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Bedankt!

●Vereerd om voor jullie te mogen spreken
●Presentatie: aan de hand van jullie vragen
●Help mij, bij deze eerste keer:

– bij vragen: stel gerust.
– bij onduidelijkheden/als ik te snel of juist te 

langzaam ga: idem



Wie ben ik?

●Anne Marije Broeders-Gonlag

●Sinds 2 jaar psychiater bij Emergis

●Eerst MC2,nu HAT (appartementen op het terrein 
EPA breed), woonhuizen (soort BW met kliniek op 
de achtergrond) en Soteria (eerste psychose)

●Opleiding in Brabant genoten 2012-2016

●Woon sinds kort in zeeland met mijn man en 2 
dochters



Belangenverstrengeling

●Geen
●Stofnamen vs merknamen



Inhoud
●Nieuwe inzichten op het gebied van medicatie;

●Medicijngebruik en de relatie met alcohol en drugs 
(vermindert dit de werking);

●Welke vormen van toediening zijn geschikt;

●Kunnen we (als naaste) motiveren om medicatie te nemen 
en hoe dan;

●Klopt het dat iedereen anders reageert op dezelfde 
medicatie;

●Informatie over verantwoorde afbouw;

●Is er ervaring met (verplichte) medicatie onder de Wggz



Nieuwe (inzichten) medicatie

Er zijn 3 nieuwe AP op de markt:
– Groep: partiele antagonisten. Eerste middel: 

aripiprazol (Abilify)
● Cariprazine (Reaglia)
● Brexpiprazol (Rxulti)

– Lurasidon (Latuda)
– Amisulpride is op de markt
– EN er zijn wat nieuwe depot's: Trevicta (3 

maandelijks depot paliperidon (Invega)), 
Abilify Maintena (maandelijks aripiprazol)



Partiele antagonisten (1)

●Deels blokkering van D2, deels activerende 
werking voor D2
●Men onderzoekt of daardoor minder bijwerkingen 
(mn metabool en EPS) en andere doel 
symptomen kunnen worden beinvloed.
●In recent Psyfar artikelen: geen meerwaarde van 
de 2 nieuwe middelen, want: duur, weinig ervaring 
mee, onduidelijk of meerwaarde.
●Wel optie als: anderen niet/onvoldoende 
werken/ongewenste bijwerkingen



Partiele antagonisten (2)

●Wanneer dan evt wel?

– Cariprazine: lange halfwaarde tijd → oraal depot. Tevens 
risico: acathesie en moeilijk titreren

– Cariprazine: neg symptomen? Terugvalpreventie drugs bij 
schizofrenie?Bijw: weinig QT, aankomen of prolactine 
verhoging

– Brexpiprazol: mogelijk beter verdragen ivm minder 
bijwerkingen: EPS, cardiaal, seksueel, metabool)

– Brexpiprazol: mogelijk beter op cognitie, depressie en angst 
→ beter onderzoek moet volgen

– Overall advies tno: aripiprazol



Partiele antagonisten (3)

●Opletten bij switch:  kan juist verergeren
●http://wiki.psychiatrienet.nl/wiki/SwitchAntipsychot
ics

http://wiki.psychiatrienet.nl/wiki/SwitchAntipsychotics


Lurasidon

●Werkzaam AP
●Groep: dopamine antagonist.
●Relatief gunstig bijw profiel: lipide, insuline, 
gewicht, QT tijd, prolactine
●Effectief bij bipolaire depressie
●Overweeg als de andere middelen met gunstiger 
effect dan het huidige middel, onvoldoende 
werkten/niet wenselijk waren
●Ik heb er nog weinig ervaring mee



Nieuwe inzichten medicatie

●Clozapine: eens per kwartaal bloedprikken
●Metformine bij olanzapine en aankomen
●Aankomen AP niet dosis afhankelijk
●Wat is het beste AP?



Wat is het beste AP?

●Recent overzichtsartikel Psyfar: er is niet 1 beste
●Maak keuze met name obv bijwerkingen
●Er is wel iets te zeggen

– + sympt: amisulpride, risperidon, olanzapine, 
paliperidon, haloperidol significant meer 
effectief tov placebo dan andere middelen

– – sympt: clozapine, amisulpride, olanzapine
– Minst risico EPS: clozapine, sertindol, 

olanzapine



Beste AP
●Vervolg:

– Prolactine verhoging: olanzapine, lurasidon, 
sertindol, haloperidol, amisulpride, risperidon 
en paliperidon

– Gewichtstoename, vooral >7%=ernstig: 
olanzapine, quetiapine, chloorpromazine, 
amisulpride

– QTC verlenging: ernst aflopend: sertindol, 
amisulpride, risperidon, olanzapine, quetiapine

– Toename slaperigheid: allen. Ergst: 
zuclopentixol, sulpiride, quetiapine, 
olanzapine, clozapine



Medicatie en alcohol / drugs

●Alcohol en drugs kunnen hallucinogene effecten 
hebben;
●→ minder werking
●Kunnen sederend effect verergeren;
●Door kater: compliantie
●Als leverbelasting: potentieel gevaarlijk
●Bij mij geen primaire minder werking bekend



Vormen toediening

●Oraal:
– Tabletten
– Smelt tabletten (therapie trouw)
– Drank (moeite slikken, compliantie)

●Sublinguaal (onder de tong)
●Injectie:

– Kortwerkend: 'nood'
– Halflang werkend: cisordinol acutard
– Langwerkend:  'dwang', 'depot'



Motiveren medicatie

●Motiverende gespreks technieken
●Familie/vriend zijn vs hulpverlener
●Specifieke vraag?



Iedereen is anders

●Klopt
●Iedereen reageert anders op medicatie door:
●Iedere psychose is anders (nieuw inzicht: 
'dopamine' of juist ander neurotransmitter 
psychose? Geen 1 ziekte schizofrenie)
●Ieder lijf is anders;

– Andere co-medicatie (interactie)
– Ander 'ras', ander CYP enzymen (snel of 

langzaam afbreken)
– Ander verdeelvolume, leeftijd



Verantwoord medicatie afbouw

●Advies; sowieso altijd in overleg met psychiater of 
VS
●Het kan, zeker bij chr. 80 % slagingskans
●Neem mee:

– Huidige dosering (spiegel bepalen?)
– Reden van willen afbouwen (switch 

handiger?)
– Duur van gebruik
– Terugval eerder bij afbouw of stop?
– Wat is veilig?



Veilig?
Als:
– langdurig ziek
– hoge dosering en spiegel
– proef afbouw naar 5-6 mg haloperidolequivalenten van het 
gebruikte antipsychoticum, of eventueel een overstap naar een 
tweedegeneratie antipsychoticum in vergelijkbare dosering
– strategie: go slow: upregulatie

●Al leidt een dosisreductie niet tot een beter effect, het ligt voor de 
hand dat het wel bijwerkingen vermindert en daarom bijdraagt aan 
het zoeken naar de optimale balans tussen werking en 
bijwerkingen. Verder blijft het altijd nodig om te kijken of de patiënt 
klinisch voldoende is verbeterd. Hoge antipsychoticadoseringen of 
combinaties van meerdere middelen zijn vaak een teken van 
therapieresistentie. In dat geval is clozapine de beste 
behandelstrategie



WvGGZ

●Overall ervaring:
– Positief:

● Naasten moeten betrokken in zorgplan
● Eigen inbreng door PvA / Zorgkaart

– Nadeel:
● Veel papier werk door grondslagen, overleg
● Veel klacht gronden waardoor meer papier 

en potentieel vertraging
● Veel overleg nodig, 3mnd voor verlopen al 

beginnen, eerste keer 6 mnd ook na RM



WvGGz

●Specifieke vragen?



Vragen?



Voor als je extra wilt lezen

●Psyfar artikelen over Lurasidon, Brexpiprazol, 
Cariprazine, afbouw en het recente overzichtsartikel 
alleen via inlog te verkrijgen: mail me

●Farmacotherapeutisch Kompas: 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/

●Psychosenet.nl heeft een AP vergelijker: 
https://www.psychosenet.nl/medicatie/antipsychotica/anti
psychotica-bijwerkingen-keuzetool/

●Veranderen van medicatie: 
http://wiki.psychiatrienet.nl/wiki/SwitchAntipsychotics


