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Summary

There are about 100,000 patients with epilepsy in the Netherlands. For almost all these 
patients drug therapy is the mainstay of their treatment. The aim of drug therapy is 
to prevent the occurrence of seizures completely. However, approximately 20-30% of 
the patients do not become seizure-free on anti-epileptic drugs (AEDs). In addition 
many patients suffer from side effects. Therefore it is important to find new drugs.
 Patients who do not become seizure free on two, or more than two AEDs, are 
called refractory patients or pharmacoresistant patients. This patient category was 
involved in our long-term studies on three new anti-epileptic drugs: topiramate 
(TPM), levetiracetam (LEV) and lamotrigine (LTG). For a good interpretation of 
the results presented in this thesis it is important to realise that the likelihood to 
respond to drug therapy is a function of the past treatment history. For every two 
anti-epileptic drugs that proved ineffective in the past, the percentage of patients 
who respond with a greater than 50% reduction in seizure frequency decreases by 
twofold. 

In chapter 2 the pros and cons of regulatory clinical trials are described. We performed 
a systematic search of the literature on clinical trial designs and outcome measures 
for the evaluation of AEDs. We found that the anti-epileptic drug approval process 
is based primarily on short-term, randomized, placebo-controlled, parallel-group, 
add-on studies. These studies find anticonvulsive drugs which are more effective 
than placebo but cannot tell us which new anti-epileptic drug will be best in clinical 
practice. Regulatory trials are necessary to prove the efficacy and the safety of new 
AEDs but long-term studies may add valuable information as is pointed out in this 
chapter. Important efficacy parameters for long-term studies are seizure freedom and 
retention rate. Also much more  attention should be given to the monitoring of side 
effects because tolerability problems often lead to discontinuation of AED therapy.
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In chapter 3 we describe our experience with the first 470 patients who were treated 
with topiramate in the Epilepsy Centre Kempenhaeghe. We followed these patients 
for 4 years and used the retention rate as primary outcome parameter. In clinical 
practice the prescribed daily dose was 200-300 mg. This was much lower than the 
600 mg/day which was recommended in the product information at that time but is 
in line with current medical practice. 
 The effects of TPM on seizure frequency were rather impressive in our refractory 
patients. In 6-months evaluations about 10-15% of the patients became seizure-free. 
In approximately 30% of the patients the drug had a favourable effect on seizure 
frequency.
 For topiramate the neurocognitive side effects were the most frequent reason for 
drug discontinuation. We found that a low starting dose, a slower titration and a 
lower maintenance dose cannot prevent these side effects. In about 10% of the patients 
side effects led to discontinuation despite the obvious favourable effects on seizure 
frequency. Retention rate was 53% after 1 year, 45% after 2 years, 38% after 3 years 
and 30% after 4 years. 
 The main reasons for drug discontinuation were side effects. In 23% of the patients 
side effects were the only reason for discontinuation. 14% of the patients experienced 
side effects and a lack of efficacy of TPM and therefore decided to discontinue the 
drug. Therefore, side effects played a role in discontinuation of TPM in almost 40% 
of the total study group. We did not find meaningful prognostic factors that may help 
us in clinical decision making, i.e. help us to prevent those side effects or help us to 
identify those at risk.
 Our conclusion is that topiramate is associated with a high incidence of side effects 
in clinical practice which affects long-term retention.

In chapter 4 we report on our levetiracetam (LEV) study. In total 301 patients were 
included and followed for 2 years. The clinical dose achieved in our population was 
2000-2500 mg/day (adults only) and this was reached within a few weeks. The mean 
titration dose was 454 mg/week. These findings are in accordance with the recom-
mendations of the manufacturer of LEV. 
 Compared with other new AEDs, the effects of LEV on seizure frequency are 
promising. About 15% of patients in this refractory group have a 3-month remission, 
whereas 10% of patients become seizure-free for longer periods.
The percentages of patients with a mental handicap achieving seizure remission is 
low.
 The most frequently reported side effects at the time of discontinuation were mood 
disorders – both activating (13.8%) and deactivating (13.1%) – tiredness (13.8%) and 
sleepiness (8.5%).
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The retention rate was 66% after 1 year and 46% after 2 years. Retention rates for 
patients with and without a mental handicap were the same.
 No variables predicting (dis)continuation can be identified. Only major differ-
ences were seen in the outcome variables seizure reduction and side effects. 
 Our conclusion is that levetiracetam appears to be a useful AED. Its side effect 
profile is mild, with mood disorders being the most important side effects. 

In chapter 5 the results of the lamotrigine study are presented. We included 314 patients 
in this study and followed them for 4 years. Many dosages given in this study were 
higher than recommended by the manufacturer of LTG. Higher-than-recommended 
(100-500 mg) dosages were prescribed for 42% of the patients on monotherapy. For 
patients taking LTG with an inducer 62% got a higher dose than recommended (200-
400 mg). For patients taking LTG with valproate 63% was prescribed a higher dose 
than recommended (100-200 mg).
 Plasma levels were measured and 2.5% were above the recommended upper limit 
of 14 mg/L. 26% of the plasma-levels were lower than the recommended lower limit 
of 3 mg/L. In 85% of the plasma-levels < 3 mg/L patients were taking LTG with an 
enzyme-inducing AED.
 In 6-months evaluations about 10% of the patients became seizure-free. In approx-
imately 20% of the patients LTG had a favourable effect on seizure frequency.
 The most frequently reported side effect at discontinuation was dizziness (15.7%). 
Headache was the second most frequently reported side effect (8.4%). However the 
mean reason for discontinuation of LTG was a lack of efficacy (19.1%). During the 
whole study 12-15% of the patients felt more active. This can be considered as a “posi-
tive” side effect of the drug.
 The retention rate was 74% after 1 year, 69% after 2 years, 63% after 3 years and 
56% after 4 years.
 Our conclusion is that lamotrigine is a drug that is tolerated well by our patients.

In chapter 6 we compared levetiracetam and topiramate. The retention rate for 
LEV was significantly higher than for TPM. LEV had a more favourable side effect 
profile than TPM with comparable efficacy. Patients on TPM discontinued treatment 
mainly because of neurocognitive side effects. In the treatment with LEV, the effects 
on mood must not be underestimated.

In chapter 7 we focused on the effects of levetiracetam and topiramate on cognition. 
Cognitive complaints are common in TPM treatment and frequently lead to drug 
withdrawal. The impact of LEV on cognitive function is only mild. This leads to a 
15% higher drug discontinuation rate for TPM compared to LEV.
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In chapter 8 we studied the effects of levetiracetam and topiramate on mood. We 
tested Ketter’s hypothesis that mood-modulating profiles of AEDs can be divided 
into 2 classes: the first is assumed to have deactivating effects related to GABA poten-
tiation, and the second class is assumed to have activating effects that are associated 
with glutamate attenuation. We found LEV to manifest activating and deactivating 
side effects equally and TPM to act as a deactivating AED with tiredness/sleepiness 
side effects being predominant.

In chapter 9 we compare the retention rates of lamotrigine, levetiracetam and topira-
mate. Two-year retention rates were 69% (LTG), 46% (LEV) and 38% (TPM). Seizure 
freedom rates were lowest for lamotrigine and highest for levetiracetam. Adverse 
events played a role in drug discontinuation in 16% of the patients on LTG, in 23% of 
the patients on LEV and in 40% of the patients on TPM. Mood disorders and general 
CNS-effects are common in patients on LTG and LEV, and neurocognitive side 
effects are most prevalent on topiramate. A positive effect on cognition is frequently 
noted in patients on lamotrigine.
 We conclude that a drug that is only modestly efficacious but has a favourable 
safety profile (e.g. LTG) may look better in retention time analysis than a drug that 
is more efficacious but produces clinically meaningful adverse events (e.g. TPM). 
Therefore, in this refractory patient group, a drug’s retention rate is mainly deter-
mined by its side effect profile.

In the general discussion we try to translate our findings into recommendations 
for clinical practice. We discuss which anti-epileptic drug is best for an individual 
patient.
 Also we propose “a minimal data set” which can become a part of electronic 
patient files for epilepsy patients in order to monitor our experience with new AEDs 
“on line”. I hope we can make this work in the near future.
 Hospital pharmacists aim at the best clinical use of medication for their patients. 
In an epilepsy centre there is a lot to do for a hospital pharmacist of which examples 
are given.
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Samenvatting

Er zijn ongeveer 100.000 patiënten met epilepsie in Nederland. Voor bijna al deze 
patiënten vormt de behandeling met geneesmiddelen het belangrijkste element van 
hun anti-epileptische behandeling. Het doel van de behandeling met geneesmiddelen 
is volledige remissie van epileptische aanvallen. Echter, ongeveer 20-30% van de 
patiënten worden niet aanvalsvrij door gebruik van anti-epileptica (AE). Bovendien 
hebben veel patiënten last van bijwerkingen. Daarom is het belangrijk om nieuwe 
geneesmiddelen te blijven ontwikkelen.
 Patiënten die niet aanvalsvrij worden op twee of meer anti-epileptica worden 
refractaire of farmacoresistente patiënten genoemd. Deze categorie patiënten was 
betrokken bij onze lange-termijn onderzoeken met drie nieuwe anti-epileptica: topi-
ramaat (TPM), levetiracetam (LEV) en lamotrigine (LTG). Voor een goede interpre-
tatie van de resultaten, die in dit proefschrift worden gegeven, is het belangrijk dat 
men zich realiseert dat de kans om goed te reageren op anti-epileptica afhankelijk is 
van de behandelhistorie. Voor elke twee anti-epileptica die in het verleden ineffectief 
zijn gebleken halveert het percentage patiënten dat reageert met een aanvalsreductie 
van meer dan 50%.

In hoofdstuk 2 worden de voor- en nadelen van registratie-onderzoeken beschreven. 
Wij voerden een systematisch literatuuronderzoek uit naar onderzoeksmethoden en 
uitkomstvariabelen voor klinisch onderzoek met anti-epileptica. Wij stelden vast 
dat het oordeel van de registratie-autoriteiten voornamelijk gebaseerd is op korte-
termijn, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, parallelgroep, add-on studies. 
Dit type onderzoek vindt anticonvulsieve geneesmiddelen die effectiever zijn dan een 
placebo maar zij kunnen ons niet vertellen welk nieuw anti-epilepticum het beste zal 
zijn in de klinische praktijk. Registratie-onderzoeken zijn nodig om de effectiviteit 
en de veiligheid van nieuwe anti-epileptica vast te stellen maar lange-termijn studies 
kunnen belangrijke informatie toevoegen zoals wordt aangegeven in dit hoofdstuk.
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Belangrijke maten voor de effectiviteit in lange-termijn studies zijn aanvalsvrijheid 
en retentie. Verder moet er veel meer aandacht worden gegeven aan het bespreken en 
registreren van bijwerkingen omdat deze vaak leiden tot het stoppen van de behande-
ling met een anti-epilepticum.

In hoofdstuk 3 beschrijven wij onze ervaringen met de eerste 470 patiënten die werden 
behandeld met topiramaat in het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Wij volgden deze 
patiënten gedurende 4 jaar en gebruikten de langere-termijn retentie als de primaire 
uitkomstvariabele. In de klinische praktijk was de voorgeschreven dagelijkse dose-
ring 200-300 mg. Dit was veel lager dan de 600 mg/dag die werd aanbevolen in de 
bijsluiter op dat moment maar was in overeenstemming met de doseringen die elders 
werden gebruikt.
 De effecten van topiramaat op de aanvalsfrequentie waren nogal indrukwekkend in 
onze refractaire patiëntengroep. 10-15% van de patiënten werden aanvalsvrij (waarbij 
een termijn van 6 maanden werd gehanteerd). In ongeveer 30% van de patiënten had 
het geneesmiddel een gunstig effect op de aanvalsfrequentie.
De cognitieve bijwerkingen van topiramaat werden het meest genoemd als reden om 
weer met het geneesmiddel te stoppen. Wij stelden vast dat een lage startdosering, 
een langzamer titratieschema en een lagere onderhoudsdosering het optreden van 
deze bijwerkingen niet kan voorkomen. Bij ongeveer 10% van de patiënten leidden 
bijwerkingen tot het stoppen van topiramaat ondanks het gunstige effect dat het 
geneesmiddel had op de aanvalsfrequentie. De retentie was 53% na 1 jaar, 45% na 2 
jaar, 38% na 3 jaar en 30% na 4 jaar.
 De belangrijkste redenen voor het staken van de behandeling waren bijwerkingen. 
Voor 23% van de patiënten waren bijwerkingen de enige reden voor het stoppen van 
topiramaat. 14% van de patiënten gaf aan bijwerkingen te hebben en geen gunstig 
effect te ondervinden en stopte daarom met de behandeling. Dus bijwerkingen 
speelden een rol als stopreden bij bijna 40% van de gehele patiëntengroep. Wij vonden 
geen betekenisvolle prognostische indicatoren die ons zouden kunnen helpen bij 
klinische besluitvorming, bijvoorbeeld factoren die ons kunnen helpen bij het voor-
komen van bijwerkingen of factoren die patiënten kunnen identificeren die een hoger 
risico hebben op bijwerkingen.
 Wij concluderen dat topiramaat veel bijwerkingen geeft in de klinische praktijk en 
dat daardoor de langere-termijn retentie negatief wordt beïnvloed.

In hoofdstuk 4 rapporteren wij over onze levetiracetam studie. In het totaal werden 
301 patiënten geincludeerd en gedurende 2 jaar gevolgd. De onderhoudsdosering die 
werd bereikt in onze populatie bedroeg 2000-2500 mg/dag (voor volwassenen) en 
deze dosering werd binnen enkele weken bereikt. Bij het insluipen was de gemiddelde 
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dosisverhoging 454 mg/week. Deze bevindingen waren in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de fabrikant van levetiracetam.
 Vergeleken met de andere nieuwe anti-epileptica waren de effecten van leve-
tiracetam op de aanvalsfrequentie veelbelovend. Ongeveer 15% van de patiënten 
in deze refractaire groep werd  aanvalsvrij (hier werd een periode van 3 maanden 
gehanteerd), terwijl 10% van de patiënten gedurende een langere periode aanvalsvrij 
bleef.
 Van de patiënten met een verstandelijke handicap werd een veel kleiner percentage 
aanvalsvrij.
 De meest voorkomende bijwerkingen op het moment van stoppen waren stem-
mingsstoornissen – zowel activerende (13,8%) als deactiverende (13,1%) – vermoeid-
heid (13,8%) en slaperigheid (8,5%).
 De retentie was 66% na 1 jaar en 46% na 2 jaar. De retentie voor patiënten met en 
zonder verstandelijke handicap waren gelijk.
 Wij konden geen factoren vinden die een verband hadden met het stoppen van 
levetiracetam.  Er werden alleen grote verschillen gezien in de uitkomstvariabelen 
aanvalsreductie en bijwerkingen.
 Wij concluderen dat levetiracetam een bruikbaar anti-epilepticum is. Het bijwer-
kingenprofiel is mild waarbij stemmingsstoornissen de belangrijkste bijwerkingen 
zijn.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de lamotrigine studie gepresenteerd. Wij 
includeerden 314 patienten in deze studie en volgden ze gedurende 4 jaar. In deze 
studie werd vaak hoger gedoseerd dan de aanbevolen dosering van de fabrikant. Voor 
monotherapie werd een dosering tussen de 100-500 mg aanbevolen maar 42% van de 
patiënten kreeg een hogere dosering. Van de patiënten die naast lamotrigine ook een 
enzym-inducerend anti-epilepticum slikten kreeg 62% een hogere dosering dan in de 
bijsluiter werd aanbevolen (200-400 mg). Ook voor 63% van de patiënten die zowel 
lamotrigine als valproaat kregen was de dosering hoger dan aanbevolen (100-200 
mg).
 Wij hebben plasmaspiegels van lamotrigine gemeten en 2,5% van de metingen 
bleek hoger te zijn dan de aanbevolen bovengrens van 14 mg/L. 26% van de gemeten 
spiegels waren lager dan de aanbevolen ondergrens van 3 mg/L. In 85% van deze lage 
meetwaarden ging het om patiënten die naast lamotrigine ook een enzym-inducerend 
anti-epilepticum gebruikten.
 Ongeveer 10% van de patiënten werd aanvalsvrij gedurende een periode van 6 
maanden. In ongeveer 20% van de patiënten gaf lamotrigine een gunstig effect op de 
aanvalsfrequentie.
De meest gerapporteerde bijwerking op het moment van stoppen met lamotrigine was 
duizeligheid (15,7%). Op de tweede plaats kwam hoofdpijn (8,4%). Echter de belang-
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rijkste reden voor het staken van lamotrigine was het gebrek aan effectiviteit (19,1%). 
Gedurende de gehele studie voelden 12-15% van de patiënten zich meer actief. Dit 
zou beschouwd kunnen worden als een positieve bijwerking van dit geneesmiddel.
 De retentie was 74% na 1 jaar, 69% na 2 jaar, 63% na 3 jaar en 56% na 4 jaar.
Wij concluderen dat lamotrigine een geneesmiddel is dat in het algemeen goed wordt 
verdragen door onze patiënten.

In hoofdstuk 6 hebben wij levetiracetam en topiramaat met elkaar vergeleken. De 
retentie voor levetiracetam was significant hoger dan die voor topiramaat. Leveti-
racetam had een gunstiger bijwerkingenprofiel dan topiramaat terwijl de middelen 
ongeveer even effectief bleken te zijn. Patienten die topiramaat gebruikten stopten 
vooral vanwege het optreden van cognitieve bijwerkingen. Bij de behandeling met 
levetiracetam moeten de effecten op de stemming niet onderschat worden.

In hoofdstuk 7 richtten wij ons op de effecten van levetiracetam en topiramaat op 
cognitie (kenvermogen). Cognitieve bijwerkingen komen veel voor bij de behande-
ling met topiramaat en leiden vaak tot staken van het geneesmiddel. Het effect van 
levetiracetam op de cognitieve functie is daarentegen gering. In onze studie stopten  
54% van de patiënten die topiramaat gebruikten tegenover 39% van de patiënten die 
levetiracetam gebruikten in een behandelperiode van 18 maanden (dus 15% meer 
stoppers door topiramaat).

In hoofdstuk 8 bestudeerden wij de invloed van levetiracetam en topiramaat op 
stemming. Wij testen Ketter’s hypothese dat anti-epileptica, voor wat hun invloed op 
de stemming betreft, in 2 klassen ingedeeld kunnen worden: de eerste klasse wordt 
verondersteld deactiverende effecten te hebben door potentiering van GABA, en de 
tweede klasse wordt verondersteld activerende effecten te hebben door verzwakking 
van het effect van glutamaat. Wij vonden dat levetiracetam in gelijke mate zowel acti-
verende als deactiverende eigenschappen had. Topiramaat daarentegen had deactive-
rende eigenschappen waarbij vooral vermoeidheid en slaperigheid als bijwerkingen 
optraden.

In hoofdstuk 9 vergelijken wij de retentiewaarden van lamotrigine, levetiracetam en 
topiramaat. De retentiewaarden waren na 2 jaar 69% (LTG), 46% (LEV) and 38% 
(TPM). Het percentage patiënten dat aanvalsvrij werd was het laagste voor lamotri-
gine en het hoogste voor levetiracetam. Bijwerkingen speelden een rol bij het staken 
van de behandeling bij 16% van de patiënten op lamotrigine, bij 23% van de patiënten 
op levetiracetam en bij 40% van de patiënten op topiramaat. Stemmingsstoornissen 
en algemene bijwerkingen op het zenuwstelsel kwamen veel voor bij patiënten op 
lamotrigine en levetiracetam en cognitieve bijwerkingen kwamen het meest voor 
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bij het gebruik van topiramaat. Een positief effect op cognitieve functies werd vaak 
gezien bij patiënten die lamotrigine gebruikten.
 Wij concludeerden dat een geneesmiddel dat slechts matig effectief is maar een 
gunstig veiligheidsprofiel heeft (bv LTG) leidt tot een hogere retentiewaarde  dan een 
geneesmiddel dat een beter effect heeft op de epilepsie maar daarnaast hinderlijke 
bijwerkingen geeft (bv TPM). Daarom wordt, in deze refractaire patiëntengroep, de 
retentiewaarde van een anti-epilepticum vooral bepaald door het bijwerkingenpro-
fiel.

In de algemene discussie proberen wij onze bevindingen te vertalen in aanbevelingen 
voor de klinische praktijk. Wij gaan in op de vraag welk van deze nieuwe anti-epilep-
tica het beste voorgeschreven kan worden aan een bepaalde patiënt. Verder stellen 
wij een “minimale gegevensverzameling” voor die deel zou kunnen worden van een 
elektronisch patiëntendossier voor epilepsiepatienten met het doel onze ervaringen 
met nieuwe anti-epileptica “on line” te kunnen volgen.
 Ik hoop dat wij dit spoedig kunnen gaan implementeren.

Ziekenhuisapothekers stellen zich tot doel dat hun patiënten een optimaal resultaat 
krijgen met hun geneesmiddelen. In een epilepsiecentrum is er van alles te doen voor 
een ziekenhuisapotheker. Aan het einde van de algemene discussie worden daar nog 
wat voorbeelden van gegeven.
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