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Dit proefschrift beslaat drie aspecten van (co-morbiditeit in) recent onset schi-

zophrenia. De studies zijn uitgevoerd onder adolescenten en jong volwassenen 

met een vroege psychose, zowel onder hen die antipsychotica gebruikten als bij 

neuroleptica naïeve patiënten. 

In deel I wordt het subjectief welbevinden, de craving naar en het gebruik van 

cannabis tijdens antipsychotica gebruik beschreven; en de effecten daarvan op de 

continuering van deze behandeling.

In deel II wordt de verschijning en de (verandering van) ernst van obsessief-com-

pulsieve symptomen tijdens het gebruik van olanzapine en risperidon beschreven, 

en de relatie tussen het catechol-o-methyltransferase gen en obsessief-compulsieve 

symptomen, zoals onderzocht in patiënten met een vroege psychose. 

In deel III wordt gerapporteerd over een studie naar hepatische en perifere insu-

line resistentie met stabiele isotopen in neuroleptica naïeve patiënten en gezonde 

controles.

Op de volgende bladzijden geven we een samenvatting van de bevindingen en 

beperkingen in dit proefschrift.

Deel I. Antipsychotica, subjectief welbevinden, 
craving naar en gebruik van cannabis 
en continuering van behandeling met 
antipsychotica

Hoofdstuk 1.1 Adolescentie, schizofrenie en 
drugsmisbruik: een venster van kwetsbaarheid

Hoofdstuk 1.1. is een literatuuroverzicht over de relatie tussen adolescentie, 

schizofrenie en drugmisbruik. In dit overzicht komt naar voren dat dysforie en 

anhedonie in adolescenten met schizofrenie zeer belangrijk zijn in de behandeling 

met antipsychotica, zowel in termen van patiënttevredenheid als in de preventie 

van middelenmisbruik. 
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Hoofdstuk 1.2 Het effect van olanzapine en risperidon op 
het subjectief welbevinden en de craving naar cannabis in 
patiënten met schizofrenie en gerelateerde aandoeningen: 
een dubbelblind onderzoek

Bevindingen

– Van de 201 verkiesbare patiënten hebben er 128 tenminste 1 dosis olanzapine 

(n=63) of risperidon (n=65)gehad, van wie er 41 (32%) cannabis gebruikten 

bij baseline. Er was geen significant verschil in geschatte D2 receptor bezetting 

tussen de groepen. 

– De grootste toename in subjectief welbevinden vond plaats in de eerste week 

van de trial. 

– Geen van de hoofdeffecten (subjectief welbevinden, gebruik van cannabis of 

craving naar cannabis) was significant verschillend tussen de groepen die olan-

zapine of risperidon gebruikten.

Beperkingen

– Slechts 41 van de 128 patiënten gebruikten cannabis op baseline. Dit resulteert 

in een beperkte statistische power voor de detectie van verschillen in veran-

deringen in craving en cannabis gebruik.

– De groep patiënten met olanzapine die cannabis gebruikte had een significant 

lagere baselinescore op een instrument dat craving meet, dan de groep die 

risperidon gebruikte (ondanks randomisatie).

– Slechts 64% van de verkiesbare patiënten waren bereid om mee te doen met de 

studie, hetgeen mogelijk de externe validiteit van de studie beperkt.

Hoofdstuk 1.3 Vroege uitval in een dubbelblinde 
gerandomiseerde studie met olanzapine en risperidone in 
adolescenten met een eerste psychose 

Bevindingen

Halverwege de trial had 24% van de geïncludeerde patiënten de dubbelblinde fase 

van 6 weken afgebroken. Redenen van uitval suggereerden dat het dubbelblinde 

aspect van het onderzoek tot hogere uitval leidt, vooral onder patiënten met para-

noïde wanen.
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Hoofdstuk 1.4 Effect van een vroege dysfore respons en 
cannabis gebruik op staken van olanzapine en risperidon 
in jongvolwassenen met recent onset schizofrenie en 
gerelateerde aandoeningen

Bevindingen

– Na een jaar follow-up, hadden 75 van de 113 (66%) patiënten de behandeling 

gestaakt. De gemiddelde tijd tot staken  was 5.8 (SD 4.9) maanden; er waren 

geen significante verschillen tussen olanzapine (5.6 maanden, SD 4.9) en ris-

peridon (5.9 maanden, SD 4.9). 

– Patiënten met een vroege (relatieve) dysfore respons echter, staakten hun 

medicatie significant eerder (gem 4.1 maanden, SD 4.4) dan die zonder vroege 

(relatieve) dysfore respons (gem 7.3 maanden, SD 4.8 P =0.0003).

– Ook patiënten die cannabis gebruikten staakten hun medicatie significant eerder 

(gem 4.3 maanden, SD 4.2) vergeleken met niet-gebruikers (gem 6.4 maanden, 

SD 5.0, P =0.03).

– Er waren geen significante interactie-effecten tussen vroege (relatieve) dysfore 

respons, cannabis gebruik en antipsychotische medicatie.

Hoofdstuk 1.5 Verbetering van subjectief welbevinden en 
blijvende symptomatische remissie, een 5 jaar follow-up 
van een eerste episode van schizofrenie

Bevindingen

– Patiënten met een blijvende symptomatische remissie (n=30) hadden een 

hogere gemiddelde verbetering van subjectief welbevinden, zoals vastgesteld 

met de SWN, vergeleken met de patiënten zonder een blijvende symptomatische 

remissie(n=74) (p=0.004). 

– Vroege symptomatische verbetering vastgesteld met de PANNS was niet gerela-

teerd aan de vroege symptomatische remissie (p=0.95). 

Beperkingen

Het is onbekend of de verbetering van het subjectief welbevinden gerelateerd is 

aan de ESR.
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Deel II. Obsessief compulsieve symptomen in 
recent onset schizofrenie

Hoofdstuk 2.1 Obsessief compulsieve symptomen in een 
gerandomiseerde dubbelblinde studie met olanzapine 
en risperidon in jonge patiënten met recent onset 
schizofrenie of gerelateerde aandoeningen

Bevindingen

– In de analyse zijn 122 patiënten geincludeerd. Op baseline hadden 74 patiënten 

geen obsessief-compulsieve symptomen, in 10 van hen ontstonden OCS na 6 

weken, zonder verschillen tussen olanzapine en risperidon.

– In de totale groep (n=122) en in de groep patiënten met een Y-BOCS scores 

>0 (n=58), waren de afnamen in Y-BOCS scores tijdens behandeling significant 

groter in de olanzapine groep dan in de risperidon groep.

– Ook in de groep patiënten met een klinisch significante co-morbide OCD (Y-BOCS 

score >10; n=29), waren de gemiddelde afnamen in Y-BOCS scores significant 

groter in de olanzapine groep dan in de risperidon groep. 

Beperkingen: 

– De behandeling duurde slechts 6 weken, eventuele effecten van de supersensi-

tiviteit van de 5 HT 2a receptor konden niet worden geobserveerd.

– Sommige subgroepen hadden een kleine sample grootte.

Hoofdstuk 2.2. Het catechol-o-methyltransferase gen 
en obsessief-compulsieve symptomen in patiënten met 
recent onset schizofrenie

Bevindingen

– De ernst van obsessief-compulsieve symptomen in 77 mannelijke patiënten met 

recent onset schizofrenie is vastgesteld met de Y-BOCS en voor deze patiënten 

is het COMT Val158Met polymorphisme gegenotypeerd.

– Er was een significant effect van het COMT genotype op Y-BOCS scores; het Val/

Val genotype was geassocieerd met de hoogste Y-BOCS scores, het Met/Met 

genotype met de laagste Y-BOCS scores.
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– Deze data suggereren dat het COMT Val allel dat hoog actief is, geassocieerd is 

met meer obsessief-compulsieve symptomen in jonge patienten met schizofre-

nie.

Beperkingen

– De sample grootte is relatief klein.

– De genetische heterogeniteit van de sample. 

– OCS zouden kunnen zijn geïnduceerd door antipsychotica, maar in deze studie is 

geen verschil gevonden in het gebruik van olanzapine en clozapine tussen geno-

type groepen, dus denken we niet dat antipsychotica een confounder-variabele 

is. 

– In deze studie zijn alleen mannelijke patiënten met schizofrenie geïncludeerd; 

toekomstige studies zouden zich moeten richten op de vraag of het COMT geno-

type in vrouwelijke patiënten dezelfde effecten vertoont. 

Deel III. Insuline resistentie in neuroleptica 
naïeve patiënten met recent onset schizofrenie

Hoofdstuk 3.1 Hepatische insuline resistentie in 
onbehandelde patiënten met vroege schizofrenie en 
schizo-affectieve stoornis, een gedetailleerde studie van 
glucose metabolisme met stabiele isotopen

Bevindingen

Neuroleptica naïeve patiënten met een eerste psychose vertonen een significante 

hepatische insuline resistentie. Perifere insuline gevoeligheid was niet verschillend 

tussen patiënten en gematchte controles. Deze bevindingen konden niet worden 

verklaard door verschillen in het intra-abdominale vet, vrije vetzuren in plasma, 

glucose regulerende hormonen, adiponectine in plasma of RBP4 concentraties in 

plasma.

Beperkingen

Patiënten en controles in deze studie zijn niet gematched voor dieet, voor rookge-

woontes of voor lichamelijke beweging. Dit zou een confounder kunnen zijn, omdat 

het roken van sigaretten de insuline gevoeligheid kan beïnvloeden.




