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Schizofrene populatie versus algemene bevolking: 
stijging relatieve sterfte

Er bestaat geen discussie over het feit dat schizo-
frenie een belangrijk aandeel heeft in de global bur-
den of disease en dat schizofrenie een verhoogd suï-
ciderisico met zich meebrengt. Waar men echter 
minder rekening mee houdt, is de verhoogde 
vroegtijdige sterfte door somatische aandoenin-
gen bij patiënten met schizofrenie. Saha e.a. (2007) 
verrichtten een zeer degelijke systematische review, 
waarin zij 37 studies samenvoegden die tussen 
1980 en 2006 over dit onderwerp werden gepubli-
ceerd. Deze studies bevatten gegevens van 25 ver-
schillende landen, waaronder een klein aandeel 
ontwikkelingslanden.

Het doel van deze review was het vinden van 
trends door het samenvoegen en vergelijken van 
de gestandaardiseerde sterfteratio’s (smr’s) van 
alle geselecteerde studies. De smr’s werden bere-
kend door de geobserveerde algemene sterftecij-
fers binnen de populaties met schizofrenie te delen 
door de verwachte sterftecijfers in een qua leeftijd 
en geslacht vergelijkbare groep binnen de alge-
mene populatie.

Patiënten met schizofrenie hadden een 2,5 
keer grotere kans op overlijden (mediane smr: 
2,58). Hierbij was er geen significant verschil tus-
sen mannen en vrouwen en ook de economische 
ontwikkelingsgraad van de regio van herkomst 
bracht geen significant verschil met zich. Wel von-
den Saha e.a. een significante positieve correlatie 
tussen smr en het decennium waarover de gese-
lecteerde studies rapporteerden. De sterftecijfers 
binnen de schizofrene populaties in de verschil-
lende decennia verschilden niet significant. Deze 
gegevens, in combinatie met een dalende trend 
voor algemene sterftecijfers in de algemene popu-
latie, wijzen erop dat de personen met schizofrenie 
niet profiteren van de algemene gezondheids(zorg)
vooruitgang.

Saha e.a. konden de rol van atypische antipsy-
chotica in de toenemende smr’s niet beoordelen, 

maar zij waarschuwen voor nog hogere smr’s in 
de volgende decennia. Dit is zeker aannemelijk 
gezien de grotere kans op metabole bijwerkingen 
en het bijbehorende cardiovasculaire risico van 
sommige atypische antipsychotica in vergelijking 
met klassieke (De Hert e.a. 2008).

De groeiende kloof inzake mortaliteit tussen 
de schizofrene en algemene populatie kunnen we 
volgens Saha e.a. op verschillende manieren ver-
klaren: factoren die samengaan met de aandoe-
ning kunnen de toegang tot de algemene gezond-
heidszorg belemmeren; personen met schizofrenie 
vertonen misschien groter risicogedrag op het vlak 
van gezondheid en zijn misschien minder thera-
pietrouw; comorbide somatische problemen kun-
nen samenhangen met gemeenschappelijke gene-
tische invloeden of omgevingsfactoren.

Wat de verklaring ook is, het staat vast dat er 
dringend systematische inspanningen nodig zijn 
om somatische problemen bij personen met schi-
zofrenie op te sporen en te behandelen, zoals ook 
duidelijk wordt gesteld in een recente expertcon-
sensus (Fleischhacker e.a. 2008).
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