
multicentrische studie van 6 weken

Puech et al. (1998) 71,1 ± 20,4mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde,

198,9 ± 21,4mg/d multicentrische studie van 4 weken

497,8 ± 84,0mg/d

707,5 ± 61,8mg/d

Small et al. (1997) 360mg/d Dubbelblinde, gecontroleerde,
(50-566mg/d) en gerandomiseerde studie van 6 
209mg/d weken
(50-267mg/d)

Möller et al. (1997) 800mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde,

multicentrische studie van 6 weken

Borison et al. (1996) 307mg/d (58-526mg/d) Dubbelblinde, gerandomiseerde,
multicentrische studie van 6 weken

Blin et al. (1996) 7,4 – 7,6mg

Klieser et al. (1995) 4-8mg

Huttunen et al. (1995) 8,0mg (flexibele doses) Gerandomiseerde, dubbelblinde

studie van 6 weken met 

parallelle groepen
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Hogere doses veroorzaken meer bijwerkingen. Het

is aangewezen een antipsychoticum alleen te geven

en niet te lang hoge doses toe te dienen. Wanneer

de acute psychotische symptomen verbeteren, zou

dezelfde dosis nog 3 tot 6 maanden moeten wor-

den voortgezet (52).

De klinische respons en de bijwerkingen dienen

regelmatig te worden gecontroleerd.

2.3.2.2. De vorm van de AP

De belangrijkste oorzaak van herval is een slechte

therapietrouw. Daarom moet vanaf het begin van

de behandeling een injecteerbaar AP met lange

werking worden overwogen. Het enige nieuwe AP

dat in die vorm in België verkrijgbaar is, is risperi-

don (Risperdal® Consta®).

2.4 Onderhoudsfase

Antipsychotica vormen de hoeksteen van de behan-

deling tijdens de onderhoudsfase van schizofrenie.

2.4.1. Dosering

De onderhoudsdosering bedraagt 6 tot 12mg halo-

peridol-equivalenten (per os of depot) per dag. Als

in een acute fase een hogere dosis wordt gegeven,

moet worden getracht die geleidelijk te verlagen tot de

minimale doeltreffende dosis, bijvoorbeeld een verla-

ging van de dosering met 10% om de 6 weken tot er

vroege tekenen van recidief optreden of tot de onder-

grens van het aanbevolen doseringsinterval is bereikt.

De dosering zou niet hoger mogen zijn dan 12mg

haloperidol-equivalenten.

Tientallen jaren geleden bedroeg de aanbevolen

dosering van haloperidol 2-5mg/d. Toen bleek dat

een aantal patiënten daar onvoldoende op reageer-

de, is men de medicamenteuze behandeling gaan

individualiseren om het therapeutische succes te

verhogen (“geïndividualiseerde adequate dose-

ring”). De dosering werd verhoogd tot 200mg/d

(83). In enkele gevallen werden zelfs doses van

1.000mg haloperidol per dag beschreven. Die 

aanpak werd inmiddels verlaten.

Met behulp van de PECC voor evaluatie en follow-

up van de meest chronische patiënten (n = 814,

gemiddeld 11,7 jaar ziekte) hebben Peuskens et al.

(2003) vastgesteld dat de doses die in België wor-

den toegediend, binnen het aanbevolen doserings-

interval liggen (4-6mg RIS-equivalenten voor de

nieuwe AP en 5-10mg HAL-equivalenten voor de

klassieke AP). De gemiddelde dosis van de nieuwe

AP bedroeg 5,2mg RIS-equivalenten (4,9 voor RIS,

14,3 voor OLZ en 336,4 voor CLZ). De gemiddelde

dosis van de klassieke AP bedroeg 9,0mg HAL-equi-

valenten: 1,2mg HAL-equivalenten voor de “seda-

tieve” klassieke AP en 9,8mg voor de “incisieve”

klassieke AP (32).

In een recente Belgische transversale studie die

werd uitgevoerd in 14 apotheken van Belgische psy-

chiatrische ziekenhuizen, werd informatie verza-

meld over de dosering en de kosten van AP bij

patiënten met schizofrenie of psychotische stoor-

nissen (108). De resultaten van die studie worden

samengevat in tabel 10.

Uit deze gegevens blijkt dat CLZ, OLZ, QUE en AMI

in hogere dosis worden toegediend dan de aanbe-

volen dagdosis. CLZ, RIS en AMI zijn de minst dure

AP (in directe kosten), OLZ en QUE zijn de duurste.

In een zeer recente gecontroleerde, gerandomi-

seerde studie, waarvan de resultaten veel weer-

klank hebben gekregen bij het publiek in de

Verenigde Staten en in Europa, gingen de hoge

directe kosten van OLZ niet gepaard met een hoge-

re doeltreffendheid in vergelijking met HAL. De

auteurs van de studie besloten dat OLZ niet beter is

dan HAL (in combinatie met profylactisch benztro-

pine) wat de therapietrouw, de symptomen, de EPS

en de algemene levenskwaliteit betreft, en dat de

voordelen ervan moeten worden afgewogen tegen

de gewichtstoename en de hogere kosten (109).

Volgens de EEPA vinden de Belgische artsen de vol-

gende elementen belangrijk bij de keuze van het

antipsychoticum tijdens de chronische fase: de

doeltreffendheid op de positieve symptomen, de

Ceskova & Svestka (1993) 9,5 ± 3,7mg/d (max.) Dubbelblinde studie van 8 weken
2,5 ± 0,9mg/d (min.) met parallelle groepen

Hoyberg et al. (1993) 8,5mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde

studie met parallelle groepen

Borison et al. (1992) 9,67 ± 0,33mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde
studie met parallelle groepen

Delcker et al. (1990) 400-1.000mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde

studie van 6 weken

Costa-e-Silva (1990) 800-1.200mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde
studie van 3 weken

Spreiding 2-13,2mg 10-24,1mg/d 50-800mg/d 50,7-1.200mg/d 

Klinische ervaring 4-6mg/d 10-20mg/d 600-1.000mg/d 600-1.200mg/d

van de groep

Richtlijnen voor de dosering van de behandeling tij-

dens een acute exacerbatie (na de eerste 24-48 uur):

- RIS: 4-6mg/d,

- OLZ: 10-20mg/d,

- QUE: 600 tot 1.000mg/d,

- AMI: 600-1.200mg/d

Tijdens de onderhoudsfase gaat de voorkeur duidelijk

uit naar atypische AP. Er is ook een consensus over de

doeltreffende dosering waarbij wordt gestreefd naar

een effect op de positieve en de negatieve symptomen

met minder bijwerkingen. De optimale keuze hangt af

van de veiligheid en de kosten van het geneesmiddel.
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Tabel 9: Doses die werden gebruikt in studies naar de onderhoudsfase (22, 84-107).

Studies CLZ RIS OLZ QUE AMI Opmerkingen

Lasser et al. (2004) Langwerkend RIS Open studie van 50 weken

25 – 50 – 75mg om de 

2 weken gedurende 

hoogstens 50 weken

Mortimer et al. (2004) 200-800mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde, 

vergelijkende studie van 6 

maanden

Marder et al. (2003) 6,1mg (12 weken) Dubbelblinde, gerandomiseerde, 

6,0mg (6 maanden) vergelijkende studie van 2 jaar

6,1mg (1 jaar)

5,7mg (2 jaar)

Citrome & Volavka (2002) 300-500mg/d 4-8mg/d Doses hoger dan De dosering is Synthese

20mg/d zijn klinisch niet duidelijk

nuttig

Sechter et al. (2002) 400-1.000mg/d Dubbelblinde studie van 

24 weken

Colonna et al. (2000) 200-800mg/d Open, gerandomiseerde studie

van 52 weken

Carriere et al. (2000) 400-1.200mg/d Dubbelblinde, vergelijkende 

studie van 16 weken

Kasper (2001) 472,4 ± 175,5

mg/d 4 open studies van 130 weken

Marder (2001) De optimale dosis bedraagt Nieuwe analyse van twee

blijkbaar 4 tot 6mg/d. gecontroleerde, gerandomiseerde

studies van 8 weken

Lecrubier et al. (2001) 400mg/d Franse klinische opinie

(gebruikelijke 

dosis)

100mg/d 

(gebruikelijke 

dosis, negatieve

symptomen)

Tariot et al. (2000) 137,5mg/d Open studie van 52 weken

Kudo et al. (2000) 415 ± 161,8mg/d Klinische fase-III-studie 

van 52 weken

Sacristán et al. (2000) 6mg/d 10mg/d Prospectieve, open, observationele 

studie van 6 maanden

Bouchard et al. (2000) 5,5 ± 3mg/d Open, gerandomiseerde studie van 

12 maanden met parallelle groepen

Love et al. (1999) 6,4mg/d (1994) Naturalistische studie van 3 jaar

5,1mg/d (1996)

4,3mg/d 

(ambulante patiënten 1996)

5,6mg/d 

(opgenomen patiënten 1996)

Chengappa et al. (1999) 4,1mg/d Naturalistische studie van 2 jaar

(ambulante patiënten)

7,5mg/d 

(opgenomen patiënten)

Lemmens et al. (1999) 4mg/d Meta-analyse

Danion et al. (1999) 50 en 100mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde 

studie van 12 weken



11
Suppl. Neuron • Vol 10 • Nr 6 • 2005

doeltreffendheid op de negatieve symptomen, toe-

diening eenmaal daags en weinig medicamenteuze

interacties. Het sedatieve effect zou minder belang-

rijk zijn. Wat de bijwerkingen tijdens de onder-

houdsfase betreft, houden de Belgische artsen het

meeste rekening met de volgende effecten: tardie-

ve dyskinesie, parkinsonisme, acathisie en dysto-

nie. Minder belangrijke effecten zijn droge mond en

constipatie.

2.4.2. Therapietrouw

De patiënten verkiezen doorgaans orale genees-

middelen, maar weinig patiënten leven de behan-

deling echt goed na. De meeste schizofrene

patiënten vergeten af en toe een dosis of zetten de

medicatie gedurende min of meer lange tijd stop.

Gedurende gemiddeld 1/3 van het jaar hebben de

patiënten geen geneesmiddelen in hun bezit, onge-

acht het type antipsychoticum dat werd voorge-

schreven. Het percentage partiële therapietrouw

aan de behandeling stijgt mettertijd na ontslag uit

het ziekenhuis. Volgens Byerly et al. (2003) is slech-

te therapietrouw een probleem dat door de artsen

sterk wordt onderschat (110).

Depot-AP worden over het algemeen goed verdra-

gen, werken doorgaans beter dan hun orale equi-

valenten (111, 112), en verhogen de therapietrouw

(113). Langwerkende depotproducten kunnen dus

beter zijn voor sommige patiënten (3). Vooral bij

chronische schizofrenie vormt bij een recidief de

therapietrouw een van de grote problemen.

Patiënten onder depot-AP behalen op lange termijn

betere resultaten dan patiënten die orale klassieke

antipsychotica krijgen (Tabellen 11 en 12).

Volgens de EEPA zouden de artsen tijdens de

onderhoudsfase de voorkeur geven aan een nieuw

antipsychoticum indien dat in alle vormen verkrijg-

baar zou zijn (en in mindere mate in de vorm van

een orale oplossing). Ze zouden overschakelen op

een depotvorm wegens de onzekerheid over de 

therapietrouw.

2.4.3. De vorm van de AP

Volgens de EEPA zouden tijdens de onderhoudsfa-

se gewoonlijk standaardtabletten worden voorge-

schreven. Het belangrijkste voordeel van

Tabel 10: Gegevens over de doseringen en de kosten van AP bij Belgische patiënten met schizofrenie of
psychotische stoornissen (108).

Nieuwe AP Aanbevolen dagdosis Gemiddelde dosis Kosten (in euro)

CLZ 300 407,3 2,64

OLZ 10 16,6 6,62

QUE 400 608,9 5,51

RIS 5 5,2 3,12

SERT 16 15 0

SULPI 800 250 0,27

AMI 400 538,7 3,65

Tabel 11: Voordelen van de depotvormen (114).

- Betere therapietrouw

- Gemakkelijke toediening

- Farmacokinetische voordelen: lang aanhoudende plasmaconcentratie, gelijkmatiger plasmaconcentratieprofiel

- Optimale wijze van toediening voor de laagste doeltreffende dosering

- Preventie van overdosering

- Regelmatig klinisch onderzoek

Het probleem van de therapietrouw benadrukt het

belang van langwerkende injecteerbare vormen voor

een succesvolle onderhoudstherapie.

Het is nog niet duidelijk wat de ideale toedieningsvorm

is m.b.t. de therapietrouw: klassieke, injecteerbare,

oplossing of smelttablet?

Möller et al. (1998) 8,6 ± 4,4mg/d Open studie van 1 jaar

Procyshyn & Zerjav (1998) 4,89 ± 2,56mg/d 17,19 ± 3,88mg/d Naturalistische studie

Loo et al. (1997) 100mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde 

studie van 24 weken

Paillère-Martinot et al. (1995) 50mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde 

studie van 6 weken

Boyer et al. (1995) 100 en 300mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde 

studie van 6 weken

Lindström et al. (1995) 9,4mg/d Open studie van 2 jaar

(follow-up van 1 jaar)

8mg/d (follow-up van 2 jaar)

Chouinard et al. (1993) 6mg/d Multicentrische, dubbelblinde studie

Spreiding 300-500mg/d 2,5-13mg/d 10-21,07mg/d 137,5- 50-1.200mg/d

647,9mg/d 

Klinische ervaring 100-400mg/d 1-4mg/d 5-15mg/d 200- 100-400mg/d

van de groep 400mg/d 
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smelttabletten is volgens de artsen het gebruiksge-

mak. Andere voordelen zijn de therapietrouw en de

discretie. Voordelen van IM injectie van depotpre-

paraten zijn de therapietrouw, minder bijwerkingen,

de veiligheid, de doeltreffendheid en de prijs.

Voordelen van de standaardtabletten zijn het

gebruiksgemak, de instemming van de patiënt en

de prijs. De orale oplossing zou geen voordelen bie-

den in vergelijking met de andere vormen. Het

belangrijkste nadeel van de smelttabletten is de

prijs. Nadelen van IM depotpreparaten zijn de pijn,

het feit dat de patiënt zijn toestemming moet geven,

en het gebrek aan discretie. Het belangrijkste

nadeel van de standaardtabletten zou het geringe

gebruiksgemak zijn. Volgens de ervaring van de

groep biedt de orale oplossing het voordeel van de

fijne microdosering, terwijl de smelttabletten

gebruiksvriendelijker zijn.

2.4.4. De duur van de behandeling

Gezien het hoge risico van recidief na een acute epi-

sode wordt aanbevolen de AP gedurende minstens

1 jaar na een psychotische episode voort te zetten

(3, nr. 1.3.3.7). De AP moeten geleidelijk worden

stopgezet met regelmatige controle van tekenen en

symptomen die zouden kunnen wijzen op een reci-

dief (3, nr. 1.3.3.8). De patiënt dient tot minstens 2

jaar na de laatste acute episode te worden gevolgd

(3, nr. 1.3.3.9). Bij patiënten die al meerdere epi-

soden hebben vertoond, wordt meestal aangeraden

de behandeling minstens 5 jaar en eventueel voor

onbepaalde tijd voort te zetten, vooral als het gaat

om patiënten met antecedenten van zelfmoordpo-

gingen of gewelddadig en agressief gedrag (37). De

EEPA heeft aangetoond dat de duur van de onder-

houdsbehandeling in de klinische praktijk door-

gaans te kort is.

2.4.5. Verandering van behandeling
(switching)

Peuskens et al. (2002) hebben vastgesteld dat de

patiënten gemiddeld 4 maanden een bepaald anti-

psychoticum innemen voor ze overschakelen op

een ander antipsychoticum (116). Bij overschake-

ling van een nieuw antipsychoticum op een ander is

het vaak raadzaam de doses kruisgewijze aan te

passen, d.w.z. de dosis van het eerste geneesmid-

del te verlagen en de dosis van het tweede te 

verhogen, om minder bijwerkingen te hebben en

om het risico van exacerbatie van de symptomen te

verkleinen.

Men mag echter niet blijven vastzitten in de fase

van kruiselingse dosisadaptatie. Halverwege de

overschakeling kan immers een tijdelijke verbete-

ring optreden en de arts zou dan kunnen beslissen

de twee geneesmiddelen voort te zetten in plaats

van de overschakeling tot het einde door te voeren.

De verbetering is echter maar tijdelijk en een der-

gelijke polymedicatie is dan ook niet aangewezen

(117). Als de overschakeling gebeurt bij equivalente

doses, raden we aan de switch in een keer uit te

voeren. Dat biedt een aantal voordelen: tijdwinst,

geen cumulatieve effecten en dus geen bijwerkingen.

Uit studies is gebleken dat de overschakeling van

patiënten van een orale behandeling op een depot-

behandeling vrij goed wordt verdragen. In de klini-

sche praktijk wordt dan ook het langwerkende

antipsychoticum gestart, terwijl de orale behande-

ling geleidelijk wordt verminderd (118).

Zelfs klinisch stabiele schizofrene patiënten kunnen

gemakkelijk worden overgeschakeld op een lang-

werkende vorm van een antipsychoticum van de

tweede generatie zoals risperidon (Risperdal®

Consta®). Er werden meerdere methoden onder-

zocht: met passage via risperidon per os (119-121)

of met een directe overschakeling waarbij de vorige

medicatie voor dekking zorgt tijdens de periode van

inactiviteit van 3 weken die wordt gezien met

Risperdal® Consta® (122-124). Er bestaan ook stu-

dies over de overschakeling van een oraal antipsy-

choticum van de tweede generatie (123, 125-128)

of van orale (123, 129) of depotvormen (122, 130,

131) van klassieke neuroleptica. Die laatste switch

kan ook op twee manieren worden uitgevoerd: ver-

vanging van de laatste injectie van het vorige depot-

preparaat door Risperdal® Consta® (122) of

rekening houden met de duur van het effect van het

vorige depotpreparaat (124). De overschakeling

werd onderzocht bij jonge patiënten (132-134), vol-

wassenen (124) en bejaarden (135) en bij patiënten

met aanvankelijk hoge (136) of lage (120, 124)

psychopathologische scores.

2.4.6. Polymedicatie

Als nieuwe en klassieke AP samen worden voorge-

schreven, komt dat vaak doordat het resultaat met

een enkel geneesmiddel onvoldoende was. De stu-

die van Taylor et al. (2002) laat evenwel uitschijnen

dat de resultaten zelden verbeteren met een com-

binatietherapie. Een polymedicatie van AP veroor-

zaakt ook duidelijke bijwerkingen (137). Men heeft

zelfs gesuggereerd dat er een verband bestaat 

tussen polymedicatie en gevallen van vroegtijdig

overlijden (138). Ook werd aangetoond dat gelijktij-

dige toediening van klassieke en nieuwe AP de fre-

quentie van acute EPS verhoogt (139).

Peuskens et al. (2003) hebben met de PECC vast-

gesteld dat de meeste chronische patiënten

Tabel 12: Nadelen van de depotvormen (114).

- Het is moeilijk de dosis aan te passen

- Voor het starten van de behandeling dient het risico te worden geëvalueerd (EPS; MNS, allergie)

- Wettelijke en ethische aspecten (“gedwongen behandeling”/”informed consent”)

- De toediening gebeurt steeds door een gezondheidswerker

- Lokale reacties op de plaats van injectie (115)

- Minder flexibele behandeling

De huidige consensus pleit voor een jaar behandeling

of ten minste een follow-up van twee jaar na een

psychotische episode; en voor vijf jaar behandeling in

geval van multipele episoden.

Vaak wordt nog steeds een combinatie gegeven van

klassieke en nieuwe AP, ook al wordt een dergelijke

combinatie niet aanbevolen. Hetzelfde geldt voor het

gebruik van anticholinergica.

Polymedicatie is niet wenselijk. Het is raadzaam meteen

over te schakelen op een ander geneesmiddel.
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Tabel 13: Doses die werden gebruikt in studies bij therapieresistente patiënten (4-8, 20, 76, 142, 146-161).

Studies CLZ RIS OLZ QUE AMI Opmerkingen

Emsley et al. (2003) 600mg/d Dubbelblinde studie van 

8 weken

De Nayer et al. (2003) 505mg/d Open studie van 12 weken 

Pantelis & Lambert (2003) 400-1.200mg/d Review 

(6-8 weken) 

Mullen et al. (2001)  4,4mg/d  253,9mg/d  Gerandomiseerde studie van 

4 maanden 

Margolese et al. (2000)    362mg/d Studie van 2 jaar

(12 weken)

592mg/d 

(≤25 weken)

487mg/d (2 jaar)  

Wahlbeck et al. (2000) 385 ± 219mg/d 7,8 ± 2,1mg/d Gerandomiseerde studie van 10 

weken met parallelle groepen en

blinde evaluatie van de resultaten

Sharif et al. (2000) 520 ± 94mg/d 7,5 ± 2,2mg/d Retrospectieve studie

Josiassen et al. (2002) 4,13 ± 1,35mg/d (week 6)

4,43 ± 1,45mg/d (week 12) Gerandomiseerde, 

niet-blinde studie

Naber (1999) 230mg/d Retrospectieve studie

Morera et al. (1999) 300 en 400mg/d 4,5mg en 6mg/d 2 casuïstieken

Lindenmayer et al. (1998) 363,02 ± 90,73mg/d 8,95 ± 1,76mg/d Open, prospectieve studie van 

12 weken

Conley et al. (1998) 25mg/d (vaste dosis Prospectieve studie van 

na 2-8 weken) 6 weken

Bondolfi et al. (1998) 291,2mg/d 6,4mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde, 

gecontroleerde studie

Gupta et al. (1998) 250 en 600mg/d Tot 15mg/d 2 casuïstieken

Shiloh et al. (1997) CLZ + SUL (aanpassing Placebogecontroleerde,

van de dosis tot een dubbelblinde studie van 10 weken

maximumdosering van 

600mg/d).

Friedman et al. (1997) 425mg/d Retrospectieve analyse van 

7 patiënten 

Henderson & Goff (1996) 479,2mg/d ± 121,5mg/d 2 tot 6mg/d Niet-blinde studie

Klieser et al. (1995) 400mg 4-8mg Gecontroleerde, dubbelblinde, 

gerandomiseerde studie van 

4 weken

Kronig et al. (1995) 623,2 ± 203,5mg/d Studie van 6 weken

Miller et al. (1994) 568,7 ± 151,8mg/d Studie van 2,5 jaar

Potkin et al. (1994) 400/800mg/d Dubbelblinde, gerandomiseerde

studie van 12 weken

Hasegawa et al. (1993) 443,8 ± 270,7mg/d Studie van 6 maanden

Perry et al. (1991) 384,5 ± 42,5mg/d Studie van 4 weken

Kane et al. (1988) Tot 900mg/d Dubbelblinde studie van 

6 weken

Maximale dosis 900mg/d 10,71mg/d 25mg/d 600mg/d 1.200mg/d

Klinische ervaring 600-900mg/d 6-9mg/d 20-30mg/d 1000- 1.000-

van de groep 1.200mg/d 1.200mg/d



(69,2%) een monotherapie kregen met een klassiek

AP (30,7%) of een nieuw AP (38,5%). Slechts 3%

van de patiënten die met nieuwe AP werden behan-

deld, kreeg tevens nog een ander nieuw AP. 35%

van de patiënten die met klassieke AP werden

behandeld, kreeg een combinatie van twee tot vijf

verschillende klassieke AP. 57% kreeg BDZ (22,8%

hypnotica, 77,2% anxiolytica), 44,8% kreeg andere

psychotrope farmaca (vooral antidepressiva) en

37% gebruikte anticholinergica. Het gebruik van

anticholinergica verschilde naargelang van het anti-

psychoticum. Het differentiële gebruik van anticho-

linergica naargelang van het antipsychoticum toont

aan dat het risico van EPS stijgt bij combinatie van

nieuwe AP met klassieke AP, ook als die laatste wor-

den gegeven om de patiënt te kalmeren. Uit die stu-

die blijkt volgens de auteurs dat de Belgische artsen

de meeste richtlijnen volgen, maar dat toch vaak

een combinatie van geneesmiddelen wordt gege-

ven. Er dient dus verder te worden gestreefd naar

meer transparantie en eenvoud bij het gebruik van

antipsychotica (116). Reyntens et al. hebben

onlangs (2003) een transversale studie uitgevoerd

in 14 apotheken van psychiatrische ziekenhuizen;

49% van de psychotische patiënten kreeg een

combinatie van een nieuw AP en een klassiek AP

en 36% kreeg een combinatie van een nieuw AP

en een anticholinergicum. Anticholinergica wor-

den vooral toegevoegd uit vrees voor EPS als

gevolg van een huidige of vroegere behandeling

met klassieke AP (108). De WGO raadt echter niet

aan om profylactisch anticholinergica te geven

aan patiënten die met antipsychotica worden

behandeld. Profylactische toediening kan enkel

gewettigd zijn in het begin van de behandeling

(daarna zou het anticholinergicum moeten worden

stopgezet en zou de noodzaak ervan opnieuw

moeten worden beoordeeld) (140). De frequentste

redenen, volgens het onderzoek van Reyntens, om

een combinatie van een nieuw en een klassiek AP

te geven zijn onvoldoende doeltreffendheid, een

exacerbatie en agitatie. 

Volgens de EEPA vindt 65% van de Belgische art-

sen dat de noodzaak van preventieve toediening

van een anticholinergicum individueel moet wor-

den overwogen. Een derde van de artsen is tegen

een preventieve toediening. We wijzen er nog-

maals op dat de WGO zich in 1990 heeft uitge-

sproken tegen die praktijk.

2.5 Therapieresistente 
patiënten 

Vijftien tot vijfentwintig percent van de schizofrene

patiënten vertoont slechts een geringe klinische ver-

betering onder antipsychotica (141). De behande-

ling van therapieresistente patiënten vormt een

grote uitdaging. Die subgroep blijft een probleem

voor de volksgezondheid. Zij hebben meer verzor-

ging nodig en ontwikkelen gemakkelijk een blijven-

de arbeidsongeschiktheid. De constante

aanwezigheid van psychotische tekenen en sympto-

men bemoeilijkt bovendien de psychosociale en

professionele reïntegratie van deze patiënten (4).

De eerste stap bij de klinische aanpak van refrac-

taire schizofrenie bestaat uit het controleren van de

dosering, de duur en de therapietrouw. Steeds

moet een slechte therapietrouw als oorzaak van de

slechte respons worden uitgesloten.

Het is algemeen aanvaard bij artsen dat clozapine

de beste behandeling vormt voor schizofrene pa-

tiënten die niet reageren op klassieke AP (142).

Clozapine is het eerste van de nieuwe antipsychoti-

ca dat zijn doeltreffendheid bij refractaire patiënten

heeft bewezen (4, 143, 144).

2.5.1. Dosering

Gegevens van studies die worden aangehaald in de

artikels van Citrome & Volavka (87) en Lindenmayer

& Apergi (145), laten uitschijnen dat 250-400

ng/ml een doeltreffende plasmaconcentratie van

clozapine is bij een typische patiënt met een thera-

pieresistente schizofrenie (TRS). Die plasmaspiegel

wordt doorgaans bereikt met een dosering van 300-

500mg/d gedurende minstens 2 dagen.

Peuskens et al. (2003) hebben in een grootschali-

ge, naturalistische, prospectieve follow-upstudie de

gemiddelde dosis per patiënt bepaald van de drie

nieuwe AP die het meest worden gebruikt, en van

alle nieuwe AP samen (in risperidon-equivalenten).

Die doses worden vermeld in tabel 14.

De gemiddelde dosis van de nieuwe AP lag dus aan

de hoge kant van het doseringsinterval dat wordt

aanbevolen bij therapieresistente patiënten. Bijna

de helft van de therapieresistente patiënten (48,2%)

kreeg een hoge dosis van nieuwe AP (32).

De gemiddelde dosis van de klassieke AP bij de

behandeling van therapieresistente patiënten wordt

weergegeven in tabel 15.

De auteurs besloten dat de gemiddelde dosis van

de klassieke AP hoger was dan het aanbevolen

doseringsinterval. De dosis van de klassieke AP was

hoog bij 39,6% van de therapieresistente patiënten

(32).

2.5.2. Verandering van behandeling
(switching)

In de studie van Kane et al. (2003) werd aan

experts gevraagd om aan te geven wanneer ze op

een ander product zouden overschakelen als een

chronische patiënt niet goed reageert op de

gemiddelde streefdosis van het geneesmiddel.

Meer dan 90% van de experts zou vooraleer te ver-

anderen eerst de dosis van CLZ en OLZ verhogen

tot een dosis van 850mg/d voor CLZ en 40mg/d

voor OLZ. Meer dan 80% van de experts zou voor-

aleer te veranderen de dosis van RIS en QUE ver-

hogen tot een dosis van 10mg/d voor risperidon en

1.100mg/d voor quetiapine. Over de vraag welke de

beste strategie is bij een patiënt die niet goed rea-

geert op de aanbevolen streefdosis van een van de
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Richtlijnen voor de dosering tijdens de onderhoudsfase:

- CLZ: 100-400mg/d,

- RIS: 1-4mg/d,

- OLZ: 5-15mg/d,

- QUE: 200-400mg/d,

- AMI: 100-400mg/d

Langwerkend risperidon: de aanbevolen dosering

bedraagt 25mg en de maximumdosering 50mg om

de twee weken. RIS komt vrij uit microbolletjes, maar

dat proces begint pas drie weken na de eerste injec-

tie. Daarom moet tijdens die periode (en alleen dan)

een ander antipsychoticum worden toegediend.

Bij deze patiënten rijst niet alleen het probleem van

therapietrouw, maar ook dat van verhoging van de

dosis, van overschakeling, van preferentiële keuze en

combinatie van typische AP.
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orale klassieke AP (de dosis verhogen of overscha-

kelen op een ander product), waren de meningen

verdeeld (behalve wat thioridazine betreft): onge-

veer de helft zou een hogere dosis geven en onge-

veer de helft zou overschakelen op een ander

geneesmiddel. In het geval van thioridazine zou

67% overschakelen op een ander geneesmiddel. De

experts waren misschien minder geneigd om de

dosis van de orale klassieke AP te verhogen gezien

de bijwerkingen, vooral ESP en TD, bij toediening

van hoge doses. Als beslist werd van geneesmiddel

te veranderen wegens een onvoldoende respons,

was RIS de eerste keuze, ongeacht het AP dat eerst

werd gegeven. De meningen waren wat verdeeld

over het aantal AP dat ze zouden proberen vooral-

eer over te schakelen op CLZ, maar de antwoorden

van de experts laten toch uitschijnen dat ze enkel

zouden overschakelen op CLZ als de patiënt niet

zou reageren op twee nieuwe AP. Het moment wan-

neer nu het best wordt overgeschakeld op CLZ blijft

in ieder geval een punt van discussie (9). Kane et

al. (2003) denken dat we de patiënten misschien

geen dienst bewijzen door meerdere geneesmidde-

len uit te proberen vooraleer over te schakelen op

CLZ. De experts vonden dat een kruiselingse aan-

passing van de doses de beste strategie is bij over-

schakeling op orale AP. Bij overschakeling op een

injecteerbaar antipsychoticum is het belangrijk het

orale antipsychoticum voort te zetten tot de thera-

peutische spiegels van het injecteerbare product

bereikt zijn (9).

2.5.3. Polymedicatie

Uit studies is gebleken dat toevoeging van risperi-

don aan een behandeling met clozapine van kli-

nisch nut kan zijn bij patiënten die niet of slechts

gedeeltelijk reageren op clozapine alleen. In de stu-

die van Josiassen et al. werd na 6 weken een

gemiddelde dosis van 4,13mg (±1,35) gegeven en

na 12 weken een dosis van 4,43mg (±1,45) (142).

De combinatie van clozapine en lage doses van ris-

peridon zou theoretisch kunnen leiden tot een ster-

kere regressie van de positieve en negatieve

symptomen zonder significante toename van de bij-

werkingen, bijwerkingen die wel zouden optreden

als de dosis van clozapine in monotherapie zou

worden verhoogd (162).

Hoewel er maar weinig gecontroleerde klinische

studies werden uitgevoerd naar de doeltreffendheid

van een combinatie van antipsychotica (Tabel 16),

pleiten sommige gegevens toch voor toevoeging van

een klassiek of atypisch antipsychoticum bij patiën-

ten die niet reageren op een voldoende lange proef-

therapie met clozapine (6 tot 12 maanden) of die

hogere doses van clozapine niet verdragen.

Lerner et al. (2004) hebben zeer onlangs alle perti-

nente artikels doorgenomen betreffende toediening

van een combinatie van nieuwe antipsychotica bij

de behandeling van therapieresistente schizofrenie.

Ze hebben vastgesteld dat combinaties van nieuwe

AP goed worden verdragen en doeltreffend kunnen

zijn bij de behandeling van refractaire schizofrenie.

De auteurs merken evenwel op dat die observaties

nog moeten worden bevestigd door andere place-

bogecontroleerde dubbelblinde studies (164).

3. Conclusie

De laatste tien jaar werd veel vooruitgang geboekt

op het vlak van schizofrenie. Dat heeft onder meer

geleid tot nieuwe richtlijnen voor de klinische prak-

tijk (165). Alle richtlijnen beklemtonen dat antipsy-

chotica nog steeds de hoeksteen van de

behandeling vormen. Sommige auteurs stellen

zelfs voor een medicamenteuze behandeling te

starten nog voor er een echte acute psychose

optreedt. Daarvoor worden nieuwe AP in lage dosis

aanbevolen. De therapeutische interventies tijdens

de prodromale fase moeten echter steeds worden

afgewogen tegen het potentiële risico van een onno-

dige behandeling. 

De nieuwe antipsychotica vormen de eerstelijnsthe-

rapie. De keuze van de AP mag niet gebaseerd zijn

op hun sedatieve effect of bijwerkingen, maar wel op

hun direct therapeutische effect op de psychotische

Tabel 14: Gemiddelde dosis van de nieuwe AP bij therapieresistente patiënten (32).

Geneesmiddel Gemiddelde dosis SD Min. Max.

RIS 5,1 2 2 9

OLZ 17,8 8,1 10 45

CLZ 344,2 137 100 600

RIS-equivalenten 6 2,5 1,3 15

Tabel 16: Gecontroleerde klinische studies naar de doeltreffendheid van een combinatie van 
antipsychotica (152, 155, 156, 163).

Studie CLZ Tweede antipsychoticum

Henderson & Goff (1996) 479,2mg/d ± 121,5mg RIS 3,8mg/d

Morera et al. (1999) 300 en 400mg RIS 4,5 et 6mg

Friedman et al. (1997) 425mg/d pimozide 2-8mg/d

Agelink et al. (2004) 293mg/d AMI 543mg/d

Tabel 15: Gemiddelde dosis van de klassieke AP bij therapieresistente patiënten (32).

Dosis (HAL-equivalenten) per patiënt Gemid. dosis SD Min. Max.

Sedatieve klassieke AP 1,6 1,2 0,5 6,1

Incisieve klassieke AP 12,1 10,8 0,8 55,2

Totaal klassieke AP 11,3 11,6 0,5 58,2

Richtlijnen voor de dosering tijdens de refractaire fase:

CLZ vormt het keuzeproduct bij zwaar zieke schizofre-

ne patiënten.

- CLZ: 600-900mg/d

- RIS: 6-9mg/d

- OLZ: 20-30mg/d

- QUE: 1.000-1.200mg/d

- AMI: 1.000-1.200mg/d



symptomen. Men zou geen doses mogen geven die

hoger zijn dan het goedgekeurde doseringsinterval,

ook al wordt geen therapeutisch effect gezien. Hoge

doses kunnen immers het risico van bijwerkingen

verhogen. Eerder dan hogere doses te geven dan

normaal, zou een ander AP moeten worden over-

wogen. Zelfs tijdens de behandeling van de acute

episode van schizofrenie zou men geen massale

oplaaddoses van AP (een “snelle tranquillizing”)

mogen geven. Het kan enkele weken duren voordat

de symptomen onder controle komen. Soms dient

de dosering te worden aangepast, maar waar

mogelijk dient steeds de minimale doeltreffende

dosis te worden gegeven.

Tijdens de acute fase verdient een oraal antipsy-

choticum de voorkeur. Bij ernstige agitatie werken

IM injecties van nieuwe antipsychotica even goed

als de oudere AP, maar ze veroorzaken significant

minder ernstige bijwerkingen. IM injecties hebben

echter nadelen en de vitale tekenen moeten wor-

den gevolgd. IV injectie is veiligheidshalve enkel

aangewezen in uitzonderlijke omstandigheden.

Men dient zo snel mogelijk weer over te schakelen

op perorale medicatie. Depotproducten vormen

een therapeutische optie in het kader van een

behandelingsschema om problemen van therapie-

trouw te voorkomen of om tegemoet te komen aan

de wensen van de patiënt. Er bestaan nu langwer-

kende injecteerbare vormen van bepaalde nieuwe

AP zoals Risperdal® Consta®, die wat dat betreft

veelbelovende perspectieven bieden. Risperdal®

Consta® combineert de voordelen van langwer-

kende vormen en die van een nieuw AP.

Het wordt aangeraden niet op een ander product

over te schakelen zolang de therapeutische res-

pons bevredigend is.

Het is niet aangewezen meerdere (klassieke of nieu-

we) antipsychotica tegelijk voor te schrijven behalve

gedurende een korte periode, de tijd die nodig is

om de overschakeling van het ene geneesmiddel op

het andere te dekken. Complexe behandelings-

schema’s hebben een negatieve invloed op de the-

rapietrouw. Nog al te vaak worden meerdere

geneesmiddelen tegelijk voorgeschreven. We zou-

den dan ook een inspanning moeten leveren om de

behandeling te vereenvoudigen.

Clozapine vormt het keuzeproduct bij schizofrene

patiënten die niet reageren op een behandeling

met klassieke AP. Als een patiënt die al meerdere

episoden heeft doorgemaakt, niet goed reageert op

een gemiddelde dosis van nieuwe AP, zou men

eerst de dosis moeten verhogen vooraleer over te

schakelen op een ander product. Dat geldt echter

niet voor de klassieke AP gezien de bijwerkingen die

optreden bij toediening van hogere doses. In dat

geval raden de experts die hebben deelgenomen

aan de studie van Kane et al. (2003) aan om over

te schakelen op RIS. Nog steeds volgens die studie

zou men CLZ pas mogen overwegen als de patiënt

niet reageert op twee nieuwe AP. Bij overschakeling

op orale AP is een kruiselingse aanpassing van de

doses de beste strategie (9).

Bij overschakeling op een injecteerbaar antipsycho-

ticum is het belangrijk het orale AP voort te zetten

tot de therapeutische spiegels van het injecteerbare

product bereikt zijn.

We beschikken nu over een uitgebreider therapeu-

tisch arsenaal dan vroeger. Geneesmiddelen vor-

men echter maar een stuk van de behandeling van

patiënten met schizofrenie. Patiënten hebben ook

geïndividualiseerde ondersteuning en aanmoedi-

ging en praktische hulp nodig om hun behandeling

en het ziekte-inzicht te verbeteren.
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