
De vraag of het ene antipsychoticum beter is dan

het andere, houdt de psychiaters-clinici al een

generatie lang in de ban. Op initiatief van het

National Institute of Mental Health (NIMH) werd

de CATIE-SZ-studie ondernomen bij patiënten met

schizofrenie, waarvan de eerste resultaten

gepubliceerd werden in de NEJM, september

2005. Van vier atypische antipsychotica (quetiapine,

olanzapine, risperidon en ziprasidon) en één 

klassiek antipyschoticum (perfenazine) werden 

werkzaamheid en verdraagbaarheid vergeleken. 

De meest in het oog springende bevinding was dat

74% van de patiënten zijn behandeling voortijdig

afbrak. Wij vroegen psychiater Marc De Hert 

(UC Sint-Jozef Kortenberg) naar een reactie.

Wat is het belang van deze CATIE-studie?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Het gaat om een ambitieuze grootschalige studie

bij nagenoeg ‘gewone’ patiënten met schizofrenie. Het is een 

studie waarvan nu alleen nog maar de resultaten van het eerste

deel zijn bekendgemaakt.

Origineel is dat de studie niet door de industrie gesponsord is

maar door de National Institute of Mental Health (NIMH). Als 

comparator werd niet haloperidol gekozen maar een ander

klassiek antipsychoticum, perfenazine, dat in vergelijking met

haloperidol betrekkelijk weinig extrapiramidale symptomen

(EPS) geeft. En anders dan in veel andere baanbrekende

trials, waarin haloperidol hoog werd gedoseerd, werd in CATIE

een gewone perfenazinedosis gebruikt.”

Liggen de resultaten van dit eerste deel in de lijn der verwachtingen?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Een eerste vaststelling is de lage continuation rate:

het aantal mensen dat zijn pillen blijft nemen, ligt bedroevend laag.

Dat mag dan al in de lijn liggen van andere trials, uit je eigen

praktijk weet je dat het niet klopt dat na achttien maanden

drievierden van je patiënten zijn oorspronkelijke medicatie niet

meer neemt en dat de therapietrouw in de praktijk toch hoger ligt.

Een groot deel van de patiënten in de CATIE-trial die stoppen met

hun medicatie doen dat bovendien op eigen initiatief, niet wegens

een gebrek aan werkzaamheid of onverdraaglijke bijwerkingen.

Over het hoe en waarom van hun motieven tasten we in het

duister. Maar al die bedenkingen doen niets af aan de grote waarde

van deze studie.

Minder goed is dat je in de publicatie weinig informatie krijgt

over de reden waarom uitgerekend déze patiënten 

geïncludeerd werden. De PANSS-scores bij de aanvang van de

studie waren wel abnormaal maar niet extreem hoog. Ook

over de niet-medicamenteuze behandeling en begeleiding

van deze patiënten zegt het artikel niets, noch over de 

begeleiding en educatie van de omgeving, die zeer belangrijk

zijn voor de therapietrouw op lange termijn. Wellicht komt dat

alles in latere artikelen aan bod.”

Komt uit deze studie een ‘beste koop’ naar voren?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Nee, en wel om verschillende redenen. 

Het primaire eindpunt is de duur van de behandeling. Als je

onbevangen naar dat eindpunt kijkt, dan zou je de resultaten

kunnen lezen als een succes voor olanzapine. Daarbij moeten

toch een paar opmerkingen worden gemaakt. Olanzapine

scoort op dit criterium weliswaar statistisch significant beter,

maar in numerieke termen is het verschil klein. De prijs die je

voor dat marginale voordeel betaalt is niet te verwaarlozen: dertig

procent van de olanzapinepatiënten heeft een gewichtstoename

van meer dan 7%. Als je patiënten zoals hier beschreven 

gemiddeld 900 gram per maand aankomen, dan zijn ze na 
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anderhalf jaar therapie gemiddeld meer dan 15 kilogram

zwaarder. Alle metabole parameters in de olanzapinegroep

doen het slecht. Als je naar de secundaire eindpunten kijkt, 

vermindering van de PANSS-score en de CGI, dan lijkt 

olanzapine in het begin beter te werken maar alle andere 

middelen halen dat in een latere tijd in.

Waarom lijkt olanzapine het beter te doen dan de andere 

middelen?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Een mogelijke verklaring is de volgende. De

maximale dagdosis van olanzapine, 30mg verdeeld over vier

toedieningen, lag hoger dan de 20mg per dag waarvoor het in

de VS en Europa geregistreerd is. Voor de andere antipsychotica

bleef de dosis wél binnen de normen van de registratie, of lag

ze zelfs aan de lage kant. De gemiddelde dosis tijdens de 

studie lag voor alle beschouwde middelen binnen normale

grenzen, maar als je in de eerste acute fase van de behandeling

met één middel hoger mag doseren, dan is daar wel voordeel

van te verwachten natuurlijk.”

Wat kun je over de andere antipsychotica zeggen?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Als je metabole veiligheid nastreeft, dan moet

je volgens deze studie ziprasidon geven. Een bijkomende

vaststelling is dat de hypothese van een gestegen 

cardiovasculair risico door QT-verlenging met ziprasidon niet

werd bevestigd.

Het klassieke antipsychoticum dat als comparator fungeerde,

geeft redelijk goede uitkomsten. Dit houdt het risico in dat

beleidsmakers gaan geloven dat de goedkope klassieke 

middelen zo slecht nog niet waren en dat is echt te kort door

de bocht. Perfenazine gaf beduidend méér EPS. Bovendien 

krijgen we in dit deel van de CATIE-studie nog niet genoeg

zicht op het effect van de gebruikte middelen op 

symptoomclusters. Het effect op de PANSS kennen we, maar

wat met de negatieve symptomen, de cognitie, de affectieve

symptomen?”

Hoe komt quetiapine uit de CATIE-studie?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Naar mijn gevoel werd quetiapine in deze 

studie enigszins ondergedoseerd. Dat komt misschien 

omdat de producent in het begin ook lagere dosissen 

aanbeval. Bovendien werd nog het oude, lange 

insluipschema gehanteerd om geen hypotensie te 

induceren, terwijl die angst ongegrond is gebleken en we

tegenwoordig over een veel kortere tijd de optimale 

quetiapinedosis opbouwen.”

Kun je uit de CATIE-trial iets afleiden over de dosis?

MMaarrcc  DDee  HHeerrtt: “Voor mij is in deze trial niet bewezen dat olan-

zapine beter werkt; en als je rekening houdt met de negatieve

gevolgen voor het lichaamsgewicht en het glucosemetabolisme

al helemaal niet.

Toch een belangrijke opmerking. In deze trial had bij baseline

11% van de patiënten diabetes mellitus. In vergelijking met de

gemiddelde populatie is dat een erg hoog percentage. Ook de

prevalentie van het metabool syndroom was hoog in de

CATIE-studie..  Het is ook veel méér dan we in België hebben

gevonden in een vergelijkbare populatie van mensen met

schizofrenie, terwijl ook in die groep een derde tot de helft

méér diabetes werd gezien dan in de rest van de 

bevolking. Dit is een extra stimulans om elke patiënt met 

schizofrenie te screenen op diabetes mellitus en andere 

metabole parameters.”

Psychiater Marc De Hert: “Naar mijn gevoel werd 

quetiapine in deze studie enigszins ondergedoseerd, 

terwijl we tegenwoordig over een veel kortere tijd de 

optimale quetiapinedosis opbouwen.”


