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Inleiding

Ondanks het toegenomen gebruik van psychotrope medi-
cijnen bij kinderen en adolescenten, zijn de gegevens met
betrekking tot hun veiligheid beperkt. Artsen maken zich
actueel vooral zorgen over de metabole en endocriene
bijwerkingen (1). De afwezigheid van studies betreffende
de risico’s betekent natuurlijk niet dat die risico’s er niet
zijn (2). Er is een groeiende evidentie dat kinderen en
adolescenten die antipsychotica nemen een hoger risico
lopen van gewichtstoename en metabole effecten dan vol-
wassenen die dezelfde medicijnen gebruiken (3, 4).

Er is een verband tussen gewichtstoename en obe-
sitas met diabetes mellitus, dyslipidemieën en hyper-
tensie, die op hun beurt risicofactoren zijn voor de car-
diovasculaire morbiditeit en mortaliteit (5). Het gebruik
van antipsychotica bij kinderen en adolescenten heeft
een enorme wending genomen. Meer en meer wordt
een discussie gevoerd over de veiligheid en minder over
de doeltreffendheid (6).
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Samenvatting

Atypische antipsychotica worden steeds vaker gebruikt bij kinderen en adolescenten. Daarvoor is er meestal
geen officiële indicatie. De bijwerkingen van deze geneesmiddelen zijn echter niet gering.

Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de metabole en endocriene bijwerkingen van atypische
antipsychotica, hieraan gekoppeld meer specifiek de risico’s verbonden aan de behandeling van kinderen
en jongeren.

Ook worden een samenvatting en kritische beschouwingen gegeven van de literatuur over de bijwerkin-
gen van atypische antipsychotica gevonden in Medline tot december 2009.

Hieruit blijkt dat kinderen en jongeren een hogere gevoeligheid vertonen voor door antipsychotica geïn-
duceerde hyperprolactinemie, gewichtstoename en geassocieerde metabole afwijkingen.

Een strikte opvolging van de bijwerkingen en risicofactoren is noodzakelijk. Een intense samenwerking
tussen huisartsen, pediaters en kinder- en jeugdpsychiaters dringt zich op.
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Methode

Dit artikel is ontstaan vanuit een literatuuronderzoek
naar de bijwerkingen – in het bijzonder de endocriene
en metabole – van atypische antipsychotica bij kinderen
en jongeren. Er wordt vooral stilgestaan bij de speci-
fieke aanpak van deze bijwerkingen.

De wetenschappelijke artikels waarnaar in dit over-
zichtsartikel verwezen wordt, werden opgezocht via
Medline vanaf 1996 tot december 2009. Er werd gebruik-
gemaakt van volgende trefwoorden in verschillende com-
binaties: „adolescent”, „adverse effect”, „atypical anti-
psychotic”, „child”, „metabolic syndrome”. Door
screening van de referenties van de relevante artikels
werden nog enkele publicaties gevonden. De zoekstra-
tegie van verwante teksten werd ook toegepast.

Atypische antipsychotica en indicaties
voor het gebruik

Atypische antipsychotica worden reeds lang voorge-
schreven bij volwassenen (sinds 1988), maar er bestaat
een snelle groei in het gebruik bij kinderen en adoles-
centen als (onderdeel van de) behandeling van ver-
schillende kinder- en jeugdpsychiatrische aandoeningen
(7) (tabel 1). Uit een studie van de Christelijke Mutua-
liteit blijkt dat risperidon zijn intrede doet als veel
gebruikt geneesmiddel bij kinderen en jongeren (6-18
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TABEL 1

Atypische antipsychotica.

Amisulpiride (Solian)
Aripiprazol (Abilify)
Clozapine (Leponex)
Olanzapine (Zyprexa)
Paliperidon (Invega)
Quetiapine (Seroquel)
Risperidon (Risperdal)
Sertindol (Serdolect)
Ziprasidon (Geodon, niet verkrijgbaar in België)

TABEL 2

Bijwerkingen van atypische antipsychotica (1, 8, 10).

Metabool: gewichtstoename, hyperglykemie en diabetes, hyper-
lipidemie.

Endocrien: hyperprolactinemie, effect op de schildklierfunctie,
pancreatitis en leverfunctiestoornissen.

Extrapiramidaal: parkinsonisme, tardieve dyskinesie, acute dystonie,
akathisie.

Anticholinerg: flushing, droge mucosa, verminderde zweetsecretie,
constipatie, urineretentie, tachycardie, problemen met
leren en geheuren.

Cardiaal: verlengd QT/hartritmestoornissen, hypotensie, cardi-
omyopathie.

Agranulocytose.
Sedatie, verminderd concentratievermogen.
Epilepsie.
Maligne neuroleptisch syndroom.
Priapisme.

jaar) in België. Risperidon stond in 2007 en 2008 op de
6e, respectievelijk 10e plaats naar uitgaven bij jongens
in de leeftijdsklasse van 13 tot 18 jaar. De stijging van
het gebruik van psychofarmaca bij jongeren is veront-
rustend (Data CM. Top 10 naar ZIV-uitgaven 2008).

Atypische antipsychotica worden in ons land vooral
off-label voorgeschreven bij stoornissen die gepaard gaan
met agressief en storend gedrag zoals pervasieve ont-
wikkelingsstoornissen (autisme, stoornis van Rett, des-
integratiestoornis van de kinderleeftijd, syndroom van
Asperger, pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders
omschreven), gedragsstoornissen (oppositioneel opstan-
dige), eetstoornissen, mentale retardatie, ernstige vor-
men van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
(ADHD), ticstoornissen zoals het gilles-de-la-tourette-
syndroom, psychotische stoornissen zoals schizofrenie,
bipolaire stoornissen en obsessief-compulsieve stoornis-
sen (2, 6, 8-10).

In België hebben enkel risperidon en aripiprazol een
officiële indicatie voor het gebruik bij kinderen en ado-
lescenten. Risperidon is aangewezen voor de behande-
ling van kinderen en jongeren met ernstige gedrags-
stoornissen. Recent heeft aripiprazol in Europa een
goedkeuring gekregen voor de behandeling van schizo-
frenie bij adolescenten vanaf 15 jaar.

Toch zijn antipsychotica bij kinderen en adolescen-
ten met autisme of pervasieve ontwikkelingsstoornissen
de meest gebruikte klasse van psychofarmaca (11). In de
Verenigde Staten zijn volgens de Food and Drug Admi-
nistration (FDA; www.fda.gov) voor de symptomatische
behandeling van prikkelbaarheid bij kinderen en ado-
lescenten met autisme of andere pervasieve ontwikke-
lingsstoornissen enkel risperidon (5-16 jaar) en aripi-
prazol (6-17 jaar) aangewezen (12, 13). Daarnaast
hebben zowel risperidon, aripiprazol als quetiapine in
de Verenigde Staten een officiële indicatie voor de behan-
deling van schizofrenie bij adolescenten van 13-17 jaar
en van een manische of gemengde episode van de bipo-
laire I-stoornis bij kinderen van 10-17 jaar. Olanzapine
is in de Verenigde Staten aangewezen vanaf 13 jaar voor
de behandeling van schizofrenie en van een manische
of gemengde episode of de onderhoudsbehandeling van
de bipolaire I-stoornis. De FDA overweegt om ziprasidon
een officiële indicatie toe te kennen voor de behandeling
van kinderen vanaf 10 jaar. Dit geneesmiddel wordt tot
op heden beschouwd als „voldoende veilig” en effectief

voor de behandeling van kinderen en jongeren met schi-
zofrenie of een bipolaire stoornis.

Bijwerkingen van atypische antipsychotica

Atypische antipsychotica hebben over het algemeen een
gunstiger bijwerkingsprofiel en een vergelijkbare doeltref-
fendheid ten opzichte van klassieke neuroleptica (14, 15)
(tabel 2). De therapeutische werking en het bijwerkings-
profiel van atypische antipsychotica worden verbonden
aan hun effect op dopaminerge, noradrenerge, serotonerge,
histaminerge en cholinerge receptoren (16, 17). Ondanks
het gunstiger profiel wat betreft motorische bijwerkingen,
mag men het optreden van andere neveneffecten niet gaan
minimaliseren (8). Daarbij komt dat door verschillen in
absorptie, distributie en metabolisme van antipsychotica
kinderen vaak een hogere dosis per kilogram lichaamsge-
wicht nodig hebben om tot dezelfde doeltreffendheid te
komen en dat meerdere dagdosissen nodig kunnen zijn bij
jonge kinderen (18). Daardoor hebben kinderen meer kans
op neveneffecten. Er treden minder neveneffecten op, wan-
neer de dosis traag opgebouwd wordt (19).

Metabole bijwerkingen en het metabool syndroom

Kinderen en adolescenten lopen een hoger risico van
door antipsychotica geïnduceerde hyperprolactinemie,
gewichtstoename en mogelijk ook geassocieerde meta-
bole afwijkingen in vergelijking met volwassenen (1,
20-24).

Meerdere prospectieve studies hebben aangetoond
dat gewichtstoename, obesitas en metabole afwijkingen
gedurende de kindertijd een risico inhouden op obesi-
tas, het metabool syndroom, hypertensie, cardiovascu-
laire morbiditeit, slaapapneu, osteoartritis en maligniteit
op volwassen leeftijd (5, 25).

Metabool syndroom is een samengaan van bepaalde
fysische parameters en bloedwaarden, dat het risico op
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TABEL 3

Het metabool syndroom: criteria (1, 16, 27).

Volwassenen Kinderen en adolescenten

1. abdominale obesitas 1. overgewicht
buikomtrek ≥ 102 cm voor mannen buikomtrek ≥ pc 90 of BMI ≥ pc 95
buikomtrek ≥ 88 cm voor vrouwen

2. nuchtere triglyceridemie 2. nuchtere triglyceridemie
≥ 1,69 mmol/l (≥ 150 mg/dl) ≥ 1,24 mmol/l (≥ 110 mg/dl)

3. nuchtere HDL 3. nuchtere HDL
< 1,03 mmol/l (< 40 mg/dl) < 1,03 mmol/l (< 40 mg/dl)

voor mannen
< 1,29 mmol/l (< 50 mg/dl) (geen onderscheid jongens/

voor vrouwen meisjes)

4. bloeddruk ≥ 130/85 mmHg 4. bloeddruk ≥ pc 90
(afhankelijk van leeftijd en

geslacht)

5. nuchtere glykemie 5. nuchtere glykemie
≥ 6,11 mmol/l (≥ 110 mg/dl) ≥ 6,11 mmol/l (≥ 110 mg/dl)

pc: percentiel

het ontwikkelen van atherosclerotische cardiovasculaire
ziekten verhoogt. De aanwezigheid van het metabool
syndroom bij jonge personen voorspelt het vroegtijdig
optreden van deze aandoeningen op volwassen leeftijd.

Bij kinderen veranderen de parameters die deel uit-
maken van het metabool syndroom met de leeftijd, de
lengte en het geslacht. Bijgevolg moesten de criteria aan-
gepast worden. Voor kinderen en adolescenten moeten
minstens 3 van de 5 criteria aanwezig zijn om te kun-
nen spreken van metabool syndroom (1). Er is op dit
moment echter nog geen eenduidige definitie voorop-
gesteld voor het metabool syndroom bij kinderen (26).

Volgens de International Diabetes Federation (IDF) vol-
staat bij kinderen (10-16 jaar) abdominale obesitas samen
met 2 andere criteria om te kunnen spreken van het meta-
bool syndroom. Als grenswaarde voor de triglyceridemie
hanteert zij 1,69 mmol/l (150 mg/dl) (28) (tabel 3).

Eén van de meest uitgesproken bijwerkingen van
atypische antipsychotica is de gewichtstoename (29).
De gemiddelde stijging van het gewicht en „body mass
index” (BMI) is 2 keer zo hoog bij atypische antipsy-
chotica in vergelijking met klassieke neuroleptica. Drie
keer zoveel patiënten met een eerste psychotische epi-
sode ontwikkelen het metabool syndroom bij behande-
ling met atypische antipsychotica in vergelijking met
klassieke neuroleptica (30). Gewichtstoename bij kin-
deren en jongeren, in verschillende indicaties, zou het
meest optreden bij olanzapine en quetiapine en het
minst bij risperidon en aripiprazol (8, 31, 32). Onder-
zoek bij de behandeling met atypische antipsychotica
van (de eerste psychotische episode van) schizofrenie
en schizofreniforme stoornissen toonde de grootste
gewichtstoename met clozapine en olanzapine, minder
met quetiapine en risperidon, het minst met aripiprazol
en ziprasidon (15, 33-36). Op het niveau van een indi-
vidu is het moeilijk om voorspellingen te maken, maar

er zijn verschillende demografische en klinische varia-
belen die kunnen helpen bij het maken van keuzes voor
bepaalde medicijnen. Risicofactoren die gewichtstoe-
name kunnen voorspellen zijn: jongere leeftijd, vooraf
bestaand overgewicht of obesitas, familiale belasting van
obesitas, niet-blanke etniciteit, neiging tot eten onder
stress, cannabisgebruik. Vroege gewichtstoename (> 7%
verandering binnen 6 weken na start van olanzapine) is
een sterke voorspellende factor van latere significante
gewichtsverandering (3, 4, 37). Een hoge hemoglobi-
nespiegel, de hoeveelheid rode bloedcellen en het hema-
tocriet zijn biochemische predictoren voor de ont-
wikkeling van obesitas bij (de eerste episode van)
schizofrenie. Een lage BMI bij aanvang gaat samen met
een grotere toename van de BMI (38). Kinderen en ado-
lescenten met psychische gezondheidsproblemen heb-
ben vaak multipele risicofactoren zoals slechte voeding,
onvoldoende beweging, middelenmisbruik en een tekort
aan aangepaste medische opvolging (39).

Het exacte mechanisme van gewichtstoename bij
behandeling met psychofarmaca is nog niet volledig
gekend. Wellicht is er een samenspel tussen factoren
die te maken hebben met de aandoening zelf (metabole
veranderingen, verandering van de eetlust), factoren die
verbonden zijn aan het geneesmiddel (serotonerge-,
histaminerge- en noradrenergereceptorblokkade; veran-
deringen in het verzadigingsgevoel, sedatie, droge mond)
en factoren binnen het genezingsproces (eetgewoonten,
fysieke activiteit) (3, 4, 8, 40).

Volgens een kleine studie zou deze gewichtstoename
omkeerbaar zijn na het stoppen van de behandeling met
risperidon bij kinderen met gedragsstoornissen. Er zijn
echter meer gegevens nodig alvorens te kunnen beslui-
ten dat de omkeerbaarheid voor alle kinderen geldt (10).
Er werd geen verschil gevonden in gewichtstoename bij
kinderen die enkel atypische antipsychotica namen ver-
geleken met kinderen die daarnaast ook stimulantia
gebruikten (25, 41).

Obesitas kan, naast het effect op de medische mor-
biditeit, ook een impact uitoefenen op het zelfbeeld, de
sociale ontwikkeling en de therapietrouw (8, 9, 42).
Gewichtstoename is een ernstige verwikkeling voor kin-
deren en adolescenten in de ontwikkeling van het zelf-
beeld en de seksualiteit. Gewichtstoename kan leiden
tot een eetstoornis of een depressie (20).

Diabetes mellitus is een ander vaak voorkomend
gevolg van gewichtstoename en obesitas. Er zouden ook
rechtstreekse effecten van de behandeling met atypische
antipsychotica kunnen zijn op de insulinesecretie (1).
Hiervoor bestaan een aantal hypothesen: de toename
van de hoeveelheid vetweefsel zou kunnen resulteren
in insulineresistentie, glucose-intolerantie en diabetes.
Vanuit de hyperlipidemie zou door een toename in vet-
zuren het glucosemetabolisme kunnen veranderen of er
zou een vermindering van bèta-celrespons in de pan-
creas kunnen optreden (25). In een casuïstische mede-
deling wordt het ontstaan gemeld van diabetes bij een
14-jarige na enkele maanden behandeling met risperi-
don. Er blijkt dus zowel op korte als op lange termijn
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TABEL 4

Tekenen en symptomen van hyperprolactinemie
(1, 50).

Hypogonadisme: amenorroe, laag oestrogeen bij meisjes, laag testoste-
ron bij jongens

Groei van het bortstklierweefsel bij meisjes en jongens
Galactorroe meer bij meisjes dan bij jongens
Gynaecomastie bij meisjes en jongens
Verminderd libido bij meisjes en jongens
Seksuele disfunctie bij jongens
Osteoporose bij meisjes en jongens
Vertraging van de puberale maturatie
Hirsutisme bij meisjes
Verband met goedaardige hypofysetumoren (controversieel)

een risico op het ontwikkelen van diabetes te bestaan.
Bij een aantal patiënten bleek de diabetes mellitus niet
te herstellen na het stoppen van de behandeling met
antipsychotica (43, 44).

Als laatste groep metabole bijwerkingen van atypi-
sche antipsychotica zijn er de dyslipidemieën, waarbij
hypertriglyceridemie een onafhankelijke risicofactor is
voor cardiovasculaire aandoeningen (25).

Endocriene bijwerkingen

Effect op de schildklierfunctie
Er zijn enkel gegevens bekend over het effect van que-
tiapine op de schildklierfunctie. Quetiapine doet thy-
roxine (T4) dalen. Het mechanisme van dit effect is niet
gekend. Vrij thyroxine en thyroïdstimulerend hormoon
(TSH) bleven normaal (1).

Hyperprolactinemie (tabel 4)
De meeste atypische antipsychotica veroorzaken min-
der hyperprolactinemie dan klassieke neuroleptica. Toch
is het effect afhankelijk van het product en de dosis (1).
Hyperprolactinemie wordt het meest gezien bij de
behandeling met amisulpride (33). Regelmatig wordt
echter ook een aanhoudende stijging van het serum-
prolactine onder behandeling met risperidon gemeld.
Een voorbijgaande stijging werd gemeld voor olanza-
pine en ziprasidon. Quetiapine en sertindol lijken geen
stijging van de serumconcentraties van prolactine uit te
lokken. Uit recent onderzoek blijkt dat een behandeling
met aripiprazol zelfs gepaard kan gaan met een daling
van de prolactinespiegel in het bloed. Antipsychotica
verhogen meestal de plasmaspiegels van prolactine als
gevolg van hun perifere antidopaminerge werking (31,
45-48). Dit effect kan meer uitgesproken zijn bij post-
puberale kinderen en adolescenten dan bij volwassenen.
Dit zou veroorzaakt worden door de aan de leeftijd
gebonden afname van dopaminereceptoren (1, 49).

Omdat de individuele gevoeligheid varieert, ont-
wikkelen niet alle patiënten met hyperprolactinemie
deze symptomen. Bij kinderen lijkt de door antipsy-
chotica geïnduceerde hyperprolactinemie na verloop

van tijd te normaliseren. De meeste kinderen en ado-
lescenten maken een normale puberteit door (1, 49).
Een studie toonde aan dat geen enkel kind na 10 weken
klinische tekenen van hyperprolactinemie toonde, maar
dat bij 28% wel een verhoogde prolactinespiegel
aanwezig was van meer dan tweemaal de normale
waarde (11).

Het exacte effect van hyperprolactinemie tijdens de
puberteit, een weliswaar essentiële periode voor de ont-
wikkeling van de botmassa, is grotendeels onbekend;
nochtans kan men verwachten dat stoornissen gedu-
rende deze periode het bereiken van de piekbotmassa
zouden kunnen beïnvloeden. Aan de andere kant is de
piekbotmassa voor het grootste deel genetisch bepaald,
terwijl 20% afhankelijk is van andere factoren zoals
de omgeving of hormonen tijdens de puberteit. De
meeste studies over prolactinoom en veranderingen in
botdensiteit gaan gepaard met prolactinespiegels die
veel hoger zijn dan de spiegels die gewoonlijk voorko-
men bij antipsychotica (42). Gynaecomastie kan bij
zowel meisjes als jongens een teken zijn van hyper-
prolactinemie. De pathogenese kan verschillen volgens
het geslacht (1, 50).

Opvolgen van de metabole bijwerkingen

Net als bij volwassenen is het aangewezen bij kinderen
en jongeren de bijwerkingen van atypische antipsycho-
tica op te volgen (20). Het is belangrijk dat dit op regel-
matige tijdstippen gebeurt. Bij kinderen en adolescenten
treden bijwerkingen van antipsychotica vaak op tijdens
de eerste 3 maanden van de behandeling (12).

Bij de start maakt men een inschatting van het meta-
bole risico van de patiënt. Klinische gegevens, waaron-
der de familiale voorgeschiedenis, maken deel uit van de
anamnese. Bloedwaarden (o.a. nuchtere glykemie en
lipidenspiegels) worden bepaald vóór de start van de
behandeling (21, 25, 27, 51). Op dat moment legt men
ook de beginwaarden van gewicht, lengte en bloeddruk
vast.

Volgens Correll et al. zou dit herhaald moeten wor-
den na 3, 6 en 12 maanden, tenzij er afwijkingen zijn
(16, 18, 20). Wanneer er bijvoorbeeld significante
gewichtstoename optreedt of als de patiënt symptomen
ontwikkelt die wijzen op diabetes, moet de frequentie
van de controles opgedreven worden. Men adviseert om
de glykemiecontroles vaker te verrichten bij kinderen
dan bij volwassenen omdat kinderen vatbaarder blijken
voor gewichtstoename geïnduceerd door antipsychotica
en geassocieerde metabole afwijkingen. De meest recente
richtlijnen adviseren controles op 6 en 12 weken en
daarna minstens jaarlijks (3, 4, 16, 20, 27, 32).

Lichaamsgewicht

Gewichtstoename op zich heeft weinig betekenis bij kin-
deren, omdat het normaal is dat het gewicht toeneemt
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naarmate ze groeien. Het is dus beter de BMI te volgen
dan het gewicht. De meetinstrumenten en grenswaarden
verschillen met deze voor volwassenen (27).

Er zijn voor leeftijd en geslacht aangepaste normta-
bellen voor BMI (27, 52). Een algemeen aanvaarde defi-
nitie voor een klinisch significante gewichtstoename in
de loop van de ontwikkeling bestaat niet (1). Kinderen
met een BMI tussen percentiel 85 en 95 zouden een
risico van overgewicht lopen. Boven percentiel 95 is er
sprake van overgewicht (27, 52).

Onafhankelijk van het totale gewicht en de totale
vetmassa is een centrale vetverdeling een risicofactor
voor de gezondheid van zowel volwassenen als kinde-
ren. Excessief abdominaal vet is geassocieerd met hyper-
lipidemie, cardiovasculair risico en andere aandoenin-
gen. Het meten van de buikomtrek zou dus zinvoller
zijn. Een grotere buikomtrek gaat vaker gepaard met
hypertensie, diabetes, dyslipidemie en het metabool syn-
droom. Er is evidentie voor dat de buikomtrek een betere
voorspeller is van cardiovasculaire aandoeningen en vis-
ceraal vet dan de BMI (53). Het is eenvoudig uit te voe-
ren. Ook buikomtrekcurven zouden moeten aangepast
worden naar leeftijd en geslacht (27).

Een andere suggestie is om de vetmassa en het vet-
percentage te meten omdat abdominaal vet sterk ver-
bonden is met insulineresistentie en het risico op dia-
betes (5, 51). Een recente studie naar metabole effecten
van antipsychotica bij kinderen gebruikt nieuwe tech-
nieken voor het aantonen van kwantitatieve verande-
ringen in vetmassa en insulinegevoeligheid. Ze passen
onder andere „dual energy x-ray absorptiometry” en
abdominale MRI toe (54).

Triglyceriden

Een triglyceridengehalte van > 1,69 mmol/l (> 150 mg/dl)
is een abnormale waarde (26, 28). Bij kinderen en
jongeren wordt echter een waarde van > 1,24 mmol/l
(> 110 mg/dl) al als verhoogd beschouwd (20).

Totale cholesterol, LDL en HDL

Voor kinderen en adolescenten van 2-18 jaar is een totale
cholesterolwaarde in het bloed van 4,40-5,15 mmol/l
(170-199 mg/dl) randnormaal en > 5,17 mmol/l
(> 200 mg/dl) verhoogd. Voor LDL is dat respectievelijk
2,84-3,34 mmol/l (110-129 mg/dl) en > 3,36 mmol/l
(> 130 mg/dl). Voor HDL is een waarde van
< 0,91 mmol/l (< 35 mg/dl) abnormaal (26). Ook hier
worden lagere grenswaarden gehanteerd dan bij vol-
wassenen (20).

Bloeddruk

Ook bloeddrukcurven zouden moeten aangepast wor-
den naar leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Er wordt

voorgesteld om bij de bloeddrukmeting bij kinderen een
aangepaste bloeddrukmeter te gebruiken (27, 55).

Glykemie en diabetes

De waarden voor prediabetes (5,55-6,94 mmol/l (100-
125 mg/dl) en diabetes (≥ 6,99 mmol/l (≥ 126 mg/dl)
zijn dezelfde als bij volwassenen (20). Gewichtsverlies,
polyurie, polydipsie en verandering in mentale toestand
zijn symptomen die wijzen op diabetes (27).

Opvolgen van het effect op de schildklierfunctie

Bij het gebruik van quetiapine wordt voorgesteld om de
schildklierfunctie te testen voor het starten van de medi-
cijnen, na 3 maanden en vervolgens na 1 jaar. Wanneer
TSH gestegen is, zouden de testen om de 3 maanden
moeten blijven gebeuren. Behandeling met thyroxine is
pas nodig als TSH in het bloed boven de normale waarde
gestegen is (1).

Opvolgen van het effect op de prolactinespiegel

De anamnese is belangrijk. Men adviseert om steeds te
vragen naar menstruatie, tepelafscheiding, gynaeco-
mastie (ook bij jongens), seksueel functioneren en pube-
rale ontwikkeling bij patiënten die behandeld worden
met antipsychotica. Als de problemen in de tijd gerela-
teerd zijn aan het gebruik van antipsychotica, is het aan-
gewezen om het prolactinegehalte in serum te contro-
leren. Als dat bij een meisje hoger is dan normaal, moet
men navragen of ze hormonale anticonceptie neemt en
een zwangerschapstest doen. Zowel hormonale anti-
conceptie als zwangerschap kunnen een verhoogde pro-
lactinespiegel tot gevolg hebben. Ook TSH en creatinine
moeten bepaald worden omdat hypothyreoïdie en nier-
falen ook prolactine kunnen doen toenemen (1).

Aanpak en behandeling 
van metabole bijwerkingen

Clinici moeten bij het gebruik van alle atypische anti-
psychotica attent blijven voor het effect op gewichts-
toename en alle componenten van het metabool syn-
droom. Preventie geniet de voorkeur. Hierbij hoort het
geven van informatie over een gezonde levensstijl (voe-
ding en lichaamsbeweging) alvorens de behandeling te
starten. De strategieën die worden aangegeven, worden
best beschouwd als suggesties voor de aanpak en niet
als behandelingsrichtlijnen (1, 3, 4, 20, 56). Het is moge-
lijk dat een dosisaanpassing of het overschakelen naar
medicijnen met een laag risico zich opdringt (aripipra-
zol of ziprasidon) (57). Er kan soms een medicijn wor-
den toegevoegd dat specifieke bijwerkingen kan verbe-
teren (20). Bij indicaties waar voor het gebruik van
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antipsychotica een alternatief voorhanden is, spreekt het
voor zich dat de medicijnen moeten gestopt worden van
zodra er meer nadelen zijn dan voordelen (10). Bij jon-
geren met een psychotische stoornis dienen de neven-
effecten adequaat bijgestuurd te worden.

Lichaamsgewicht

Enkele studies hebben aangetoond dat programma’s
rond gewichtscontrole, met de focus op voeding,
lichaamsbeweging en motivatie, effectief zijn in het ver-
minderen van de gewichtstoename (8). Er zijn Ameri-
kaanse dieetrichtlijnen voor kinderen (vanaf 2 jaar) en
adolescenten. De nadruk ligt op een evenwichtige
inname van calorieën met voldoende fysieke activiteit
om een gepast lichaamsgewicht te bereiken (26).

Metformine, topiramaat, amantadine, orlistat zouden
producten zijn om bij kinderen die behandeld worden
met antipsychotica, gewicht te laten verliezen of het
minstens te stabiliseren (1).

Een gevalsstudie toonde dat de toediening van stimu-
lantia voor de maaltijd het gewicht deed afnemen bij een
patiënt die 4 kg was bijgekomen bij een behandeling met
olanzapine (25). Een andere casus kende een succesvolle
associatie van topiramaat 50 mg bij de behandeling met
quetiapine bij een adolescent. Enkele kleine studies stel-
den een stabilisering van het gewicht vast bij het toedie-
nen van amantadine of metformine (25). Nog een andere
kleine studie suggereert ook dat topiramaat zinvol kan
zijn om bij bepaalde patiënten de gewichtstoename onder
controle te houden, maar er is nog meer onderzoek nodig
(58). Een gerandomiseerde dubbelblinde, placebogecon-
troleerde studie onderzocht de behandeling met metfor-
mine van kinderen en adolescenten met gewichtstoename
geassocieerd aan de behandeling met atypische antipsy-
chotica (59). Aangetoond werd dat het gewicht van kin-
deren die metformine kregen stabiel bleef. Metformine
wordt beschouwd als een veilige en effectieve behandeling
om de gewichtstoename, de afgenomen sensitiviteit voor
insuline (metformin doet de insulineresistentie afnemen)
en het abnormaal glucosemetabolisme te herstellen. De
auteurs wijzen er ook op dat aanpassingen in het gedrag
en dieet net bij deze kinderen met neuropsychiatrische
aandoeningen moeilijk is. Een recent onderzoek bij kin-
deren van 10-18 jaar die behandeld werden met atypische
antipsychotica en metformine toonde naast de stabilisering
van het gewicht, ook een significante vermindering van
de triglyceridenspiegels aan (60). Er was echter geen ver-
betering van de insulinegevoeligheid en zelfs een toename
van LDL en cholesterol in het bloed. Toch wordt metfor-
mine beschouwd als een beloftevolle behandeling van
gewichtstoename bij kinderen (60).

Dyslipidemieën

Dyslipidemieën zouden eerst aangepakt moeten worden
met een dieet en daarna pas medicamenteus met

gemfibrozil, fenofibraat, een statine, visolie of niacine
(1). Bij kinderen jonger dan 8 jaar is dat enkel aange-
wezen bij een dramatische verhoging van de LDL-spie-
gel (>12,93 mmol/l of >500 mg/dl) (26).

Diabetes

Diabetes kan behandeld worden met orale antidiabe-
tica of insuline. Men mag echter niet vergeten dat dia-
betes die werd uitgelokt door het gebruik van antipsy-
chotica soms kan verdwijnen door de medicijnen te
stoppen of over te schakelen naar een ander antipsy-
choticum (1).

Besluit

Er is weinig wetenschappelijke literatuur over de doel-
treffendheid en de veiligheid van het gebruik van aty-
pische antipsychotica bij kinderen en adolescenten.
Onderzoek naar veiligheid is om twee redenen belang-
rijk. Ten eerste worden deze middelen vaak langdurig
gegeven bij kinderen die in volle ontwikkeling zijn. Ten
tweede kan het toedienen van psychotrope medicijnen
– zelfs kortdurend – op een organisme dat zich aan het
ontwikkelen is, effecten uitoefenen die lang blijven aan-
houden of die pas opduiken tijdens het latere leven.
Onderzoek naar de veiligheid van psychotrope middelen
op korte en lange termijn zou een prioriteit moeten zijn
in de psychofarmacologie bij kinderen en jongeren (61).

Er zijn richtlijnen nodig voor de klinische praktijk
voor de monitoring van parameters. Het effect van far-
macologische en niet-farmacologische interventies moet
bestudeerd worden. Recent zijn nieuwe Europese richt-
lijnen verschenen die ook aandacht hebben voor de risi-
co’s bij kinderen en adolescenten. Deze richtlijnen wer-
den opgesteld vanuit een samenwerking tussen de
European Psychiatric Association (EPA), de European
Association for the Study of Diabetes (EASD) en de Euro-
pean Society of Cardiology (ESC) (3, 4).

Kinder- en jeugdpsychiaters zouden zich nog meer
bewust moeten worden van het belang om hun jonge
patiënten te screenen. Het is hun taak om het kind van
nabij op te volgen en het eventueel naar de huisarts of
de pediater te verwijzen bij het optreden van belang-
rijke neveneffecten. Kinder- en jeugdpsychiaters, huis-
artsen, pediaters en endocrinologen zouden nauw moe-
ten samenwerken bij het opvolgen en behandelen van
ernstige bijwerkingen van atypische antipsychotica bij
kinderen en adolescenten.
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Abstract
Metabolic and endocrine side-effects of
atypical antipsychotics in children and

adolescents: guidelines for clinical practice

Atypical antipsychotics are being used more often in
children and adolescents. Most often this use is off-
label. These agents may induce important side-effects.

Aim. Review the available evidence on metabolic
and endocrine side-effects of atypical antipsychotics.
The focus is on specific risks associated with use of
these agents in children and adolescents.

Method. Review and critical evaluation of the lit-
erature on side-effects of atypical antipsychotics
through a Medline search till December 2009.

Results. Children and adolescents have a higher
liability to experience antipsychotic induced hyper-
prolactinaemia, weight gain and associated metabolic
disturbances.

Close screening and monitoring of side-effects
is warranted. A good collaboration between child-
and adolescent psychiatrists, general practitioners
and paediatricians remains essential.
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