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DIAGNOSE EN BEHANDELING  
VAN KATATONIE: EEN STAND VAN ZAKEN

Katatonie is een motorisch syndroom gekenmerkt door symptomen als mutisme en 
stupor, terugtrekgedrag, katalepsie, opwinding en bizar repititief gedrag. Met een 
prevalentie van 10% komt het relatief vaak voor bij gehospitaliseerde psychiatrische 
patiënten. Desalniettemin wordt katatonie nog steeds ondergediagnosticeerd. 
Stemmingsstoornissen zijn een frequente oorzaak, maar ook psychotische stoornissen 
en vele somatische ziektebeelden kunnen onderliggend aanwezig zijn. Een gebrekkige 
diagnosestelling heeft belangrijke implicaties voor de patiënt. Katatonie is immers 
potentieel levensbedreigend. Bij een accurate diagnose en snelle behandeling is er 
echter een erg gunstige prognose. In deze bijdrage gaan we dieper in op de 
diagnosestelling en de behandeling van katatonie met inbegrip van de preventie en 
behandeling van mogelijke somatische complicaties.

Wat is katatonie?

Katatonie kenmerkt zich door een ontregeling van het motorische systeem en de 

stemming (1). Het syndroom onstaat vaak acuut en manifesteert zich in een veelheid 

aan motorische symptomen, zoals mutisme, stupor, katalepsie, grimassen, repetitieve 

gedragingen, zoals maniërismen of stereotypieën, negativisme, automatische 

gehoorzaamheid en echofenomenen (1). Katatonie kan optreden binnen de context van 

verschillende stoornissen, waaronder neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, 

pyschotische stoornissen, bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen en somatische 

aandoeningen, zoals de anti-N-methyl-D-asparaginezuur (NMDA)-receptor encephalitis. 

Het kan zowel voorkomen bij kinderen, volwassenen als ouderen (2). Het is geen 

zeldzame aandoening. In het psychiatrisch ziekenhuis wordt de prevalentie geschat op 

10% (3). Van de mensen met katatonie die opgenomen zijn, heeft ruim een kwart een 

stemmingsstoornis en 10 tot 15% schizofrenie (4).

Pathofysiologie en etiologie

De pathofysiologie en etiologie van katatonie zijn niet goed bekend (5). Meerdere symp-

tomen verwijzen naar een ontregeling van frontale hersencircuits. Verder zijn er duidelijke 

indicaties voor abnormale elektrische ontladingen in de frontale kwabben en het anterieur 

limbisch systeem (4, 6, 7). De robuuste respons op benzodiazepinen, benzodiazepine/

gamma-aminoboterzuur (GABA)-A receptorcomplexagonisten, doet een cruciale rol van 

GABA-dysfunctie vermoeden (7, 8). Tevens is aangetoond dat patiënten met katatonie 

die niet behandeld werden met antipsychotica vaker een verhoogde spiegel van homo-

vanillezuur, een metaboliet van dopamine, vertoonden. Dit zou dan weer wijzen op een 

hypoactiviteit van de dopaminerge functie (9). Onderzoek met SPECT-scans bracht dan 

weer een slechtere doorbloeding in de prefrontale-pariëtale cortex bij patiënten met 

katatonie aan het licht (10). 
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In de afgelopen decennia werd duidelijk 

dat bewegingsstoornissen onderdeel zijn 

van het gedragsfenotype van een groot 

aantal genetische syndromen. Verder 

onderzoek zou een mogelijke associatie 

tussen genetische afwijkingen en katatonie 

kunnen aan het licht brengen (6). Recent 

werd een nieuwe vagale hypothese voor-

gesteld (6, 7), gebaseerd op de theorie dat 

de meest primitieve respons op dreigend 

gevaar, namelijk ‘bevriezen’ bepaald wordt 

door de nervus vagus, wanneer de nor-

male vecht- en vluchtreacties falen. Het 

katatone syndroom wordt in deze hypo-

these als de klinische manifestatie van het 

‘bevriezen’ beschouwd (6, 7).

Prognose

De prognose is gunstig, zeker wanneer er 

tijdig een behandeling opgestart wordt (1). 

De prognose bij personen met stemmings-

stoornissen lijkt beter dan bij psychotische 

stoornissen (11). Een langere ziekteduur, 

de aanwezigheid van mutisme en audi-

tieve hallucinaties lijken een minder gun-

stige prognose te voorspellen (12). De 

aanwezigheid van flexibilitas cerea (was-

achtige buigzaamheid) (12) (Figuur 3) 

(Figuur 4) (Figuur 5), stupor, hyperactivi-

teit, een snelle spraak, een labiele 

gemoedsgesteldheid, een eerdere episode 

met herstel, een snelle opkomst van de 

episode en een goed sociaal functioneren 

voor de epsiode (1, 13) voorspellen dan 

weer een gunstigere afloop.

Differentiaaldiagnose

Een uitgebreide anamnese, klinisch onder-

zoek en toepassing van diagnostische cri-

teria moeten katanonie onderscheiden van 

andere ziektebeelden, syndromen  

of stoornissen waarbij psychomotorische 

afwijkingen voorkomen die gedeeltelijk 

samenvallen met de symptomen van kata-

nonie. Deze differentiaal diagnose dient te 

gebeuren naast de identificatie van mid-

delen die katatonie kunnen geïnduceerd 

hebben. De differentiaaldiagnose wordt 

heden ten dage nog steeds bemoeilijkt 

door het feit dat er nog geen enkele biolo-

Volgens de DSM-5 (2) is er sprake van katatonie als drie of meer van de volgende symptomen 
aanwezig zijn:
• katalepsie: het passief laten innemen van een houding die tegen de zwaartekracht  

in wordt volgehouden;
• wasachtige buigzaamheid: lichte, gelijkblijvende weerstand tegen het in een andere 

houding plaatsen door de onderzoeker (flexibilitas cerea);
• stupor: geen psychomotoractiviteit, geen actieve interactie met de omgeving;
• agitatie niet onder invloed van externe stimuli;
• mutisme: nauwelijks of geen verbale respons (noot: uitsluiten indien afasie is vastgesteld);
• negativisme: verzet tegen of geen reactie op instructies of externe stimuli;
• poseren: spontaan en actief vasthouden van een houding tegen de zwaartekracht in  

(Figuur 1);
• motorische maniërismen: vreemde, overdreven karikaturen van normale handelingen;
• motorische stereotypieën: zich herhalende, abnormaal frequente, niet doelgerichte 

bewegingen;
• grimasseren (Figuur 2);
• echolalie: anderen ‘napraten’;
• echopraxie: bewegingen van anderen ‘nadoen’.

Figuur 1: Poseren.

Figuur 2: Grimasseren.

Figuur 3: Wasachtige buigzaamheid.
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gische marker is die de diagnose van kata-

tonie objectief kan ondersteunen. Hieron-

der geven we een beknopt overzicht van 

de meest voorkomende ziektebeelden, 

syndromen of stoornissen waarbij psycho-

motorische afwijkingen voorkomen die 

gedeeltelijk samenvallen met de sympto-

men van katatonie.

Hyperkinetische bewegingsstoornissen
Door medicatie-geïnduceerde hyperkine-

tische bewegingsstoornissen, zoals acute 

dystonie (aanhoudende spiercontracties 

die leiden tot abnormale houdingen en/of 

herhaalde bewegingen), tardieve dyskine-

sie (herhaalde, doelloze en onwillekeurige 

bewegingen, vooral maar niet louter rond 

de mond) en acathisie (subjectieve en 

objectieve bewegingsonrust), dienen uit-

gesloten te worden (1). In het bijzonder 

neuroleptica induceren deze hyperkineti-

sche beweginsstoornissen, maar ook aty-

pische antipsychotica, tricyclische en 

tetracyclische antidepressiva, selectieve 

serotonine-uptake-inhibitoren, mono-

amine oxidase-inhibitoren, calciumanta-

gonisten, en anti-epileptica kunnen de 

dopaminehuishouding ontregelen en 

hyperkinetische bewegingsstoornissen 

induceren (14).

Tik-, conversie- en dwangstoornissen
Tikstoornissen, zoals het Gilles de la 

Tourettesyndroom, en dwanghandelingen 

binnen een obsessief compulsieve stoor-

nis kunnen sterk lijken op katatonie. 

Bovendien wordt het katatone syndroom 

ook meermaals met deze stoornissen 

geassocieerd. Er zijn beschrijvingen van 

katatonie bij het syndroom van Gilles de 

la Tourette (15) en bij obsessieve-compul-

sieve stoornissen (16). In dergelijke geval-

len verdwijnt de katatonie na opstart van 

electroconvulsietherapie (ECT) (17, 18).

Hypokinetische bewegingsstoornissen
Onder de hypokinetische beweging-

stoornissen vertonen in het bijzonder 

extrapiramidale symptomen een sterke 

gelijkenis met katatonie. De belangrijkste 

karakteristieken die afzonderlijk of samen 

kunnen voorkomen, zijn bradykinesie 

(bewegingsarmoede), rigiditeit, tremor en 

lichaamsinstabiliteit. Deze hypokinetische 

bewegingstoornissen kunnen op een 

dosisafhankelijke wijze en vaak in de eerste 

maand na toediening veroorzaakt worden 

door (typische) antipsychotica (19).

Maligne neurolepticasyndroom (MNS)
MNS wordt gekenmerkt door koorts, auto-

nome instabiliteit, leukocytose, tremor, 

een verhoogde serumwaarde creatine 

kinase en spierstijfheid (20). De stupo-

reuze vorm van katatonie lijkt op de 

bewegingsloosheid en rigiditeit die ook bij 

MNS voorkomen, maar bij MNS is er ook 

koorts – wat vaak, maar niet altijd, ont-

breekt bij stuporeuze katatonie (5). Het 

onderscheid met katatonie is dan ook 

vaak lastig te maken. De diagnose van 

MNS berust in feite op het post-hoc toe-

schrijven van de symptomen aan een 

antidopaminerg middel (21). MNS wordt 

vanwege de vergelijkbare symptomen en 

het vergelijkbare effect op benzodiazepi-

nes door sommigen dan ook beschouwd 

als een medicatiegeïnduceerde vorm van 

katatonie (22, 23).

Epilepsie
Epilepsie kan gepaard gaan met ver-

schijnselen die ook opgemerkt worden 

bij katatonie, zoals automatische bewe-

gingen, niet reageren op st imuli , 

mutisme, zich onaangepast gedragen 

(incoherent spreken, uitkleden) en het 

(ogenschijnlijk) tegenwerken van de 

onderzoeker. Katatonie kan van tempo-

rale epilepsie onderscheiden worden 

doordat deze laatste aanvalsgewijs ver-

loopt en katatonie meestal niet. Boven-

dien kan temporale epilepsie ook vaak 

worden voorafgegaan door een aura en 

gepaard kan gaan met bijvoorbeeld hal-

lucinaties. De gegeneraliseerde non-

convulsieve status epilepticus kan 

onderscheiden worden van katatonie 

middels een electroencephalogram (24).

Delirium
Een delirium is over het algemeen een 

acuut toestandsbeeld en kan lijken op 

katatonie, omdat het ook vaak gepaard 

Figuur 4: Wasachtige buigzaamheid.

Figuur 5: Wasachtige buigzaamheid.
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gaat met motorische verschijnselen. Bij 

een delirium ontbreken echter de typische 

symptomen van katatonie, zoals flexibilitas 

cerea, mutisme en negativisme (5).

Het klinisch onderzoek

Bij iedere patiënt met een opvallende 

terugval in motoriek, spraak, activiteiten, 

zelfredzaamheid en praktische vaardig-

heden moet rekening houden met kata-

nonie. Dit moet gebeuren ongeacht de 

leeftijd of de psychiatrische diagnose. 

Wanneer men vermoedt dat er sprake is 

van katatonie, dan is een grondig klinisch 

onderzoek nodig. Aangezien infectieziek-

ten, metabole, endocrinologische en neu-

rologische aandoeningen en auto-

immuunziekten in verband zijn gebracht 

met katatonie, moeten ze uitgesloten 

worden (1). Het gebruik van alle beschre-

ven medicatie moet geëvalueerd worden 

om vast te stellen of zij katatone sympto-

men kunnen opwekken. De inname van 

antipsychotica dient, indien mogelijk, 

beëindigd te worden (11). Beoordelings-

schalen kunnen helpen om: (a) een dif-

ferentiaaldiagnose te maken, (b) katato-

nie vast te stellen, en (c) het klinisch 

beloop van katatonie in kaart te brengen. 

Voor het maken van een differentiaaldi-

agnose kan de behandelende arts, kine-

sitherapeut en/of psychomotorisch thera-

peut gebruik maken van een uitgebreid 

instrumentarium.

Katatonie vaststellen: Bush-Francis 
Catatonia Rating Scale (BFCRS)
Ook om de aanwezigheid en ernst van 

katatonie te kunnen vaststellen zijn er 

verschillende schalen ontwikkeld. Roo-

seleer e.a. (25) vergeleken de bruikbaar-

heid van al deze schalen in de klinische 

praktijk en concludeerden dat door de 

goede validiteit, betrouwbaarheid en de 

gebruiksvriendelijkheid, de Bush-Fran-

cis Catatonia Rating Scale (BFCRS) (26) 

de voorkeur geniet voor gebruik in de 

klinische praktijk. De BFCRS kan in  

5 minuten worden afgenomen door de 

behandelende arts of door de kinesithe-

rapeut en/of psychomotorisch therapeut. 

Het instrument bestaat uit 23 items. De 

items worden gescoord op een schaal 

van 0 tot 3, waarbij een hogere score 

overeenkomt met een ernstigere toe-

stand. In de praktijk is de BFCRS een 

semi-gestructureerd interview gebaseerd 

op directe observaties van de patiënt 

(27). Het gaat dus om zelf waargenomen 

gedrag, behalve de items ‘teruggetrok-

kenheid’ en ‘autonome afwijking’, die 

ook op basis van gegevens uit het 

patiëntendossier kunnen worden vastge-

steld. In de Nederlandse vertaling van 

de BFCRS (27) staat een duidelijke 

onderzoeksprocedure.  Bij elke stap van 

de procedure worden de items waarop 

de  p rocedure  be t r ekk ing  hee f t 

toegevoegd.

• Observeer de patiënt terwijl er pogin-

gen onderomen worden hem/haar in 

een gesprek te betrekken: activiteits-

niveau (item 1: opwinding, item 2: 

immobiliteit/stupor, item 3: mutisme, 

item 4: staren, item 5: houding/kata-

lepsie, item 6: grimassen) – abnor-

male bewegingen (item 8: stereoty-

pie, item 9: maniërismen, item 21: 

perseveratie) – abnormale spraak 

(item 7: echolalie, item 10: verbige-

ratie, item 21: perseveratie).

• De onderzoeker krabt zichzelf op 

overdreven wijze: echopraxie (item 7).

• Onderzoek de arm op het tandradfe-

nomeen. Poging tot herpositionering: 

instrueer de patiënt om ‘de arm ont-

spannen te houden’ – beweeg de 

arm met afwisselend relatief weinig 

en veel kracht: rigiditeit (item 11) – 

negativisme (item 12) – wasachtige 

soepelheid (item 13) – gegenhalten 

(item 18: weerstand tegen passieve 

beweging die in verhouding is met de 

sterkte van de stimulus die zich eer-

der automatisch dan uit vrije wil 

voordoet).

•  Vraag de patiënt de arm (voor zich 

uit) te strekken. Plaats één vinger 

onder zijn/haar hand en tracht deze 

langzaam verder omhoog te tillen na 

de instructie. ‘Laat uw arm niet door 

mij opheffen’: mitgehen (item 17: de 

arm wordt opgeheven als reactie op 

lichte druk door de vinger uitgeoe-

fend, ondanks de instructie om dit 

niet te doen.)

• Steek uw hand uit terwijl u het vol-

gende zegt: ‘Geef mij geen hand’. 

Ambitendentie [item 19: de patiënt 

lijkt motorisch ‘vast te zitten’ in 

(een) besluiteloze, aarzelende 

beweging(en)].

• Steek uw hand in uw broekzak en 

zeg: ‘Steek uw tong uit, ik wil er een 

naald in steken’: automatisch 

gehoorzamen (item 16).

• Controleer of de grijpreflex aanwezig 

is: grijpreflex (item 20).

• Bekijk de aantekeningen van de 

afgelopen 24 uur in het patiënten-

dossier en let daarbij op orale inname 

van voedsel en vocht, vitale tekens 

en incidenten: teruggetrokkenheid 

(item 14) – impulsiviteit (item 15) – 

item 22: vijandigheid – autonome 

afwijkingen (item 23).

• Streef ernaar de patiënt ten minste 

elke dag voor korte tijd indirect te 

observeren.

Differentiaaldiagnose met 
door medicatie geïnduceerde 
bewegingstoornissen
Om katatonie te onderscheiden van 

door medicatie geïnduceerde bewe-

gingstoornissen wordt een combinatie 

van de volgende meetinstrumenten 

aanbevolen (28): de Abnormal Involun-

tary Movement Scale (29), de Barnes 

Akathisia Rating Scale (30), en de Uni-

fied Parkinson Disease Rating Scale 

(31). De keuze van deze instrumenten 

is gebaseerd op goede psychometrische 

kwaliteiten, een goede praktische toe-

pasbaarheid, en een korte tijdsinveste-

ring (28).

De behandeling

Preventie en behandeling van 
mogelijke somatische complicaties
Een snelle en accurate diagnose is van het 

grootste belang. Uitstel van behandeling 

kan immers de behandelresultaten verklei-

nen. Bovendien kunnen ernstige compli-

caties optreden, zoals diepe veneuze 
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trombose, doorligwonden, spiercontractu-

ren en uitdroging, ondervoeding en licha-

melijke uitputting (32). Een integrale 

behandeling van katatonie omvat dan ook 

de preventie en behandeling van eventu-

ele somatische complicaties. In tabel 1 

wordt een overzicht gegeven van mogelijke 

preventieve maatregelen die gehanteerd 

kunnen worden (Tabel 1). Dergelijke pre-

ventieve maatregelen vergen een multidis-

ciplinaire aanpak onder supervisie van de 

psychiater. 

Terwijl verpleegkundigen aandacht dienen 

te hebben voor een goede basiszorg met 

preventie van doorligwonden, dient de 

kinesitherapeut en/of psychomotorisch 

therapeut een preventief oefenprogramma 

op te starten om spiercontracturen te ver-

mijden. Een voedingsdeskundige dient 

aandacht te hebben voor symptomen van 

uitdroging en ondervoeding.

Stopzetten van antipsychotische 
medicatie?
Alle voorgeschreven medicatie dient 

beoordeeld te worden op haar mogelijk-

heid om katatone symptomen te induce-

ren. Indien mogelijk dient de inname ook 

stopgezet te worden. Er is een zekere 

ambiguiteit ten aanzien van de rol van 

antipsychotica, hoewel meestal toch aan-

bevolen wordt om de antipsychotische 

medicatie stop te zetten wanneer patiën-

ten katatoniesymptomen vertonen (1). 

Zowel eerste als tweede generatie anti-

psychotica kunnen katatoniesymptomen 

in stand houden of verergeren.

Bovendien doen eerste en tweedegenera-

tieantipsychotica het risico op het ontwik-

kelen van MNS toenemen (34). Hoewel 

algemeen aangenomen wordt dat antipsy-

chotica ineffectief zijn in de behandeling 

van katatonie, lijken sommige tweedege-

neratieantipsychotica wel een gunstige 

uitwerking te hebben. Vooral met tweede-

generatieantipsychotica die een zwakke 

GABA-agonistische werking hebben en 

daardoor dopamineafgifte in de prefrontale 

cortex stimuleren, lijken katatone sympto-

men te verminderen. Zo werden gunstige 

effecten gerapporteerd bij clozapine, olan-

zapine, risperidone  en quetiapine (11). 

Een klein gerandomiseerd onderzoek met 

14 stuporeuze psychotische patiënten 

toont echter aan dat ECT tot opvallend 

betere resultaten leidt dan risperidone 

(4-6mg/dag) (35).

Extra aandacht dient uit te gaan naar 

patiënten die zich met zowel delirium als 

katatonie presenteren (36, 37). Sympto-

men van katatonie en delirium overlappen 

elkaar, wat een diagnosestelling erg gecom-

pliceerd maakt en bovendien belangrijke 

consequenties heeft voor de behandeling. 

Somatische complicaties Maatregelen

Diepe veneuze trombose 1. Farmacologische profylaxe, tenzij er een hoog risico op bloedingen is (bv. acute bloedingen, gebruik 
van anticoagulantia, zoals warfarine, bij ernstige trombocytopenie).

2. Opties aangaande de farmacologische profylaxe:
- Lage dosis ongefractioneerde heparine: 5000IE: subcutaneus, 2-3 maal per dag.
- Laag moleculair gewicht heparine: 20-30mg subcutaneus, 2 maal per dag.

3. Steunkousen: elastische drukkousen of elastische windels.
4. Passieve mobilisaties door de kinesitherapeut. Indien mogelijk: actieve mobilisaties en dagelijkse 

lichaamsbeweging.

Doorligwonden 1. Risico-inschatting: Bradenschaal (30).
2. Indien bedlegerig: frequente herpositionering elke 2 uur.
3. Overleg met diëtist aangaande adequate voeding(supplementen).
4. Gebruik van drukspreidende materialen en zo droog mogelijk houden van de huid in het bijzonder bij 

incontinentie.

Spiercontracturen 1. Passieve mobilisaties door de kinesitherapeut. Indien mogelijk: actieve mobilisaties.
2. Stretching: minstens 30min per dag. Overleg met de kinesitherapeut en/of psychomotorische therapeut.

Voedingstekorten 1. De voedingstoestand (bv. de mogelijkheid tot voedselinname), psychomotorische kenmerken van 
katatonie (bv. stupor en negativisme) en de behandelrespons (mogelijkheid orale inname medicatie) 
dienen als basis voor de inschatting van eventuele nood aan supplementen.

2. Wanneer de katatoniesymptomen het veilig slikken belemmeren, dient sondevoeding opgestart te 
worden (bv. bij meer dan 5 dagen van inadequate orale inname), monitoring van de ademhaling en 
het refeeding-syndroom.

Tabel 1: Preventieve maatregelen voor somatische complicaties (32).
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Terwijl een delirium typisch behandeld 

wordt met (eerste- en tweedegeneratie) 

antipsychotica, zou de aanwezigheid van 

katatonie er eigenlijk toe moeten leiden dat 

de behandeling met antipsychotica wordt 

stopgezet (38). Tegelijkertijd, wanneer kata-

toniesymptomen niet herkend worden bij 

een patient die deliriumklachten vertoont, 

dan zou het niet voorschrijven of stopzetten 

van de benzodiazpines (die een delirium 

zouden kunnen verergeren) ter preventie 

en behandeling van katatonie, de katatonie 

in de hand kunnen werken.  Meer onder-

zoek naar deze behandelingsdilemma’s is 

dringend nodig (39).

De lorazepam- en zolpidem  
challenge tests
De lorazepam challenge test bestaat uit 

het intraveneus toedienen van 1mg lora-

zepam. Indien er geen verbeteringen 

plaatsvinden binnen 5 minuten, wordt de 

procedure herhaald met opnieuw het toe-

dienen van 1mg lorazepam. Wanneer lora-

zepam intramusculair of per os wordt toe-

gediend, dient het interval voor de tweede 

dosis langer te zijn, respectievelijk 15 en 

30 minuten. Als alternatief kan ook zolpi-

dem worden gebruikt (40, 41). In dat geval 

wordt 10mg zolpidem per os toegediend 

en na 30 minuten wordt de patiënt geëva-

lueerd. Een positieve test is een duidelijke 

afname (bijvoorbeeld 50%) van de kata-

tone symptomen, gemeten aan de hand 

van een gevalideerde observatieschaal, 

zoals de BCFRS. Een gunstige respons 

verschijnt echter vaak binnen de 10 minu-

ten (1). Wanneer er na de challenge test 

een verbetering optreedt, kan verder 

behandeld worden met benzodiazepinen 

of ECT. Indien geen respons, of bij een 

transiente respons of bij intolerantie kan 

meteen naar ECT worden overgestapt (11).

Benzodiazepines
Benzodiazepines zijn de eerstekeuzebe-

handeling voor katatonie. Benzodiazepi-

nes zijn GABA-A-agonisten die de defi-

ciënte GABA-werking in de orbitofrontale 

cortex corrigeren (42). Na een positieve 

lorazepam challenge test kan behandeling 

met benzodiazepines opgestart worden. 

Het gebruik van benzodiazepines is een-

voudig, veilig en effectief met remissie in 

70 tot 80% van de gevallen (43, 44). De 

effectiviteit van benzodiazepines wordt 

bepaald door de dosis. Dosissen tussen 

8-24mg lorazepam per dag zijn gebruike-

lijk (1) en worden verdragen zonder dat ze 

sederend zijn (39). Er wordt het best 

gestart met een dosis van 1-2mg loraze-

pam elke 4-12u. De dosis wordt in die 

mate aangepast dat de katatoniesympto-

men verlicht worden zonder de patiënt te 

sederen (42). Met een adequate dosage 

zou er een respons moeten optreden bin-

nen de 3 tot 7 dagen, maar in sommige 

gevallen treedt de respons minder snel op 

(11). Bij een hoge dosis lorazepam dient 

de patient goed gemonitord te worden, 

zowel aangaande een overdreven sedatie 

als met betrekking tot een mogelijke res-

piratoire onderdrukking (39). 

Er bestaat geen consensus over de duur 

van de behandeling. Wanneer de sympto-

men in remissie zijn, wordt de behande-

ling best stopgezet. Er zijn echter gevals-

beschrijvingen van heroptredende klach-

ten na stopzetting van de behandeling.

Zolpidem
Zolpidem is een selectieve GABA-A- 

agonist. Het slaapmiddel werkt dus in op 

dezelfde receptor als benzodiazepines, 

maar is geen benzodiazepine. Er zijn 

gevalsbeschrijvingen van een gunstige 

respons na behandeling met zolpidem bij 

die patiënten waar benzodiazepines en/of 

ECT geen effect hadden (45). Deze bevin-

dingen hebben ook geleid tot de suggestie 

van de zolpidem challenge test als mogelijk 

alternatief voor de lorazepam challenge 

test (zie hoger). Gangbare dosissen zonder 

nevenwerkingen situeren zich in een groot-

orde van 7,5 tot 40mg per dag (1, 11).

Glutamaatantagonisten
Aangezien NMDA-antagonisten een gun-

stig effect hebben op parkinsonsympto-

men en MNS, werden deze middelen – zij 

het beperkt maar met succes – ook getest 

in de behandeling van katatonie (46). In 

het bijzonder amantadine (100-500mg, 

driemaal per dag) en haar derivaat 

memantine (5-20mg/dag) zouden gun-

stige effecten hebben (11). Meer onder-

zoek naar amantadine als mogelijke 

behandeloptie voor katatonie is echter 

noodzakelijk (11).

Andere agentia
Er is anecdotisch bewijs voor het gebruik 

van andere medicatie, zoals bromocriptine 

en biperiden (11). 

Verder, gebaseerd op de GABA-hypothese 

van katatonie, en de GABA-gerelateerde 

werking van verschillende anticonvulsieve 

Samengevat

Welk benzodiazepine is de eerste keuze?

Algemeen wordt lorazepam aanbevolen als eerstekeuzebenzodiazepine met een remissie bij 80% 
van de patiënten. Lorazepam is het meest gebruikte en meest onderzochte middel. Gunstige 
effecten werden echter ook gerapporteerd voor diazepam, oxazepam of clonazepam.

Er wordt aanbevolen het gebruik van 
antipsychotica bij elke patiënt afzonderlijk te 
evalueren. We ondersteunen de algemene 
aanbeveling om, door de kans op verergering, 
antipsychotica stop te zetten. Eens de 
behandeling met benzodiapenies en/of ECT 
tot gunstige resultaten leidt, kunnen 
tweedegeneratieantipsychotica opgestart 
worden indien residuele psychotische 
symptomen, zoals wanen en hallucinaties 
aanwezig zijn (in het bijzonder bij patiënten 
met schizofrenie of als een profylactische 
behandeling bij andere psychotische en 
stemmingsstoornissen). In deze gevallen 
worden tweedegeneratieantipsychotica met 
een lage D2-receptorblokkade (zoals 
quetiapine, en olanzapine) of met een partieel 
agonisme van de dopamine D2-receptoren 
(aripiprazole) aanbevolen (34).
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stemmingsstabilisatoren wordt gesugge-

reerd dat ook deze medicatie (zoals val-

proaat) een behandeloptie zou kunnen 

zijn (47).  Hoewel er ook voor lithium 

goede effecten worden gerapporteerd in 

de behandeling van acute katatonie, 

wordt het in de literatuur vooral gesug-

gereerd als middel in de preventie van 

terugkerende katatonie.De wetenschap-

pelijke bevindingen zijn echter niet onver-

deeld gunstig (11).

Electroconvulsietherapie (ECT)
ECT is geïndiceerd wanneer de challenge 

test niet werkt of toenemende dosering van 

benzodiazepines geen snelle verbetering 

met zich meebrengt. Ook bij levensbedrei-

gende omstandigheden, zoals maligne kata-

tonie met hoge koorts, tachycardie en hoge 

bloeddrukschommelingen, dient ECT opge-

start te worden (11). De meeste auteurs 

bevelen een bilaterale plaatsing van de elec-

troden aan door de sterke werkzaamheid, 

ook al zijn er meerdere succesvolle gevallen 

beschreven waarin van een unilaterale 

plaatsing gebruik werd gemaakt (1). 

Alvorens ECT wordt toegepast, wordt aan-

bevolen de medicatie stop te zetten. Het 

gelijktijdig toepassen van lorazepam en 

ECT kan wel zinvol zijn indien de behande-

ling met lorazepam enige verbetering met 

zich meebracht. Het plots staken van lora-

zepam kan de symptomen immers laten 

heropflakkeren (11). Vaak wordt al een 

gunstige effect opgemerkt na de eerste 

behandeling en zijn er slechts een paar 

behandelingen nodig. Er zijn echter ook 

gevallen waarbij een langdurige kuur is 

vereist (11). Bij maligne katatonie worden 

dagelijkse behandelingen aanbevolen.

Conclusie

Katatonie is een ernstig motorisch syn-

droom. De prognose is echter gunstig 

wanneer de symptomen tijdig herkend en 

adequaat behandeld worden. Essentieel 

in de multidisciplinaire behandeling is de 

preventie van somatische complicaties. 

Lorazepam leidt in 80% van de gevallen 

tot een duidelijke verbetering. Wanneer 

benzodiazepines echter niet helpen 

(inadequate en voorbijgaande respons) of 

een te sterk sederend effect hebben, dient 

onmidddelijk ECT gestart te worden.


