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Inleiding
Dit proefschrift gaat over verschillende aspecten van het gebruik van het antipsychoticum 
clozapine. De aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift was dat dit middel te 
weinig wordt voorgeschreven en dat het vaak lang duurt voordat het wordt voorgeschreven. 
Dit is wereldwijd een probleem en er is nauwelijks onderzoek naar interventies om de 
prescriptiecijfers te verhogen of om de vertraging voordat het wordt voorgeschreven 
te verkleinen. Het eerste deel van dit proefschrift gaat over de prescriptiecijfers in 
Nederland en het stimuleren van clozapine-gebruik. Wij hebben ons daarbij gericht op 
de verplichte en tijdrovende monitoring die nodig is bij het starten van clozapine en die 
een belemmering kan zijn voor voorschrijvers. Daarnaast is er onduidelijkheid over de 
relatie tussen clozapine-gebruik en sterfte, mogelijk is dit ook een belemmering bij het 
voorschrijven. In het tweede deel van dit proefschrift onderzoeken we daarom de relatie 
tussen sterfte en clozapine. Na een algemene uitleg over psychoses, antipsychotica en 
met name clozapine, volgt een korte samenvatting van de onderzoeken die in het kader 
van dit proefschrift gedaan zijn. We sluiten deze samenvatting af met de conclusie.

Psychose/schizofrenie
Bij een psychose is er sprake van wanen en/of hallucinaties. Psychoses kunnen voorkomen 
bij verschillende psychiatrische stoornissen, maar met name schizofrenie wordt 
gekenmerkt door wanen en/of hallucinaties, deze worden dan positieve symptomen 
genoemd. Schizofrenie komt voor bij ongeveer 0,5 tot 1% van de totale bevolking. De 
behandeling van psychoses is voor een belangrijk deel medicamenteus door middel van 
antipsychotica, aangevuld met psychologische behandeling. Bij ongeveer een derde van 
de patiënten is de behandeling met antipsychotica onvoldoende effectief, deze patiënten 
worden therapieresistent genoemd. Clozapine is het enige antipsychoticum dat bewezen 
effectief is bij therapieresistente psychoses. Het zou volgens de richtlijnen voorgeschreven 
moeten worden als positieve symptomen aanwezig blijven ondanks dat er 2 andere 
middelen geprobeerd zijn. Daarnaast kan het bij patiënten met een psychotische 
stoornis ook voorgeschreven worden als er ondanks het gebruik van antipsychotica 
sprake blijft van agressie, suïcidaliteit, onbehandelbare extrapiramidale stoornissen of 
aanhoudend middelenmisbruik. Dat dit medicijn niet als eerste of tweede keus gebruikt 
wordt, komt omdat clozapine een aantal potentieel gevaarlijke bijwerkingen heeft. De 
bekendste daarvan is agranulocytose, een afname van het aantal witte bloedcellen die 
levensbedreigend is. Hierdoor is intensieve controle van de witte bloedcellen (vooral 
in het begin) noodzakelijk en verplicht. In Nederland moet deze controle wekelijks 
plaatsvinden in de eerste 18 weken van het gebruik en daarna maandelijks zo lang 
de patiënt clozapine gebruikt. Andere zeldzame, maar ook gevaarlijke bijwerkingen 
zijn myocarditis, ileus en longembolie. De kans op metabole bijwerkingen is bij het 
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gebruik van dit middel ook groter dan bij het gebruik van andere antipsychotica (op 
olanzapine na). Alle genoemde bijwerkingen en de intensieve monitoring die nodig 
is om complicaties te voorkomen kunnen van invloed zijn op het voorschrijven van 
clozapine en er (mede) de oorzaak van zijn dat het wereldwijd te weinig of pas laat wordt 
voorgeschreven. Artsen/psychiaters zijn verantwoordelijk voor de intensieve monitoring 
om tijdig te herkennen dat bepaalde bijwerkingen optreden. Dit kost niet alleen veel 
tijd, maar kan ook voelen als een grote verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben artsen/
psychiaters het idee dat door de regelmatige bloedcontroles veel patiënten dit middel 
niet willen gebruiken. De mogelijk gevaarlijke bijwerkingen in combinatie met de 
noodzakelijke intensieve controle kunnen een reden zijn dat clozapine wereldwijd veel 
te weinig wordt voorgeschreven. 

Het eerste deel van dit proefschrift gaat over prescriptiecijfers van clozapine en het 
stimuleren van clozapine-gebruik. Hoofdstuk 2 gaat over een onderzoek naar prescriptie 
en onder-prescriptie van clozapine, dat voorafging aan de interventiestudie beschreven 
in hoofdstuk 3. We bepaalden welk percentage van de patiënten met een psychotische 
stoornis al clozapine gebruikt. Daarnaast ontwikkelden we een beslisboom en 
onderzochten we welk percentage van deze patiënten een indicatie voor dit middel had, 
maar het niet gebruikte. Aan het onderzoek deden 20 ambulante FACT-teams (Flexible 
Assertive Community Treatment) en 3 VIP-teams (Vroege Interventie Psychose) van 4 
verschillende psychiatrische instellingen mee. Na het beoordelen van 2.286 patiënten 
met een psychotische stoornis vonden we dat gemiddeld 23,0% clozapine gebruikte. De 
verschillen tussen de teams waren groot en statistisch significant, de range was van 8,8 
tot 34,7% per team. Het percentage patiënten dat wel een indicatie had voor clozapine 
maar het middel niet kreeg, was gemiddeld 6,8%. Ook hier waren de verschillen tussen 
de teams groot: (van 1,7 tot 15,6% per team). In het algemeen was het aantal patiënten 
dat al clozapine gebruikte groter dan verwacht en groter dan in veel andere landen 
gevonden is. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we het onderzoek naar het effect van een interventie om de 
prescriptiecijfers van clozapine te verbeteren. In dit cluster-gerandomiseerde onderzoek, 
testten we de hypotheses dat psychiaters clozapine vaker zouden voorschrijven als ze de 
intensieve monitoring zouden kunnen delegeren aan een verpleegkundig specialist (VS), 
dat de monitoring door een VS minstens zo veilig is als die door een psychiater en dat bij 
monitoring door een VS minder patiënten vroegtijdig zouden stoppen met dit middel. 
De psychiaters, VS’en en patiënten waren blind voor de eerste hypothese, zij wisten 
dus niet dat we vooral wilden onderzoeken of de prescriptie stijgt als de monitoring 
uitbesteed kan worden aan een VS. Alleen de tweede vraagstelling naar de veiligheid 
van de monitoring door de VS was hun bekend. Om te kunnen testen of psychiaters 
meer patiënten op clozapine zouden instellen als zij de monitoring konden delegeren 
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aan de VS (de interventieconditie), was het nodig dat alle patiënten behorende bij 
één psychiater/team zich in dezelfde conditie bevonden. Omdat sommige VS’en voor 
meerdere teams werkten hebben we besloten de VS’en te randomiseren. Hierdoor werd 
voorkomen dat een VS bij een patiënt uit het ene team verantwoordelijk was voor de 
monitoring en zich bij een patiënt uit een ander team volledig afzijdig moet houden. Na 
de randomisatie werden de VS’en, die in de interventieconditie geloot waren, getraind 
om de clozapine-monitoring goed uit te kunnen voeren. Zoals we hadden verwacht, 
schreven psychiaters ongeveer twee keer zo vaak clozapine voor als er een VS beschikbaar 
was voor de monitoring. Echter, het aantal patiënten dat startte was heel klein en het 
verschil tussen de condities was niet significant. Slechts 11 van de 173 (6,4%) patiënten 
met een indicatie aan het begin van de onderzoeksperiode is tijdens de inclusieperiode 
met clozapine gestart. Hierdoor was er onvoldoende power om een significant resultaat te 
verkrijgen. Er zijn tijdens de onderzoeksperiode meer patiënten gestart dan de hiervoor 
genoemde 11. Deze patiënten hadden geen indicatie voor clozapine aan het begin van 
de onderzoeksperiode, maar zij ontwikkelden later pas een indicatie (bijvoorbeeld door 
toename van de symptomen). Bij deze patiënten zagen we hetzelfde resultaat, in de 
interventieconditie startten ongeveer 2 keer zoveel patiënten als in de controleconditie. 
Dit resultaat was, mogelijk door de kleine aantallen, net zomin significant. We vonden 
geen verschillen in veiligheid tussen de monitoring door de psychiater en die door de 
VS. Gemiddeld werd 71,2% van de labcontroles uitgevoerd, met grote verschillen tussen 
de teams. Ook in voortijdig stoppen met clozapine waren er geen significante verschillen 
tussen de 2 condities. 

Clozapine en sterfte
Het tweede deel van dit proefschrift gaat over de relatie tussen clozapine en sterfte. In het 
algemeen is de levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 
10 tot 20 jaar korter in vergelijking met de rest van de bevolking. Door de metabole 
bijwerkingen zou langdurig gebruik van clozapine een negatief effect kunnen hebben op 
cardiovasculaire sterfte in vergelijking tot langdurig gebruik van andere antipsychotica. 
Aan de andere kant is in eerdere onderzoeken gevonden dat het risico op suïcide tijdens 
het gebruik van clozapine verlaagd zou zijn. Een aantal onderzoeken liet zelfs een (sterk) 
verlaagde totale sterfte tijdens het gebruik van clozapine zien in vergelijking met het 
gebruik van andere antipsychotica, maar niet in alle onderzoeken werd dit verschil 
gevonden. Hoofdstuk 4 begint daarom met een commentaar op onderzoeken naar 
clozapine en mortaliteit. Hierin bespreken we de bias en de methodologische fouten die 
mogelijk van invloed waren op de resultaten van studies die een sterk verlaagde sterfte 
vonden tijdens het gebruik van clozapine. Een voorbeeld van bias is ‘survivor bias’. 
Dit speelt een rol in onderzoeken naar clozapine en suïcide omdat clozapine vaak pas 
jaren na het ontstaan van de psychotische stoornis wordt voorgeschreven, terwijl suïcide 
vooral voorkomt in de eerste jaren. Hier moet voor gecorrigeerd worden. Een voorbeeld 
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van een methodologische fout is dat er in een meta-analyse over clozapine en sterfte niet 
gecorrigeerd werd voor de jongere leeftijd van gebruikers van clozapine.

In Hoofdstuk 5 hebben we 2 andere bronnen van bias bestudeerd die mogelijk de 
resultaten van onderzoeken naar clozapine en sterfte kunnen beïnvloeden. De eerste 
vorm van bias is dat clozapine mogelijk vaker wordt voorgeschreven aan relatief gezonde 
patiënten, waardoor de sterfte onder deze patiënten wel lager is, maar niet als gevolg van 
clozapinegebruik. De tweede vorm is dat de intensieve monitoring die nodig is tijdens 
clozapinegebruik ervoor kan zorgen dat lichamelijke problemen eerder herkend en sneller 
behandeld worden. Doordat in het algemeen lichamelijke problemen bij patiënten met 
ernstige psychiatrische aandoeningen te weinig herkend en behandeld worden, zou er 
een verschil kunnen zijn tussen gebruikers van clozapine en andere antipsychotica. We 
hebben onderzoek gedaan naar deze vormen van bias met behulp van databestanden 
van een verzekeringsmaatschappij. We toonden aan dat de patiënten die begonnen met 
clozapine minstens evenveel cardiovasculaire of diabetische aandoeningen hadden als 
de patiënten die begonnen met andere antipsychotica. Het lijkt er dus op dat zij niet 
gezonder waren bij de start van het gebruik en dat het niet waarschijnlijk is dat de 
verlaagde sterfte daardoor verklaard wordt. Voor het onderzoek naar de tweede vorm 
van bias hebben we het gebruik van clozapine alleen vergeleken met het gebruik van 
olanzapine, omdat alleen olanzapine een vergelijkbaar bijwerkingenprofiel en daarmee 
samenhangend risico op metabool syndroom heeft. We vonden dat er tijdens het 
gebruik van clozapine vaker en in een vroeger stadium nieuwe cardiovasculaire medicatie 
of antidiabetica werden voorgeschreven dan tijdens het gebruik van olanzapine. Dit 
bevestigt onze hypothese dat de intensieve monitoring die nodig is bij het instellen 
op/gebruik van clozapine bij kan dragen aan een betere behandeling/preventie van 
cardiovasculaire problemen en diabetes.

In hoofdstuk 6 hebben we de relatie tussen clozapine en sterfte onderzocht met 
behulp van Deense nationale registers. Hierbij hebben we niet alleen gekeken naar 
het antipsychoticum gebruikt ten tijde van overlijden (“tijdens het gebruik” of “huidig 
gebruik”), maar ook naar het antipsychoticum dat op dat tijdstip het langst gebruikt 
was (“cumulatief gebruik”). We hebben de analyses in een incidentiecohort uitgevoerd 
(patiënten die voor het eerst een diagnose psychotische stoornis kregen tijdens de 
observatietijd van 19,5 jaar), maar ook in een prevalentiecohort (alle patiënten met 
een diagnose psychotische stoornis, dus ook degenen die al een diagnose hadden voor 
de observatietijd begon). We hebben gekeken naar totale sterfte, sterfte door suïcide 
en cardiovasculaire sterfte en hebben een analyse met en één zonder correctie voor 
cardiovasculaire/diabetes diagnoses en de behandeling daarvan gedaan. We hebben 
ervoor gekozen om dit onderzoek in een Scandinavisch land uit te voeren omdat daar de 
mogelijkheid bestaat om nationale registers aan elkaar te koppelen. Hierdoor is van alle 
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inwoners bekend welke medicijnen zij gebruiken, voor welke diagnoses zij behandeld 
werden en wat de doodsoorzaken zijn. Na het selecteren van alle patiënten met een 
psychotische stoornis waren er in totaal 50 881 patiënten in het prevalentiecohort en 22 
110 in het incidentiecohort. We hebben onderzocht of gebruik van clozapine geassocieerd 
was met een hogere of lagere sterfte dan het gebruik van andere antipsychotica. We 
vonden geen aanwijzingen voor een lagere totale of cardiovasculaire sterfte tijdens 
clozapinegebruik, noch in het prevalentiecohort, noch in het incidentiecohort. Bij 
sterfte door suïcide zagen we wel een lagere sterfte tijdens het gebruik van clozapine 
vergeleken met het gebruik van andere antipsychotica, maar dat was niet significant. 
Opvallend waren de tegengestelde resultaten voor huidig en cumulatief gebruik van 
clozapine en suïcide. Tijdens clozapine-gebruik waren er nauwelijks suïcides, maar in 
de categorie cumulatief gebruik, 0 tot 1 jaar was er een verhoogd risico op suïcide in 
de clozapine-groep. (Cumulatief gebruik van 0-1 jaar betekent dat de patiënt clozapine 
langer heeft gebruikt dan enig ander antipsychoticum, maar niet langer dan 1 jaar.) 
Aangezien de sterfte tijdens het gebruik verlaagd was, zullen de patiënten uit deze laatste 
groep op een enkeling na gestopt zijn met het gebruik vóór het moment van de suïcide. 
Een verklaring voor een verhoogd suïcide-risico na het stoppen met clozapine is dat 
de psychotische symptomen (die suïcidaliteit kunnen veroorzaken) weer toenemen, bij 
abrupt stoppen zelfs in heviger mate dan voor het starten met clozapine. Een andere 
verklaring voor een verhoogd suïcide-risico na het stoppen met clozapine is wanhoop. 
De patiënt heeft immers vaak begrepen dat clozapine een laatste redmiddel is en dat de 
prognose niet beter wordt als dit middel gestaakt moet worden wegens bijwerkingen of 
gebrek aan effect. Het was geruststellend om te zien dat cumulatief clozapine-gebruik 
van 6 jaar of langer, ondanks de metabole bijwerkingen van dit middel, niet gepaard 
ging met een hogere totale of cardiovasculaire sterfte in vergelijking met het gebruik van 
andere antipsychotica. 

Conclusie
De belangrijkste doelen in dit proefschrift waren het evalueren van een interventie 
om het gebruik van clozapine te stimuleren en het verduidelijken van de relatie tussen 
clozapine en mortaliteit. We vonden dat de prescriptiecijfers in Nederland hoog waren, 
maar concludeerden ook dat de inzet van de VS bij de monitoring niet afdoende is om 
het probleem van onderbehandeling met clozapine op te lossen. De verschillen tussen 
de condities waren klein, terwijl de verschillen tussen de teams groot blijven. Het vooraf 
identificeren van patiënten met een indicatie voor clozapine heeft niet geleid tot een 
duidelijke toename van het voorschrijven van clozapine. 

We hebben geen aanwijzingen gevonden dat clozapine wordt voorgeschreven aan relatief 
gezonde patiënten. Patiënten die clozapine gebruiken krijgen mogelijk wel een meer 
adequate somatische behandeling in vergelijking met patiënten die andere antipsychotica 
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gebruiken. In de Deense studie zagen we niet dat dit de relatie tussen clozapine en sterfte 
duidelijk beïnvloedt. We hebben laten zien dat onderzoek naar de relatie tussen clozapine 
en sterfte ingewikkeld is en dat de manier van analyseren de resultaten beïnvloedt. In ons 
commentaar op andere onderzoeken laten we zien dat vertekening en methodologische 
fouten in diverse studies geleid hebben tot een te rooskleurige kijk op het verband 
tussen clozapine en mortaliteit. Wij vonden in ons onderzoek in Denemarken geen 
grote verschillen in sterfte tussen huidig   of cumulatief gebruik van clozapine en gebruik 
van andere antipsychotica. Belangrijk is dat zelfs langdurig gebruik van dit middel de 
cardiovasculaire sterfte niet lijkt te verhogen. De resultaten wijzen wel in de richting van 
een beschermend effect van clozapine tegen suïcide tijdens het gebruik. Onze resultaten 
suggereren echter ook een verhoogd risico op suïcide voor degenen die het gebruik van 
clozapine stopten, met name na gebruik korter dan een jaar. Nauwgezette monitoring 
van suïcidaliteit lijkt daarom een belangrijk aandachtspunt te zijn na beëindiging van 
clozapine.




