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In de laatste jaren is de belangstelling voor, en de toepassing van farmacologische interventies in de kinder- en jeugdpsychiatrie aanzienlijk toegenomen, vooral bij psychotische en externaliserende stoornissen. De veiligheid en de effectiviteit van farmacologische interventies op de kinderleeftijd zijn slechts voor een beperkt aantal psychiatrische stoornissen onderzocht. Off-label voorschrijven (onder de leeftijdsgrenzen en buiten de indicatiegebieden) is in de kinderpsychiatrie eerder regel dan uitzondering. Door het meer voorschrijven van psychofarmaca, zoals antipsychotica (AP) in de kinder- en jeugdpsychiatrie (16.000 kinderen en jongeren kregen een AP voorgeschreven in Nederland in 2012; bron Stichting Farmaceuti-sche Kerngetallen), treden vaker ongewenste effecten op. Voorbeelden zijn metabo-le bijwerkingen zoals obesitas, hyperglykemie en dyslipidemie, neurologische bij-werkingen zoals bewegingsstoornissen en endocriene bijwerkingen zoals hyper-prolactinemie. Dit proefschrift richt zich op één van die bijwerkingen, namelijk de AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. De meeste AP blokkeren in mindere of meerdere mate de dopamine 2 (D2)-receptorblokker. Hierdoor wordt de dopamineconcentratie verlaagd. Dopamine wordt ook wel prolactin inhibiting factor genoemd; door verlaging van de dopami-neconcentratie valt de rem weg op prolactine in de hypofysevoorkwab, waardoor deze verhoogd wordt. Dit kan leiden tot hyperprolactinemie. Hoe sterker de D2-blokkerende werking van het AP, hoe meer kans er is op hyperprolactinemie. Ris-peridon is geen sterke D2-blokker, maar doordat risperidon en de metaboliet 9-hydroxyrisperidon hydrofiele stoffen zijn, gaan ze niet door de bloed-hersen-barrière en blijft de concentratie risperidon en 9-hydroxyrisperidon hoog rondom de hypofyse die net buiten de bloed-hersenbarrière ligt. Daarbij speelt ook nog mee dat 9-hydroxyrisperidon een lange halfwaardetijd heeft (t1/2 = 24 uur) en daar-door langdurig de hypofyse beïnvloedt en de prolactinespiegel derhalve verhoogt. De definitie van hyperprolactinemie volgens de Clinical Practice Guidelines van the Endocrine Society (2011), is een in het serum gemeten te hoge waarde voor de leeftijd en het geslacht van het hormoon prolactine. Voor mannen is sprake van hyperprolactinemie boven de 18 ng/ml en voor vrouwen boven de 30 ng/ml. Bij kinderen en jongeren hangt de concentratie af van de leeftijd, het geslacht en de etniciteit. In de prolactinestudie, waar dit proefschrift over gaat, is een waarde bo-ven het 97,5e percentiel voor leeftijd en geslacht van blanke jongeren gehanteerd. Het doel van dit proefschrift is het vaststellen van de incidentie van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie en het in kaart brengen van het voorkomen van mogelijk door hyperprolactinemie veroorzaakte bijwerkingen op korte en lange termijn, zoals gynaecomastie, galactorroe, seksuele functiestoornissen, vertraagde puberteitsontwikkeling, hypogonadotroop hypogonadisme en verminderde bot-dichtheid. Een ander doel is om op basis van deze resultaten meer inzicht te kunnen geven in de mogelijke klinische consequenties van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie en mede daardoor tot een monitoring- en behandeladvies te kunnen komen.  



S A M E N V A T T I N G  

 136 

Hoofdstuk 1 beschrijft de eventuele gevolgen van AP-geïnduceerde hyperprolacti-nemie voor de korte (gynaecomastie, galactorroe, amenorroe, seksuele functie-stoornissen) en de lange termijn (hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsver-traging, verminderde botdichtheid en verhoogd risico op maligniteiten). Risperidon is het meest gebruikte AP in de kinder- en jeugdpsychiatrie en vormt het enige AP waarmee langetermijnstudies met voldoende aantallen kinderen en jongeren zijn gedaan naar het voorkomen van hyperprolactinemie. Volgens een meta-analyse in 2009 is de prolactinespiegel blijvend verhoogd bij 62% van de kinderen en jonge-ren. Het merendeel van de studiepopulatie betrof jongens (83%) met een gemid-delde dosering risperidon van 1,6 mg per dag bij een gemiddelde duur van 35 we-ken behandeling. Recentere studies over langere termijn laten een prevalentie van hyperprolactinemie zien van 50% na gemiddeld 3 jaar risperidongebruik. Ongun-stige effecten ontstaan pas wanneer de hyperprolactinemie een kritische grens overschrijdt, die per individu verschilt. Effecten die kunnen optreden bij hyperpro-lactinemie zijn: oligomenorroe/amenorroe, gynaecomastie, galactorroe, libidover-laging, orgasmestoornissen, erectie- en ejaculatiestoornissen en fertiliteitsproble-men. Amenorroe treedt op bij een prolactinespiegel rond de 60 ng/ml; voor de overige klachten is geen drempelwaarde bekend. De adolescentie is de belangrijk-ste periode voor de aanleg van de piekbotmassa (= de maximale hoeveelheid bot die tot het 25e levensjaar wordt verkregen). Verstoringen tijdens de aanleg van de piekbotmassa kunnen later meer kans geven op osteoporose. Hyperprolactinemie kan direct en indirect een negatieve rol bij de botstofwisseling spelen. Hyperprolactinemie heeft een direct remmend effect op de botombouw, door de botafbraak meer te stimuleren dan de botaanmaak. Daarnaast zorgt hyperpro-lactinemie door het veroorzaken van hypogonadotroop hypogonadisme indirect voor een remmend effect op de botaanmaak. Bij hypogonadotroop hypogonadisme is er sprake van lagere spiegels van geslachtshormonen, hetgeen een negatief effect heeft op de botdichtheid. Het verminderen van de geslachtshormonen kan mogelijk ook een remmende werking hebben op de puberteitsontwikkeling en op de ont-wikkeling van de seksualiteit. Er is geen prospectief onderzoek bekend waarin het effect van hyperprolactinemie op de botdichtheid en/of de puberteit en seksuele ontwikkeling is onderzocht.  
Hoofdstuk 2 is een beschrijvend overzicht van de studies die tot en met 2008 ge-daan zijn naar de incidentie van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie bij kinderen en jongeren en de incidentie van bijkomende prolactinegerelateerde klachten. In de databases van Medline, Embase en PsycINFO en EBM-databases (1965-augustus 2008) is gezocht met de volgende zoektermen: “risperidone”, “olanzapine”, “pi-mozide”, “clozapine”, “quetiapine”, “haloperidol”, “aripiprazole”, “amisulpiride”, “ziprasidone”, “(a)typical antipsychotics”, “adverse effects”, “side effects”, “hyper-prolactinaemia”, “bone mineral density”, “children”, “adolescents”, “prolactinoma”, “osteoporosis”, “prolactin”, “hypogonadism”, “bone density”, “sex hormone”, “an-drogen”, “estrogen”, “metabolic”, “endocrine”, “puberty disorders”, “delayed pu-
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berty”, “polymorphism”, “genetic” and “puberty”. Gegevens over prolactinespiegels zijn niet beschikbaar voor haloperidol, pimozide, risperidon, olanzapine, clozapine, ziprasidon en quetiapine. De gebruikte dosering van de verschillende AP is omgerekend naar een chloor-promazine-equivalente dosering. Er zijn 29 studies met een studieduur van 3 we-ken of meer gevonden: respectievelijk met risperidon (N = 20, gewogen gemiddelde dosering 1,6 mg per dag), olanzapine (N = 7, gewogen gemiddelde dosering 12,7 mg per dag), quetiapine (N = 5, gewogen gemiddelde dosering 378,5 mg per dag), halo-peridol (N = 4, gewogen gemiddelde dosering 7,2 mg per dag), pimozide (N = 3, gewogen gemiddelde dosering 3,7 mg per dag), clozapine (N = 2, gewogen gemid-delde dosering 269,9 mg per dag) en met ziprasidon (N = 1, gemiddelde dosering 98,3 mg per dag). De onderzoeksduur is wisselend en varieert van 3 tot 106 weken. Van de 29 publicaties zijn er 6 gebaseerd op dezelfde populatie. De onderzochte populatie is heterogeen in diagnose, van kinderen en jongeren met autismespec-trumstoornis (ASS) of bipolaire stoornis tot kinderen en jongeren met schizofrenie. Ook de intelligentie varieerde van normaal tot matig verstandelijk beperkt. De onderzoeksmethode verschilt per studie: 17 studies hebben een open-labelopzet, 4 studies een observationele opzet en 8 studies zijn dubbelblind uitge-voerd. In 7 risperidonstudies wordt de prolactinespiegel tussen de 48 en 106 we-ken bepaald. Van de 29 studies hebben er 10 een prospectieve opzet, met prolacti-nespiegel als primaire uitkomstmaat. Voor olanzapine, quetiapine en pimozide zijn slechts data van 1 langetermijnstudie bekend. Voor clozapine en ziprasidon zijn alleen prolactinedata over een periode van 6 weken bekend. Het totale aantal bestudeerde patiënten is 1382, 170, 72, 56, 46, 30 en 12 voor respectievelijk risperidon, olanzapine, quetiapine, haloperidol, pimozide, clozapine en ziprasidon. Het totale aantal jongens in deze studies ligt tussen de 63-83%. De kinderen en jongeren die behandeling krijgen met risperidon, pimozide of haloperidol hebben een gewogen gemiddelde leeftijd van rond de 10 jaar. Voor quetiapine, clozapine, olanzapine en ziprasidon ligt de gewogen gemiddelde leeftijd tussen de 13 en 15 jaar.  Alle AP behalve clozapine, ziprasidon en quetiapine verhoogden de prolactine-spiegel van uitgangswaarden van 8,0 ng/ml naar 25-28 ng/ml na 4-8 weken be-handeling. De incidentie van hyperprolactinemie (zoals beschreven in hoofdstuk 2) gedurende behandeling met haloperidol, pimozide, risperidon, olanzapine en queti-apine is respectievelijk 90%, 80%, 62%, 31% en 12%. Alleen voor risperidon zijn voldoende langetermijndata bekend om te kunnen concluderen dat een behande-ling van 2 jaar kan leiden tot een blijvende AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. Van de prolactinegerelateerde bijwerkingen zijn alleen gynaecomastie, galac-torroe, amenorroe en seksuele functiestoornissen onderzocht. Kinderen en jonge-ren die behandeld worden met olanzapine, haloperidol, quetiapine en risperidon rapporteren respectievelijk 14%, 14%, 6% en 5% klachten gerelateerd aan hyper-prolactinemie. De frequentst gemelde prolactinegerelateerde bijwerkingen zijn 
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gynaecomastie (risperidon 3%, olanzapine 6% en haloperidol 7%) en onregelmati-ge menstruatie (risperidon 6%, haloperidol 15% en quetiapine 12%). Nadeel is dat de incidentie gemeten is door middel van spontane zelfrapportage, wat een niet heel betrouwbare meting geeft en kan leiden tot te weinig rapporteren. Met betrekking tot de geslachtshormonen en de botdichtheid zijn er geen gege-vens bekend. Twee studies hebben naar de invloed van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie op de puberteit gekeken. Deze studies vinden geen vertragende invloed van de AP-geïnduceerde hyperprolactinemie op de puberteitsontwikkeling. Echter, aangezien deze studies een follow-upduur hebben van 1 jaar, is er geen goede conclusie te trekken over puberteitsvertraging.  
Hoofdstuk 3 richt zich op het onderzoeken van de incidentie van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie en het voorkomen van aan prolactine gerelateerde bijwerkin-gen zoals gynaecomastie, galactorroe en seksuele functiestoornissen. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van GGZ Centraal Fornhese, bij jongens met een autismespectrumstoornis (ASS) en of een disruptive behavior disorder (DBD) tussen de 10-20 jaar (gemiddelde leeftijd 15 jaar). Er zijn 98 jongens met ASS en 10 jongens met DBD geïncludeerd. De AP-groep bestaat uit jongens die langer dan 16 maanden met risperidon behandeld zijn (groep 1, N = 51, gemiddelde leeftijd 15 jaar). Groep 2 bestaat uit jongens die nooit met AP behan-deld zijn (N = 47, gemiddelde leeftijd 15 jaar). Groep 1 en 2 zijn vergelijkbaar voor leeftijd, lengte- en gewicht-z-score, diagnose, puberteitsstadium en overige ge-bruikte medicatie. De 2 groepen verschillen alleen van elkaar wat betreft de BMI-z-score: voor groep 1 was de score 0,2 en voor groep 2 was deze -0,09. Opvallend is dat de jongens die al langdurig met AP behandeld zijn, gemiddeld genomen geen overgewicht hadden. De prolactinespiegel is in het serum bepaald en prolactine gerelateerde bijwer-kingen zijn gemeten door middel van gevalideerde vragenlijsten en een lichamelijk onderzoek. Uit dit onderzoek is als resultaat naar voren gekomen dat 47% van de met AP behandelde jongens een hyperprolactinemie heeft (groep 1), tegenover 2% van de jongens in groep 2. De jongens uit groep 1 zijn gemiddeld 53 maanden met risperidon behandeld, met een gemiddelde dosis van 1,5 mg per dag. Van de jon-gens met een AP-geïnduceerde hyperprolactinemie heeft 46% geen klachten van die hyperprolactinemie. Van de groep jongens in dit onderzoek heeft 40% van de AP-gebruikers (groep 1) gynaecomastie ten opzichte van 20% van de controlegroep (groep 2). De “lifeti-me”-prevalentie (proportie van mensen in een populatie die ooit gynaecomastie hebben gehad) van het krijgen van gynaecomastie bij gezonde jongens die geen AP gebruiken, ligt rond de 50%, met een hoogtepunt van voorkomen tijdens de puber-teit. Het krijgen of hebben van gynaecomastie is significant gerelateerd aan AP-gebruik, maar niet aan de hyperprolactinemie. Waarschijnlijk komt deze verhoging van het aantal jongens met gynaecomastie door een relatief teveel aan oestrogenen 
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door lagere testosteronspiegels. Geen enkele jongere met of zonder AP-gebruik heeft galactorroe. De gynaecomastie en galactorroe zijn gemeten met een vragen-lijst en een lichamelijk onderzoek. Van de jongens met langdurig AP-gebruik heeft 14% een seksuele functiestoor-nis: 4 (8%) van hen hebben een verminderd of geen orgasme, 5 (10%) hebben pro-blemen met ejaculeren (minder of niet), 1 (2%) jongen kan geen erectie meer krij-gen en 2 (4%) jongens geven aan een verminderde interesse in seks te hebben. Deze seksuele functiestoornissen zijn significant gerelateerd aan een te hoge pro-lactinespiegel. In de controlegroep rapporteert geen enkele jongere een seksuele functiestoornis. Deze resultaten geven weer dat AP-geïnduceerde hyperprolactinemie persis-teert gedurende de behandeling en dat ongeveer de helft van de jongens geen klachten daarvan ondervindt. De vraag is of deze groep jongens mogelijk risico loopt op eventuele langetermijneffecten van door de AP geïnduceerde hyperprolac-tinemie, zoals hypogonadotroop hypogonadisme, puberteitsvertraging en een ver-minderde botdichtheid. Van de jongens met ASS die behandeld zijn met een AP geeft 14% aan last te hebben van een seksuele functiestoornis. Dit aantal is waar-schijnlijk een onderschatting. Voor jongeren met ASS is het lastig om terug te den-ken in de tijd voor het AP-gebruik, sommige jongens zijn al voor hun puberteit be-handeld met AP en kunnen derhalve geen verschil opmerken in de situatie voor en na de behandeling. Een substantieel aantal jongeren (30% uit groep 1 en 40% uit groep 2) kan de vraag niet beantwoorden en antwoordt “onbekend” op de vragen over de seksuele bijwerkingen. Uit deze studie komt ook naar voren dat de huidige dosis van het AP de hyper-prolactinemie voorspelt.  
Hoofdstuk 4 onderzoekt de invloed van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie op de puberteitsontwikkeling, testosteron, luteïniserend hormoon (LH), follikelstimu-lerend hormoon (FSH) en inhibine B. Inhibine B wordt geproduceerd door de Ser-toli-cellen van de testes onder invloed van FSH en is een marker voor fertiliteit bij jongens. De groep jongens met AP-geïnduceerde hyperprolactinemie (N = 28) is vergeleken met de groep jongens zonder hyperprolactinemie met AP-gebruik (N = 29) en zonder AP-gebruik (N = 37). De groepen zijn vergelijkbaar wat betreft ge-middelde leeftijd, gewicht-, lengte- en BMI-z-score, duur van de behandeling (ge-middeld meer dan 4 jaar) en diagnose. De groepen verschillen in gemiddelde dose-ring AP. De groep met AP-geïnduceerde hyperprolactinemie heeft een significant hogere dagdosering. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat AP-geïnduceerde hyperpro-lactinemie leidt tot significant lagere testosteronspiegels. LH-, FSH- en inhibine B-waarden en de puberteitsstadia zijn vergelijkbaar voor de groep met en zonder AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. De verlaagde testosteronspiegels van de groep met AP-geïnduceerde hyperprolactinemie blijven wel binnen de normaalwaarden voor de leeftijd en het geslacht. De vraag is of deze verlaging klinisch relevant is. 
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Een andere bevinding van onze studie is dat de totale patiëntengroep (N = 104) 1,6 jaar later is in het behalen van het puberteitsstadium ten opzichte van Nederlandse jongens van dezelfde leeftijd. Deze puberteitsvertraging is gerelateerd aan het heb-ben van een ASS en niet aan de diagnose DBD.  Het doel van hoofdstuk 5 is de relatie te onderzoeken tussen enerzijds de AP-geïnduceerde hyperprolactinemie en anderzijds de botmarkers en de botdichtheid. De prolactinespiegel en factoren (botmarkers) betreffende botaanmaak (P1NP en BAF) en botafbraak (CTx) zijn in het bloed gemeten. Botmarkers zijn stoffen in het bloed die het dynamische aspect van botaanmaak weergeven (P1NP = procollageen type 1 amino-terminal propeptide en BAF = botalkalische fosfatase) of van botaf-braak (CTx = cross-linked C-telopeptide van type 1-collageen). Daarnaast is er een “dual-energy X-ray”-absorptiometrie (DXA)-meting gedaan om de botdichtheid te bepalen. De jongens met AP-geïnduceerde hyperprolactinemie (N = 27) zijn verge-leken met de jongens met AP zonder hyperprolactinemie (N = 29) en met de jon-gens zonder AP (N = 47). Dit onderzoek toont aan dat de jongens met AP-geïnduceerde hyperprolac-tinemie een lagere volumetrische botdichtheid van de lumbale wervelkolom heb-ben dan de jongens met AP gebruik zonder hyperprolactinemie (N = 29). Van die jongeren met AP-geïnduceerde hyperprolactinemie heeft 7-11% een botdichtheid die sterk verlaagd is (meer dan twee standaarddeviaties onder het gemiddelde). De jongens met AP-geïnduceerde hyperprolactinemie hebben lagere botaanmaak- (P1NP) en botafbraakmarkers (CTx) dan de jongens zonder hyperprolactinemie. Dit wijst op een remmende invloed van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie op de botombouw. Longitudinaal onderzoek is nodig om deze bevindingen verder te on-derzoeken. Een andere bevinding is dat deze jongens met AP-geïnduceerde hyperprolacti-nemie een hoger percentage lichaamsvet hebben dan jongeren zonder AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. Een hoger percentage lichaamsvet is op oudere leeftijd een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling met AP geeft vaak hyperprolactinemie bij jongens met ASS. Uit ons onderzoek blijkt dat deze behandeling zeker geen verwaarloosbare gevolgen zou kunnen hebben voor de botombouw. In de praktijk moet hiermee volgens ons re-kening gehouden worden, in ieder geval tot er prospectief goed uitgevoerd onder-zoek is dat het tegendeel bewijst.  In hoofdstuk 6 is onderzocht of er een genetische associatie is tussen AP-geïnduceerde hyperprolactinemie en het voorkomen van het Taq1A A1-allel van het dopamine D2-receptorgen en/of CYP2D6-polymorfismen. Voor deze studie zijn alleen de jongens met ASS en/of DBD die gedurende lange termijn behandeld wer-den met risperidon geïncludeerd. Prolactine-, risperidon- en 9-hydroxyrisperidon-spiegels zijn bepaald en de deelnemers zijn gegenotypeerd voor CYP2D6-polymorfismen en het Taq1A A1-allel van het dopamine D2-receptorgen. 
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Het Taq1A A1-allel is geassocieerd met verminderde dichtheid van dopaminerecep-toren in de hersenen. Patiënten met dit allel kunnen gevoeliger zijn voor het krijgen van een AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. Voor CYP2D6 geldt dat dit polymor-fisme een belangrijke rol speelt bij de omzetting van verschillende AP, waaronder risperidon, in de lever. Op die manier kan de medicijnspiegel beïnvloed worden. Normale metaboliseerders hebben 1 of 2 functionele CYP2D6-allelen; slechte meta-boliseerders hebben geen functionele allelen (7% blanken, 1% Aziaten, 3% Afrika-nen). Snelle metaboliseerders hebben duplicaties van het CYP2D6-gen (2% blan-ken, 25% Ethiopiërs). De langzame metaboliseerders breken de medicijnen minder snel af, waardoor er hogere bloedspiegels zijn in vergelijking met normale of snelle metaboliseerders. De hogere AP-spiegels kunnen een verhoogd risico geven op AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. In onze studie zijn de prolactinespiegels positief en significant geassocieerd met risperidon- en 9-hydroxyrisperidonspiegels en met de orale dosis risperidon in milligrammen per kilogram. De prolactine- en 9-hydroxyrisperidonspiegels worden hoger met een verminderde of geen activiteit van het CYP2D6-gen. In onze studie is geen relatie gevonden tussen AP-geïnduceerde hyperprolactinemie en het Taq1A A1-allel van het dopamine D2-receptorgen.  Tot slot geeft hoofdstuk 7 een advies omtrent de monitoring en de behandeling van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. Het is van belang om een uitgangssituatie vast te leggen voordat de behandeling met het AP start. De aanwezigheid van gy-naecomastie, galactorroe, het seksuele functioneren, de regelmaat van de menstru-atie en het puberteitsstadium kunnen worden vastgesteld door middel van vragen-lijsten of door middel van een lichamelijk onderzoek. Een efficiënte – met tact uit te voeren – methode om gynaecomastie vast te stellen is om met de vlakke hand bij beide tepels te voelen of er een klierschijf palpabel is en of deze pijnlijk is. Anam-nestisch kan nagevraagd worden of de tepels gezwollen en/of pijnlijk zijn. Naast het vaststellen en uitvragen van deze klachten is het ook belangrijk om in kaart te brengen of de patiënt voldoende calciumrijk eet, voldoende aan zonlicht is blootge-steld (vitamine D), voldoende beweegt en of er een familiaire belasting is voor os-teoporose. Voor de start van de behandeling met een AP wordt de prolactinespiegel be-paald. Standaard wordt deze bepaald in de ochtend, 2 uur na het ontwaken. Dan zijn de spiegels het laagst. Een eenmalige meting is voldoende voor het vaststellen van een AP-geïnduceerde hyperprolactinemie. Als de patiënt op de juiste dosering is ingesteld, wordt de spiegel 3 maanden later opnieuw bepaald. Na verhoging van de dosering wordt de prolactinespiegel na ongeveer 3 maanden opnieuw gecontro-leerd. De termijn van 3 maanden is gekozen omdat in de eerste 6 weken na het starten of verhogen van een AP vaak een initiële sterke stijging van de prolactine-spiegel optreedt, veelal gevolgd door een daling, blijkbaar doordat tolerantie op-treedt. Als na 3 maanden nog een verhoogde prolactinespiegel bestaat, zal deze persisteren. 
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Controle van de prolactinespiegel is ook geïndiceerd bij prolactinegerelateerde klachten zoals gynaecomastie, galactorroe, seksuele functiestoornissen en vermin-derde of verdwenen menstruatie als deze mogelijk samenhangen met de AP-behandeling. Controle van de prolactinespiegel is niet alleen aan te raden bij ado-lescenten, zoals geadviseerd door de werkgroep somatische complicaties bij anti-psychoticagebruik, maar ook bij kinderen en volwassenen. Er zijn naast AP-gebruik ook andere oorzaken voor een hyperprolactinemie (o.a. hypothyreoïdie, prolactinoom, nierfalen, leverziekten en gebruik van andere prolactineverhogende medicatie). Een klinisch handvat is dat sterk verhoogde pro-lactinespiegels (boven de 100 ng/ml) vaak een andere oorzaak hebben dan de be-handeling met AP.  De aanwezigheid van hyperprolactinemie voor de start van de AP is een reden voor verder onderzoek. Zolang de effecten van AP-geïnduceerde hyperprolactinemie op de groei en ontwikkeling niet duidelijk zijn en zolang we niet weten welke drem-pelwaarde gevolgen heeft, is het raadzaam bij iedere verhoging van prolactine bo-ven de normaalwaarden als volgt actie te ondernemen.  Behandeling van hyperprolactinemie Het AP kan bij kinderen met een ASS en/of DBD een uiterst gunstig effect op de doelsymptomen hebben. In de onderstaande adviezen moet altijd meegewogen worden hoe belangrijk het AP is in de behandeling van het kind.   1. Stoppen van het AP-gebruik geeft meestal binnen 96 uur, afhankelijk van de halfwaardetijd van het AP, een normalisering van de prolactinespiegel. 2. Verlagen van de dosering tot de minimaal werkzame dosering geeft vaak effect om de prolactinespiegel te normaliseren. 3. Als verlagen niet goed mogelijk is, kan er geswitcht worden naar een AP dat de prolactinespiegel niet verhoogt (quetiapine, clozapine, aripiprazol). 4. In de literatuur wordt additie met aripiprazol ook beschreven om de hyperpro-lactinemie te verminderen. Omdat het nog niet duidelijk is of de hypoprolacti-nemie die bij 60% van de kinderen door aripiprazol ontstaat klinische conse-quenties heeft, is hiermee ook enige voorzichtigheid aan te raden. 5. Als dosisvermindering of switchen niet mogelijk is en de AP-geïnduceerde hy-perprolactinemie persisteert, dan kan een meting van de botdichtheid middels een DXA-scan worden overwogen. Daarnaast zijn preventieve maatregelen be-langrijk om de botdichtheid zo goed mogelijk te houden. Preventieve maatrege-len zijn onder meer voldoende lichaamsbeweging, voldoende blootstelling aan zonlicht, voldoende inname van vitamine D en andere voedingsadviezen (calci-um- en vitamine D-suppletie).   


