
De fysieke gezondheid van mensen met schizofrenie moet

daarom opnieuw een aandachtspunt worden en het is mee

de verantwoordelijkheid van de psychiater om hierover te

waken. Verschillende organisaties wereldwijd hebben de

laatste jaren richtlijnen ontwikkeld voor de screening en

opvolging van metabole en andere somatische stoornissen.

Wat betreft de aanpak van deze problemen is de preven-

tie van gewichtstoename uiteraard het belangrijkste. In

tweede instantie zijn gedragsveranderende interventies

belangrijke therapeutische middelen. Er is steeds meer

evidentie dat ook bij mensen met schizofrenie educationele

en gedragsveranderende levensstijlinterventies nuttig

kunnen zijn in de preventie en aanpak van door 

antipsychotica geïnduceerde gewichtstoename. De 

voorlopige resultaten van het ENERGIE programma in

België wijzen ook op een gunstige evolutie qua gewicht

bij de deelnemende patiënten.

Inleiding
Overgewicht en obesitas zijn een belangrijk gezond-

heidsprobleem dat wereldwijd epidemische proporties

aanneemt. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor

vervroegde mortaliteit die het risico van hypertensie,

hyperglycaemie en diabetes, dyslipidemie, cardiovascu-

laire aandoeningen, galblaas aandoeningen, artritis en

bepaalde maligne aandoeningen aanmerkelijk verhoogt.

Meer nog dan de aanwezigheid van obesitas, is de spe-

cifieke distributie van lichaamsvet van belang voor de

mogelijke complicaties. Meer abdominaal vet is sterk

gecorreleerd met insulineweerstand. Het is ook daarom

dat de buikomtrek, en niet gewicht, als dusdanig opge-

nomen is als één van de criteria van het metaboolsyn-

droom. Het metaboolsyndroom is een cluster van de

symptomen dyslipidemie, glucose-intolerantie en 

hypertensie (Tabel 1). Dit syndroom is in belangrijke
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mate voorspellend voor de ontwikkeling van type 2 

diabetes en cardiovasculaire aandoeningen (1, 2). Deze

overtuigende data met betrekking tot het belang van het

metaboolsyndroom maken dat de bepaling van de BMI

moet worden aangevuld met het regelmatig meten en

opvolgen van buikomtrek. 

Gewicht en schizofrene psychose
Patiënten met schizofrene psychose hebben een 1,5 tot 2

maal hogere prevalentie van obesitas, metaboolsyndroom

en diabetes dan de algemene bevolking (3-9). Ze hebben

dan ook een hogere morbiditeit en mortaliteit ten gevolge

van hypertensie, diabetes en cardiovasculaire aandoenin-

gen (10-12).

Verschillende verklaringen worden weerhouden voor het

frequente voorkomen van gewichtsproblemen bij mensen

met ernstige psychiatrische stoornissen. Patiënten met

schizofrenie hebben vaak een ongezonde levensstijl, met

ongezonde voeding, weinig beweging en veel roken (13).

Een lagere socio-economische

status kan zorgen voor een

beperktere toegang tot gezonde

voeding en algemene gezond-

heidsvoorzieningen. Sommige

negatieve symptomen van de

aandoening en verminderde

zelf-monitoring van eetgedrag

kunnen bijdragen tot het pro-

bleem (14). Bij patiënten met ondergewicht kan gewichts-

toename samengaan met klinische verbetering en het 

herstel van een normaal voedingspatroon.

De voorbije jaren is de mogelijke gewichtstoename door

antipsychotica een belangrijk aandachtspunt geworden.

Een meta-analyse van 81 studies toont dat zowel eerste

generatie als tweede generatie antipsychotica gewichts-

toename kunnen veroorzaken (15). Het risico is echter 

het grootst voor clozapine en olanzapine (9, 16).

Het metaboolsyndroom en zijn componenten zijn meer

prevalent bij mensen met schizofrenie in vergelijking met

de algemene bevolking (3-8). Naast de invloed van anti-

psychotica er is ook evidentie dat een toename van intra-

abdominaal vet al aanwezig is bij onbehandelde mensen

met een eerste episode van schizofrenie (17).

De omvang van het probleem werd recent aangetoond in

een grote internationale bevraging van patiënten georga-

niseerd door GAMIAN (18). Meer dan 70% van patiënten

met schizofrenie rapporteren gewichtstoename.

Gemiddeld waren de patiënten 18kg bijgekomen sinds

het begin van de aandoening (67% had een toename van

> 7% van het oorspronkelijke lichaamsgewicht).

Gewichtstoename en kwaliteit van leven

Behalve de lichamelijke gevolgen heeft gewichtstoename

en obesitas ook een belangrijke impact op de kwaliteit

van leven door onder andere functionele beperkingen,

pijn, financiële gevolgen maar

zeker ook door stigma en discri-

minatie (10). De recente interna-

tionale enquête van GAMIAN

(18) toonde aan dat gewicht en

gewichtstoename een bezorgd-

heid is voor grote groepen 

patiënten. Vijftig procent van 

de respondenten rapporteerden

gezondheidsproblemen door gewichtstoename.

Strassning (19) evalueerde kwaliteit van leven in relatie tot

lichaamsgewicht bij ambulante patiënten met schizofrenie.

Lichaamsgewicht was geassocieerd met verminderd 

functioneren tengevolge van zowel fysieke als emotionele

factoren, verminderde vitaliteit en een slechtere algemene

gezondheid. De onderzochte groep patiënten vertoonde

ook meer fysieke problemen, een slechtere algemene

Patiënten met schizofrene psychose
hebben een 1,5 tot 2 maal 

hogere prevalentie van obesitas,
metaboolsyndroom en diabetes

dan de algemene bevolking.

Tabel 1: Definities van met metaboolsyndroom (MetS).

ATP III* ATP III A* IDF**

Criteria

Buikomtrek (cm) M > 102, V > 88 M > 102, V > 88 M ≥ 94, V ≥ 80

Verplicht criterium

BD*** ≥ 130/85 ≥ 130/85 ≥ 130/85

HDL (mg/dl) M < 40, V < 50 M < 40, V < 50 M < 40, V < 50

TG (≥ 150 mg/dl) ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Glucose (mg/dl)**** ≥110 ≥100 ≥100
* MetS als aan 3 van de 5 criteria voldaan is.
** MetS als buiten het verplichte buikomtrekcriterium nog aan 2 bijkomende criteria voldaan is.
*** Of zo behandeld met antihypertensieve medicatie
**** Of zo behandeld met insuline of glycaemieverlagende orale medicatie
M: man, V: vrouw, BD: bloeddruk, HDL: high density lipoproteïne, TG: triglyceriden
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gezondheid, een minder emotioneel welbevinden en

sociaal functioneren in vergelijking met de algemene

bevolking (19). Een andere grote studie (n = 286) bij 

patiënten die in de voorbije 6 maanden geconfronteerd

werden met gewichtstoename toonde een lagere kwaliteit

van leven en een slechtere algemene gezondheid en vita-

liteit dan patiënten zonder gewichtstoename (20). Verder

vonden Awad en Voruganti (21) een sterke associatie tus-

sen BMI en zelfgerapporteerd psychosociaal functioneren.

Deze bevindingen werden recent in België gerepliceerd

bij een groep van 300 schizofrene patiënten. Dit onderzoek

toonde ook een beperkter subjectief welbevinden bij 

patiënten die in de voorbije 2 maanden een belangrijke

gewichtstoename meemaakten (22). Andere studies tonen

een verbetering van kwaliteit van leven wanneer 

patiënten erin slagen om gewicht te verliezen (23-25).

Anderzijds toonde een 9 maanden durend prospectief

onderzoek een verbetering van de kwaliteit van leven bij

patiënten die werden behandeld met olanzapine in 

vergelijking met patiënten met eerste generatie antipsy-

chotica, en dit ondanks een significante gewichtstoename

(26). Een mogelijke verklaring is de hogere algemene 

klinische verbetering in combinatie met minder 

extrapiramidale bijwerkingen.

Gewichtstoename en therapietrouw
De klinische praktijk leert dat gewichtstoename kan 

leiden tot beperkte therapietrouw hoewel er weinig syste-

matische studies zijn die dit hebben onderzocht. In over-

zichtsartikelen werd beperkte therapietrouw al geassoci-

eerd met beperkt ziekte-inzicht, beperkte therapietrouw

in het verleden, middelengebruik, een slechte therapeuti-

sche alliantie, cognitieve deficits en bijwerkingen van

medicatie (27-28).

Weiden et al (29) onderzochten de impact van obesitas

op therapietrouw. In vergelijking met mensen met een

normale BMI hadden mensen met obesitas een 2,5 keer

hoger risico om non-compliant te zijn. Subjectieve hinder

door het gewicht was nog sterker geassocieerd met

beperkte therapietrouw dan de actuele BMI op zichzelf.

Een recente observationele studie in 3 Europese landen

bevestigt dat beperkte therapietrouw in grote mate wordt

bepaald door het optreden van bijwerkingen (30-31).

Gewichtstoename was één van de meest belastende bij-

werkingen voor patiënten. 

In de enquête van GAMIAN (18) waren gewichtstoename

(43%) en slaapstoornissen (44%) de meest gerapporteer-

de bijwerkingen van geneesmiddelen. Gevraagd naar de

gewichtstoename waarbij patiënten zouden overwegen

hun medicatie te stoppen, antwoordde men gemiddeld

dit bij gewichtstoename van 14kg te overwegen (overi-

gens had 37% van de respondenten een gewichts-

toename van meer dan 14kg).

Aanpak van gewicht en gewichtgeassocieerde
problemen bij mensen met schizofrenie
Indien mogelijk dient gewichtstoename te worden voor-

komen. Daarnaast moeten gewichtstoename en geasso-

cieerde metabole en cardiovasculaire problemen en 

Tabel 2: Aanbevolen evaluaties alvorens antipsychotica voor 

te schrijven.

Anamnese, met aandacht voor metabole problemen in de

persoonlijke en familiale voorgeschiedenis:

- Zijn er symptomen, bloedonderzoeken, en speciale onder-

zoeken gebeurd die kunnen wijzen op diabetes mellitus

- Zijn er gegevens beschikbaar als een nuchtere glycaemie,

OGTT of HbA1c 

- Familiale voorgeschiedenis van diabetes of

overgewicht/obesitas

- Eetgewoonten, nutritionele status, gewichtsvoorgeschiedenis

- Voorgeschiedenis van lichamelijke activiteiten

- Andere medicaties die het glucosemetabolisme kunnen

beïnvloeden (valproaat, lithium, etc.)

- Risicofactoren voor arteriosclerose: roken, hypertensie, obe-

sitas, dyslipidemie, of een familiale voorgeschiedenis ervan

- Kennis en houding ten opzichte van gezonde voeding en

gezondheid

- Tabak, alcohol en/of drugmisbruik

Lichamelijk onderzoek

- Gewicht en lengte, berekening van de Body Mass Index

- Buikomtrek*

- Grondig medisch onderzoek

- Bloeddruk

Bloedonderzoek

- Nuchtere glycaemie

- Nuchter lipideprofiel (totaal cholesterol, LDL cholesterol,

HDL cholesterol, triglyceriden)

Adviesgesprek

- Betreffende het risico van diabetes en metabole stoornis-

sen geassocieerd met de onderliggende aandoening en

gebruik van antipsychotica.

- Betreffende symptomen van ketoacidose en andere com-

plicaties van diabetes

- Betreffende gezonde leefgewoontes (rookstop, gezonde

voeding, gewichtscontrole

* Wordt gemeten halverwege de processus iliacus en het kraakbeen van de laatste rib
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risicofactoren van nabij worden gescreend en opgevolgd.

Patiënten moeten geïnformeerd worden over het risico van

gewichtstoename. Naast informatie is het aanleren van

een gezonde levensstijl belangrijk (Tabel 2 en 3) (32-33).

Interventies voor overgewicht en obesitas kunnen worden

onderverdeeld in 3 categorieën: niet farmacologische

interventies, farmacologische interventies en chirurgie. 

Gezien het onderlinge verschil tussen antipsychotica –

zowel in de mate waarin ze effectief zijn om symptomen

van de aandoening onder controle te krijgen als in de

mate waarin ze gewichtstoename induceren – is de ade-

quate keuze van een antipsychoticum bijzonder belang-

rijk. Het gaat om een afweging

van de werkzaamheid (efficacy)

ten opzichte van het potentieel

risico van bijwerkingen.

Eenzelfde overweging speelt als

men van antipsychoticum ver-

andert wegens metabole bijwer-

kingen. Bij een switch naar een

ander, potentieel metabool veili-

ger antipsychoticum moet het

mogelijke risico van terugval en recidief van psychotische

symptomen in overweging worden genomen (34, 35).

Ook concomitante medicatie zoals antidepressiva en

stemmingsstabilisatoren kunnen gewichtstoename ver-

oorzaken.

Er is enige, zij het beperkte, evidentie voor andere 

farmacologische behandelingen van obesitas bij patiënten

met schizofrenie. Het veralgemeend gebruik van verschillen-

de farmaca (o.a. amantadine, chlorfentermine, famotidi-

ne, fluoxetine, nizatidine, orlistat, fenmetrazine, sibutra-

mine en topiramaat ) wordt echter niet aanbevolen gezien

het risico van bijwerkingen en hun potentieel negatieve

invloed op de psychotische aandoening en/of interacties

met antipsychotische medicatie (36, 37). Rimonabant

toont beloftevolle effecten op het metaboolsyndroom

maar is tot op heden niet onderzocht bij mensen met

psychose. Ook voor chirurgische interventies zijn de 

indicaties beperkt.

Niet-farmacologische interventies worden daarom

beschouwd als de eerste keuze.

Hierbij gaat het over voedings-

advies, dieetmaatregelen, pro-

moten van een gezonde levens-

stijl, meer fysieke activiteit 

en gedragsveranderende strate-

gieën. 

Hoewel mensen met schizo-

frenie in het verleden gezien

werden als resistent aan gedragsverandering, onder andere

door gebrek aan motivatie en problemen met compliance,

is er groeiende evidentie dat deze strategieën toch een

positief effect kunnen ressorteren (38). Een groeiend 

aantal prospectieve studies zijn recent gepubliceerd of

voorgesteld op congressen. Onderzoeken verschillen in

Een recente observationele studie 
in 3 Europese landen bevestigt 
dat beperkte therapietrouw in

grote mate wordt bepaald door 
het optreden van bijwerkingen.

Tabel 3: Richtlijnen voor screening en monitoren.

Monitoring Schema
Gewicht en buikomtrek Wekelijks bij opgenomen patiënten 

Maandelijks bij ambulante patiënten

Nuchtere glycaemie *, ** Afhankelijk van de risicofactoren en het type TGA***
Maandelijks bij patiënten met een familiale voorgeschiedenis
van diabetes/obesitas en/of met een manifest overgewicht of obesitas,
en/of met een gestoorde nuchtere glycaemie
Na 6 en 12 weken, dan om de 4 maanden bij patiënten zonder risicofactoren

Nuchtere lipidenbepaling Totaal cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceriden
Driemaandelijks tijdens het eerste jaar van behandeling, dan jaarlijks

Bloeddruk Driemaandelijks

* Nuchter wordt gedefinieerd als geen calorische inname voor minstens 8 uur
** In geval de nuchtere glycaemie hoger of gelijk is aan 100 mg/dl wordt best ook een OGTT gedaan vanwege de lage sensitiviteit van de nuchtere glycaemiebepaling

(<50%)(van Winkel e.a., 2006)
*** Ook wanneer risicofactoren als gewichtstoename en een gestoorde nuchtere glycaemie nieuw ontstaan
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intensiteit en duur van interventies en hebben vaak nog

belangrijke methodologische beperkingen (37). Een

beperkt aantal gerandomiseerde studies bevestigen de

beloftevolle resultaten van open studies (23, 25, 39-43).

Vreeland et al (43) rapporteerden een gemiddeld

gewichtsverlies van 2,7kg na een interventie van 12

weken bij patiënten behandeld met tweede generatie

antipsychotica. Andere onderzoeken gaven vergelijkbare

(25, 41) of zelfs betere resultaten met een meer langduri-

ge interventie (42, 45). Voorlopige resultaten in België

met het ENERGIE programma tonen een gemiddelde

gewichtsvermindering van 0,8kg na 12 weken. Het meest

recente overzicht van de gepubliceerde literatuur weer-

houdt gewichtsverlies in 19 van de 23 gepubliceerde stu-

dies (46). Figuur 1 toont een flowchart voor de aanpak

van gewichtstoename en metabole opvolging (37). 

Conclusie
Schizofrene psychose is een langdurige aandoening met

beperkingen op verschillende psychosociale domeinen.

Gewichtstoename door antipsychotica, overgewicht en

obesitas zijn een belangrijke klinische realiteit voor veel

patiënten. Obesitas draagt bij tot een hoger risico van

somatische morbiditeit en vervroegde mortaliteit.

De fysieke gezondheid van mensen met schizofrenie

moet opnieuw een aandachtspunt worden en het is mee

de verantwoordelijkheid van de psychiater om hierover te

waken. Verschillende organisaties wereldwijd hebben

over de laatste jaren richtlijnen ontwikkeld voor de scree-

ning en opvolging van metabole en andere somatische

stoornissen (16, 32-33, 47-49). Recent onderzoek toont

echter dat de richtlijnen hun weg naar de routine klini-

sche praktijk nog niet hebben gevonden (50-51).

Voordat met een antipsychoticum gestart wordt, moeten

bij de patiënt de aanwezige metabole en cardiovasculai-

re risicofactoren in kaart worden gebracht. Bij het maken

van de keuze voor een antipsychoticum zullen de aanwe-

zige metabole risicofactoren bij de patiënt plus het rela-

tieve risico van (metabole) bijwerkingen moeten worden

afgewogen tegen de verwachte relatieve doeltreffendheid.

Bij een switch naar een ander, potentieel metabool veiliger,

antipsychoticum moet het mogelijke risico van terugval

en recidief van psychotische symptomen in overweging

worden genomen (34, 35). Er is enige en groeiende 

evidentie dat ook bij mensen met schizofrenie educatio-

nele en gedragsveranderende levensstijlinterventies nuttig

kunnen zijn in de preventie en aanpak van antipsychotica

geïnduceerde gewichtstoename (23, 37, 40, 46).

Dankwoord: Tekst geschreven in het kader van NOTIS (Belgian Network for the
Optimisation of Long term Treatment and Care In Schizophrenia, dat wordt ondersteund
met een unrestricted educational grant van Eli Lilly).
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