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In dit proefschrift stonden twee doelen centraal. Het eerste doel was het evalueren van 
een interventie gericht op het bevorderen van het voorschrijven van het antipsychotische 
middel clozapine door de behandelend psychiater. Het tweede doel was meer 
duidelijkheid verkrijgen over de relatie tussen clozapine en sterfte. 

Clozapine is het enige antipsychotische medicijn dat bewezen effectief is bij patiënten met 
een therapieresistente psychose. Zowel volgens nationale als internationale richtlijnen 
zou het voorgeschreven moeten worden als twee eerdere middelen onvoldoende effectief 
waren. Het gebruik van clozapine is van groot belang omdat ongeveer de helft van 
de patiënten daarmee alsnog psychosevrij wordt en het risico op suïcide afneemt. Het 
spreekt voor zich dat dit ook belangrijk is voor de familieleden van patiënten en voor 
de behandelaren. Helaas zijn de prescriptiecijfers internationaal lager dan verwacht 
zou worden. Een oorzaak hiervan is de verplichte intensieve monitoring tijdens de 
eerste weken van het gebruik van dit middel om een potentieel gevaarlijke bijwerking 
(agranulocytose) op tijd te signaleren. In Nederland zijn in de eerste 18 weken van het 
gebruik wekelijkse bloedcontroles verplicht. Dat vormt voor de behandelend psychiater 
een grote belasting. Hij of zij moet erop toezien dat de patiënt naar het laboratorium 
gaat en dat de uitslag hem of haar op tijd bereikt. Een andere mogelijke oorzaak is 
bezorgdheid van de psychiater over gewichtstoename bij de patiënt en het ontstaan van 
een metabool syndroom. 

Onze interventie bestond hierin dat we de psychiater de mogelijkheid boden om de 
clozapine-monitoring aan verpleegkundig specialisten te delegeren. Deze specialisten 
werden voorafgaand aan het onderzoek getraind om deze taak goed te kunnen 
uitvoeren. Vóór aanvang van dit onderzoek werd vastgesteld hoeveel patiënten al 
clozapine gebruikten en welke patiënten wel een indicatie hadden, maar het nog niet 
gebruikten. We vonden dat het percentage patiënten in de 23 deelnemende ambulante 
teams dat al clozapine gebruikte relatief hoog was. Daarnaast vonden we dat noch de 
mogelijkheid tot delegeren van de monitoring aan de verpleegkundig specialist, noch 
het vooraf aanwijzen van patiënten met een indicatie, tot een substantiële toename van 
de prescriptiecijfers leidde. We vonden weliswaar dat er in de interventiegroep ongeveer 
twee keer zoveel patiënten werden ingesteld op clozapine als in de controlegroep (8,5% 
vs.4,4%), maar het verschil in absolute aantallen was klein. 

Desalniettemin leverde het onderzoek twee belangrijke positieve resultaten op. In 
de eerste plaats bleek dat de clozapine-monitoring door de verpleegkundig specialist 
minstens net zo veilig werd uitgevoerd als door de psychiater: het percentage van de 
verplichte bloedcontroles dat werd uitgevoerd in de interventieconditie (door de 
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verpleegkundig specialist, 71%) was net iets hoger dan in de controleconditie (door de 
psychiater, 67%). Deze uitkomst is ook van belang voor beleidsmakers. Wij verwachten 
daarom dat verpleegkundig specialisten in de komende jaren vaker clozapine gaan 
voorschrijven en de monitoring vaker zullen uitvoeren. Ons onderzoek draagt bij aan de 
onderbouwing van deze ontwikkeling. 

Een tweede positief resultaat van de inschakeling van een verpleegkundig specialist is 
het succesvol instellen in een ambulante setting, buiten het psychiatrisch ziekenhuis. 
Sommige ambulant werkende psychiaters waren vóór het onderzoek van mening dat de 
instelling in de eerste weken zoveel toezicht vereist dat het op een klinische opnameafdeling 
moet, maar het werd hen duidelijk dat dit met de hulp van een verpleegkundig specialist 
meestal niet meer nodig is. Als de psychiater een opname niet langer noodzakelijk acht, 
zal de drempel voor patiënten om met dit middel te beginnen ook lager worden. 

Ambulant instellen is daarnaast ook kostenbesparend. Voor beleidsmakers is het ook 
van belang om te weten dat er andere maatregelen moeten worden ingezet om het 
voorschrijven van clozapine substantieel te bevorderen. Het screenen op indicaties alleen 
is onvoldoende, daarna zouden eisen gesteld kunnen worden aan het voorschrijfbeleid. 
Men kan hier denken aan het opnemen van deze eisen in de audits van FACT-
teams (ambulante teams voor de ambulante behandeling van patiënten met ernstige 
psychiatrische aandoeningen) of het verbinden van financiële consequenties aan het al 
dan niet voorschrijven van clozapine volgens de richtlijnen. 

Doelgroepen van ons onderzoek zijn patiënten, familieleden, behandelaren (vooral 
psychiaters en verpleegkundig specialisten) en, last but not least, beleidsmakers. We 
hebben de voornaamste resultaten daarom gepubliceerd in het tijdschrift “Administration 
and policy in mental health and mental health services research”. Daarnaast hebben we 
er bekendheid aan gegeven op nationale en internationale congressen voor psychiaters 
en in het Nederlandstalig tijdschrift Psyfar VS (een psychofarmacologisch tijdschrift 
voor de verpleegkundig specialist). Voor patiënten en familieleden is informatie over ons 
onderzoek op de site psychosenet.nl geplaatst. 

Het tweede doel van dit proefschrift was meer duidelijkheid krijgen over de relatie 
tussen clozapine en sterfte. Clozapine vergroot de kans op het metabool syndroom 
en zou daarmee de levensverwachting kunnen verkorten. Desondanks liet een aantal 
eerdere onderzoeken een sterk verlaagde sterfte in relatie tot clozapine-gebruik zien. 
Wij hebben beschreven dat deze onderzoeken de relatie tussen clozapine en sterfterisico 
te rooskleurig voorstellen omdat met een aantal belangrijke bronnen van vertekening 
geen rekening werd gehouden. Een voorbeeld hiervan is het buiten beschouwing laten 
van leeftijd, terwijl patiënten die clozapine gebruiken over het algemeen jonger zijn dan 
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patiënten die andere middelen gebruiken. Daarnaast wordt clozapine (omdat het een 
derde stap is in de behandeling) minder vaak voorgeschreven in de eerste jaren na een 
eerste psychose, terwijl juist in die jaren het suïciderisico het grootst is. 

In een onderzoek met Nederlandse data onderzochten we of patiënten die starten met 
clozapine ook gezonder zijn. Het is immers denkbaar dat psychiaters uit bezorgdheid 
over bijwerkingen dit middel eerder aan gezonde mensen voorschrijven en dat dit 
voorschrijfgedrag de lagere sterfte verklaart. Wij onderzochten ook of zij door de 
intensieve monitoring betere (preventieve) somatische zorg kregen. We concludeerden 
dat er bij het starten geen verschil was in lichamelijke gezondheid, maar dat gedurende 
het gebruik van clozapine wel meer medicatie wordt voorgeschreven om bijvoorbeeld 
het metabool syndroom te voorkomen, vergeleken met patiënten die een ander middel 
kregen met net zo veel metabole bijwerkingen (olanzapine). 

In ons onderzoek met Deense data naar de relatie tussen clozapine en sterfte hebben we 
rekening gehouden met dit effect van betere preventieve somatische zorg. We vonden 
dat er nauwelijks verschillen zijn tussen gebruikers van clozapine en gebruikers van 
andere antipsychotica waar het gaat om het risico op algehele en cardiovasculaire sterfte. 
Het risico op suïcide was daarentegen tijdens clozapinegebruik juist wel lager. Deze 
resultaten kunnen bij psychiaters de terughoudendheid verminderen om dit middel 
voor te schrijven. Voor patiënten en familieleden kan het een geruststelling zijn dat dit 
middel hun levensverwachting niet verkort in vergelijking met andere antipsychotica. 

De relatie die wij vonden tussen clozapine en suïcide was opmerkelijk. Tijdens het 
gebruik was het risico op suïcide duidelijk verlaagd. Een voorgeschiedenis van gebruik 
van clozapine gedurende 0-1 jaar bleek echter juist geassocieerd met een verhoogde 
kans op suïcide. Omdat suïcidaliteit de reden geweest kan zijn om met clozapine te 
starten, suïcidaliteit is immers ook een indicatie voor clozapine, kan een toename van 
suïcidaliteit na het stoppen een logisch gevolg zijn. Dit betekent dat behandelaren bij 
patiënten die binnen een jaar met het middel stoppen extra alert moeten zijn op de 
mogelijkheid van een suïcidepoging. 

Wij hopen met onze kritische evaluatie van eerdere onderzoeken en ons eigen onderzoek 
naar clozapine en sterfte in Denemarken een meer realistisch beeld gecreëerd te hebben 
dan dat geschetst door eerdere onderzoekers. Wij hebben deze resultaten gepubliceerd 
in wetenschappelijke tijdschriften (Schizophrenia Research, International Clinical 
Psychopharmacology, Acta Psychiatrica Scandinavica) en er ook bekendheid aan gegeven 
op verschillende congressen in binnen- en buitenland.
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Concluderend hopen wij met de in dit proefschrift beschreven onderzoeken enkele 
bezwaren tegen het gebruik van clozapine ondervangen te hebben: zowel het praktische 
bezwaar van de intensieve monitoring door de psychiater (de verpleegkundig specialist 
kan dit net zo goed doen) als sommige bijwerkingen: we vinden weliswaar geen verlaagde 
sterfte, maar ook geen verhoogde sterfte. 




