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6.

Summary

 

Antipsychotics are frequently prescribed to older patients for treatment of 

delirium and behavioural problems in dementia. In the Netherlands there are 

more than 300.000 antipsychotic users, of which more than 88.000 older than 

65 years. However, antipsychotics can have serious adverse effects. 

From a pharmacokinetic and pharmacodynamic perspective side effects can 

be better understood. Most side effects seem to be a group effect and are not 

limited to a single drug. In chapter 2.1 we investigated a large, not well under-

stood, inter-individual variation in effect and side effects (in particular antipsy-

chotic induced parkinsonism) in older patients. This was studied in haloper-

idol, the first choice antipsychotic in treatment of delirium. We investigated two 

possible explanations in pharmacokinetics. First we investigated polymorphisms 

of the cytochrome P450 CYP2D6, because this contributes to the biotransfor-

mation of haloperidol. Second, we investigated variation in transport over the 

blood-brain barrier (BBB). We included 20 patients >64 years with an elevated 

risk to develop delirium who were prescribed haloperidol 1mg/day during five 

days before an elective surgery performed under spinal anaesthesia. Introduc-

tory the surgery, cerebrospinal fluid (CSF) (2ml) and a blood sample (2ml) were 

taken. We found a large inter-individual variation in haloperidol serum concen-

trations (factor 6). Serum and CSF concentrations of haloperidol averaged 0.52 

µg/litre (range 0.17-0.99µg/litre) and 0.04 (range <0.01-0.09µg/litre) respectively 

(ratio averaged 11.45%). The correlation of CSF and serum concentration was 

significant (r=0.85, p<0.05). Variation in serum levels haloperidol could not be 

explained by differences in drug metabolism resulting from polymorphisms of 

CYPD2D6. Variability in transport over the BBB is not the explanatory factor for 

inter-individual variation in response. An alternative explanation is the number 

of remaining dopamine-2 receptors in the brain.

In chapter 2.2 we investigated whether factors of thrombogenesis are acti-

vated in older, non-psychotic hospitalised patients treated with haloperidol. 
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We wanted to reveal the underlying mechanism of the increase in (cerebro)

vascular events in older antipsychotic users. With a subset of patients included 

in a randomised, stratified, double-blind, placebo-controlled trial “Haloper-

idol prophylaxis in older emergency department patients” HARPOON study 

we studied this research question. This subset of patients consisted of all the 

patients that were included in the Jeroen Bosch Hospital between June 2014 and 

March 2015. Patients >70 years with an increased risk of developing delirium, 

according to the “VMS criteria”, were randomised to haloperidol 1mg twice a 

day or placebo. Before the start of haloperidol and at day 6, after 10 gifts of 

haloperidol, blood was collected. In the Jeroen Bosch Hospital we analysed 16 

patients that received haloperidol in comparison to 18 patients that received 

placebo. There were no significant changes in levels of markers of thrombo-

genesis fibrinogen and D-dimer, p-selectin as marker of platelet activation, and 

von Willebrand factor and osteoprotegerin as markers of endothelial activa-

tion between the haloperidol and the placebo group. We did find a signifi-

cant difference in both groups over time, between day 1 and day 6, in which 

haloperidol is not the direct cause of changes in trombogenic factors. Fibrin-

ogen increased significant during the hospital stay and P-selectin decreased 

significant in both groups over time. Possibly there are indirect factors that are 

related to the disease or hospital admission that could be the explanation.Thus 

the underlying cause of the increase in cerebrovascular events seen in haloper-

idol users remains to be established.

In chapter 3 we investigated different side effects in frail older patients in clin-

ical practice. Falls in the elderly are common and often serious. The general 

message that psychotropic drugs increase falls is already well accepted. 

However, the contribution of specific psychotropic drugs to fall frequency in 

elderly has not been quantified precisely until now. We describe this in chapter 

3.1. Between 1st January 2011 and 1st April 2012 416 patients visited the day 

clinic of the department of geriatric medicine of the University Medical Centre 

Utrecht. Psychotropic medication use was present in one third (34%) of the 

patients. Patients who used psychotropic medications had a significant lower 

gait speed on the 4 meter walk test (0.8 versus 0.9m/second, p-value 0.041) 

and lower isometric grip strength (29.3 versus 37.9kg, p-value 0.001) compared 

to non users. Frequent falling, at least more than two time in the past year, 

was after correction for confounders a risk factor in antipsychotic users (OR 

3.62, 95% CI 1.27-10.33). Hypnotic and anxiolytic medication use was significantly 

associated with frequent falls (OR 1.81; 95% CI 1.05-3.11) as well as short-acting 
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benzodiazepines or Z-drugs use (OR 1.94; 95% CI 1.10-3.42) and antidepres-

sant use (OR 2.35; 95% CI 1.33-4.16). The use of different groups of psychotropic 

medication was strongly associated with falls. This relation should be explicitly 

recognised by doctors prescribing for older people, and by older people them-

selves. If possible such medication should be avoided for elderly patients espe-

cially with other risk factors for falling. 

Over the last decade new side effects in antipsychotic medication are still 

found. In previous studies it is suggested that treatment with antipsychotics 

increases the risk of mortality in older patients. Although the cause of this 

increased mortality is not completely understood, antipsychotic drug use is 

associated with an increased risk of cardiovascular events, such as stroke, 

thrombo-embolic events, and cardiac arrhythmia, and infections, such as pneu-

monia. In chapter 3.2 we investigated the association between urinary tract 

infections (UTIs) and antipsychotic drug use in older women. In a cohort study 

between 1998 and 2008 we looked at recurrent prescriptions of nitrofurantoin, 

as representation for uncomplicated UTI in women >65 years. Person time for 

current use of antipsychotic was compared to past use of an antipsychotic. For 

this study we used data from the PHARMO Database Network. The PHARMO 

database network includes the pharmacy dispensing records of community 

dwelling residents in the Netherlands. In total 18,541 women were followed from 

their first prescription of an antipsychotic till the end of their registration in the 

database or the end of the study period. Current use of antipsychotics was 

associated with a 33% increased risk of UTIs compared with past use (adjusted 

for age and history of urinary tract infections HR 1.33, 95% CI 1.27-1.39). The 

risk of getting a UTI was higher in the first week after start of the antipsychotic 

medication (adjusted HR 3.03, 95% CI 2.63-3.50). Conventional antipsychotics 

showed a slightly higher point estimator (HR 1.36, 95% CI 1.30-1.43) than atypical 

antipsychotics (HR 1.22, 95% CI 1.13-1.30). As we did not have access to clinical 

data, the presence of a urinary tract infection was based on the prescription 

of nitrofurantoin, which could have led to misclassification. In general, Dutch 

physicians are reluctant to prescribe antimicrobial drugs because of the risk of 

resistance, and treat only those patients with a proven or very high suspicion 

of infection. Complicated UTIs are treated with antibiotics that reach urine and 

tissue, such as fluorochinolones, and so we cannot generalize our findings to 

complicated urinary tract infections. The association between uncomplicated 

UTIs and antipsychotic use is probably an underestimation, because antibiotics 

other than nitrofurantoin are also prescribed for uncomplicated urinary tract 

infections. If these findings were also generalisable to men and to complicated 
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urinary tract infections we studied this research question in chapter 3.3. For 

this study we used the Clinical Practice Research Datalink (CPRD). This is an 

anonymised database containing approximately 12 million complete electronic 

medical records from over 600 participation general practices across the United 

Kingdom. Primary care diagnoses, prescriptions, laboratory test results, referrals 

and patient demographics are recorded in the CPRD using a hierarchical clin-

ical coding system (Read codes). In this cohort study we also looked at recur-

rent urinary tract infections in older antipsychotic users. During the study period, 

191,827 patients (63.7% women, mean age 77 years) with a first prescription of 

an oral antipsychotic drug were identified. Current use of antipsychotics was 

associated with an increased risk of UTI compared with past use (adjusted HR 

1.31, 95% CI 1.28-1.34). The strongest effect was found within the first 14 days after 

the start of the antipsychotic (adjusted HR 1.83, 95% CI 1.73-1.95) and for patients 

with more than one antipsychotic drug concomitantly (adjusted HR 1.64, 95% CI 

1.45-1.87). The risk was slightly higher for conventional antipsychotics (adjusted 

HR 1.37, 95% CI 1.33-1.41) compared to atypical antipsychotics (adjusted HR 1.24, 

95% CI 1.21-1.28). Stratification by sex showed that risk estimates were slightly 

higher in men than in women.

The mechanism how antipsychotics cause urinary tract infections is unknown. 

D2-receptor antagonists have been suggested to influence the capacity and 

residual volume of the bladder. Anticholinergic side effects of antipsychotic 

medication are another cause of urine retention. The retention of urine, which 

can lead to bacterial growth, possibly underlies the increase in uncomplicated 

UTI. Doctors should be alert to the occurrence of UTIs in both men and women 

after the start of an antipsychotic drug, especially in the first two weeks.

In chapter 4 we focus on the recognition and measurement of side effects in 

antipsychotics. As described before in this thesis, unfortunately, many patients 

experience side effects during treatment, which may result in an impaired 

quality of life and early treatment discontinuation. Adverse drug reactions are 

frequently missed, either because clinicians do not always ask about them or do 

not recognize complaints as possible side effects. There can be some discrep-

ancies between the distress associated with certain side-effects by prescribers 

and consumers of antipsychotic drugs and the fact that patients are unlikely to 

attribute symptoms as side effects of antipsychotic medication. In this chapter 

we give an overview of all available scales to measure side effects in anti-

psychotics. Psychometric characteristics are described in terms of reliability 

and validity. Reliability is the extend in which results are influenced by acci-

dental conditions. Validity is the extend that the test measures what it should 
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measure and what you really want to know. Some scales are used frequently, 

but psychometric characteristics are not always well described. Other scales 

are reliable and valid, but are almost never used in clinical practice. In total, 

we found 52 different scales that measure side effects of antipsychotics. To 

measure multi-domain side effects the Udvalg for Kliniske Undersøgelser Side 

Effects Rating Scale for Clinicians (UKU-SERS-Clin) was used the most. The Liver-

pool University Neuroleptic Side Effect Rating Scale (LUNSERS) had de best 

psychometric characteristics (Cronbach’s α 0.81 and test-retest reliability 0.89). 

The Glasgow Antipsychotic Side effect Scale (GASS) is the fastest and takes 5 

minutes to complete. The scales differ in number of items that are scored, the 

time to complete the scale and if the scale is filled out by the patient self or 

by the clinician. The Simpson Angus Scale (SAS), followed by the Abnormal 

Involuntary Movements Scale (AIMS) and the Barnes Akathisie Rating Scale 

(BARS) were used the most to assess extrapyramidal side effects, however the 

Maryland Psychiatric Research Center scale (MPRC scale) had the best char-

acteristics (Cronbach’s α 0.80, test-retest reliability 0.92 and inter-rater reliability 

0.81-0.90). The Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) was used the most 

to measure sexual dysfunction, but the Antipsychotics and Sexual functioning 

Questionnaire (ASFQ) and the Nagoya Sexual Functioning Questionnaire had 

the best characteristics. It should be noted that potentially life threatening side 

effects such as neuroleptic malignant syndrome, significant QTc prolongation 

are also very important, although they fail to be captured with the existing 

rating scales. The prescribing physician should consider basing the selection of 

antipsychotics in light of the differences in side effects profiles, rather than those 

in antipsychotic efficacy. The prescribing physician should monitor adverse drug 

reactions and can use one of the scales above.

Finally chapter 5 describes a general discussion where the individual studies of 

this thesis are placed in a broader perspective.
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6.

Nederlandse
samenvatting

Antipsychotica worden frequent voorgeschreven aan oudere patiënten voor de 

behandeling van een delier of gedragsproblemen bij dementie. In Nederland 

zijn er meer dan 300.000 antipsychotica gebruikers, onder wie er meer dan 

88.000 ouder zijn dan 65 jaar. Antipsychotica kunnen echter ernstige bijwer-

kingen hebben. 

Bijwerkingen kunnen beter begrepen worden door verdieping in de farmacoki-

netiek (wat doet het lichaam met het geneesmiddel) en farmacodynamiek (wat 

doet het geneesmiddel met het lichaam) van deze middelen. De meeste bijwer-

kingen lijken tot nu toe een groepseffect te zijn en zijn niet gelimiteerd tot een 

afzonderlijk middel. In hoofdstuk 2.1 onderzochten we een grote, onbegrepen, 

inter-individuele variatie in effect en bijwerkingen bij ouderen (met name anti-

psychotica geïnduceerd parkinsonisme). Dit werd bestudeerd bij haloperidol, 

het eerste keus medicament bij de behandeling van een delier. We onder-

zochten twee mogelijke verklaringen hiervoor in de farmacokinetiek. Allereerst 

het verschil in polymorfismen van het cytochroom P450 CYP2D6, want deze 

enzymen dragen bij aan de biotransformatie van haloperidol. Ten tweede 

verschil in variatie in transport over de bloed-hersen-barrière. We includeerden 

20 patiënten vanaf 65 jaar met een verhoogd risico op een delier, die gedu-

rende 5 dagen haloperidol 1 maal daags 1 mg als profylaxe kregen voorge-

schreven voor een electieve operatie. Voorafgaand aan de operatie werd 

bloed afgenomen en tijdens de spinaal anesthesie werd liquor van deze pati-

enten afgenomen. Er bleek een grote spreiding in serum haloperidol concen-

traties (factor 6). Daarnaast bleek er een zeer hoge correlatie tussen liquor- en 

serumspiegels (r=0,85, p<0,05, bij een gemiddelde serumconcentratie van 0,52 

µg/liter (spreiding 0,17-0,99µg/liter) en gemiddelde liquorconcentratie van 0,04 

(spreiding <0,01-0,09µg/liter) (ratio gemiddeld 11,45%). De spreiding in serum spie-

gels haloperidol kon niet verklaard kon worden door verschillen in metabolisme 

als gevolg van polymorfismen van CYP2D6. Ook variabiliteit in transport over 

de bloed-hersen-barrière lijkt niet de verklaring te zijn voor inter-individuele 
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variatie in respons. Een alternatieve verklaring zou de variatie in het aantal 

overgebleven dopamine-2 receptoren in de hersenen kunnen zijn.

In hoofdstuk 2.2 onderzochten we farmacodynamische effecten, namelijk of 

trombogenese factoren worden geactiveerd bij niet psychotische, oudere halo-

peridol gebruikers, om het onderliggende mechanisme van de toename in 

(cerebro)vasculaire events te kunnen verklaren. In een substudie van de gerando-

miseerde, gestratificeerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde studie “HAlo-

peRidol Profylaxe bij Oudere patiënten die via de spoedeisende hulp worden 

OpgenomeN”, de zogenaamde HARPOON studie hebben we deze vraag 

onderzocht. Deze subset van patiënten bestond uit alle patiënten die in het 

Jeroen Bosch ziekenhuis werden geïncludeerd tussen juni 2014 en maart 2015. 

Patiënten boven de 70 jaar met een verhoogd risico op een delier volgens de 

VMS (veiligheidsmanagmentsysteem) criteria, werden gerandomiseerd om halo-

peridol 1 mg twee maal daags of placebo te krijgen. Voor het starten van halo-

peridol en op dag 6, na 10 giften haloperidol werd bloed afgenomen. In het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis analyseerden we 16 patiënten die haloperidol hadden 

gekregen in vergelijking met 18 patiënten die placebo hadden ontvangen. Er 

waren geen significante verschillen tussen de haloperidol en placebo groep in 

de stollingsmarkers: fibrinogeen en D-Dimeer, plaatjes activatie marker: P-se-

lectine en endotheelcelactivatie markers: von Willebrand factor en osteoprote-

gerine. Er was wel een significant verschil in beide groepen over de tijd (dag 

1 versus dag 6), dus haloperidol lijkt niet een rechtstreekse veroorzaker van 

veranderde stolling. Fibrinogeen steeg significant tijdens de ziekenhuisopname 

en P-selectine daalde significant in beide groepen. Wellicht zijn er indirecte 

factoren, die ziekte- of ziekenhuis gebonden zijn die verklarend zouden kunnen 

zijn. Het mechanisme van het verhoogde risico op trombose en CVA bij anti-

psychoticagebruikers blijft hiermee onverklaard.

In hoofdstuk 3 onderzochten we verschillende bijwerkingen bij kwetsbare ouderen 

in de klinische praktijk. Vallen komt bij ouderen regelmatig voor en kan ernstige 

gevolgen hebben. Dat gebruik van psychofarmaca een oorzaak kan zijn voor 

vallen, is al langer bekend. Welke bijdrage specifieke groepen van psychofar-

maca hieraan leveren hebben we nader onderzocht in hoofdstuk 3.1. Tussen 1 

januari 2011 en 1 april 2012 bezochten 416 patiënten de dagkliniek van de afde-

ling geriatrie van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Ongeveer een 

derde van deze patiënten gebruikten psychofarmaca. Patiënten die psychofar-

maca gebruikten hadden een significant lagere snelheid op de 4 meter loop-

test (0,8 versus 0,9 m/seconde; p-waarde 0,041) en een lagere handknijpkracht 
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(29,3 versus 37,9kg; p-waarde 0,001), in vergelijking met niet gebruikers. Frequent 

vallen, dat wil zeggen meer dan twee keer een val in het afgelopen jaar, kwam 

na correctie van confounders, vaker voor bij antipsychoticagebruikers (Odds 

Ratio (OR) 3,62; 95% BI 1,27-10,33). Bij gebruik van langwerkende benzodia-

zepines, maar ook bij gebruik van kortwerkende benzodiazepines en Z-drugs 

kwam frequenter vallen voor (OR 1,81; 95% BI 1,05-3,11). Antidepressiva hadden 

een (gecorrigeerde OR van 2,35; 95% BI 1,33-4,16). Samenvattend betekent dat, 

dat het gebruik van verschillende groepen psychofarmaca sterk geassocieerd 

was met vallen. Dokters zouden zich bewust moeten zijn van deze bijwerking, 

wanneer ze deze medicatie voorschrijven aan kwetsbare ouderen. Waarschijn-

lijk is het zinvol om deze medicatie te proberen te staken. Bij patiënten met 

andere risicofactoren voor vallen, is het advies om terughoudend te zijn met 

voorschrijven van de verschillende psychofarmaca.

In de laatste decennia worden nog steeds nieuwe bijwerkingen aangetoond 

van antipsychotica. In eerdere studies wordt gesuggereerd dat behandeling 

met antipsychotica het risico op sterfte verhoogd bij ouderen. Cerebrovas-

culaire en cardiovasculaire ziekten worden als mogelijke oorzaken van deze 

verhoogde sterfte beschouwd. Eerder werd ook al aangetoond dat patiënten 

die antipsychotica gebruiken, in de eerste week na starten een verhoogde kans 

hebben op het ontwikkelen van een pneumonie. In hoofdstuk 3.2 onderzochten 

we de associatie tussen urineweginfecties en het gebruik van antipsychotica 

bij oudere vrouwen. In een cohort studie tussen 1998 en 2008 keken we naar 

het herhaaldelijk voorkomen van voorschriften nitrofurantoïne, als represen-

tatie voor het voorkomen van ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen 

boven de 65 jaar. Persoonstijd tijdens gebruik van een antipsychoticum werd 

vergeleken met persoonstijd van mensen die in het verleden een antipsycho-

ticum hadden gebruikt. Voor deze studie hebben we gebruik gemaakt van 

een grote database met daarin afleverdata van verschillende apotheken van 

een groot aantal inwoners van Nederland (PHARMO). In totaal werden 18.541 

vrouwen vanaf hun eerste voorschrift van een antipsychoticum gevolgd tot aan 

het einde van hun registratie in de database of het einde van de studiepe-

riode. Huidig gebruik van een antipsychoticum bleek significant geassocieerd 

te zijn met het krijgen van ongecompliceerde urineweginfecties, in vergelijking 

met gebruik van een antipsychoticum in het verleden. Gecorrigeerd voor leef-

tijd en voorgeschiedenis van urineweginfecties gaf dit een (Hazard Ratio (HR) 

van 1,33; 95%BI 1,27-1,39). Het risico op een urineweginfectie was het hoogst in 

de eerste week van gebruik van een antipsychoticum (HR 3,03; 95% BI 2,63-

3,50). Klassieke antipsychotica hadden een licht hoger risico (HR 1,36; 95% BI 
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1,30-1,43) dan atypische antipsychotica (HR 1,22; 95% BI 1,13-1,30). We hadden 

alleen data van medicatie voorschriften in deze studie en niet van diagnoses. 

Nederlandse artsen staan er om bekend dat ze terughoudend zijn met het 

voorschrijven van antibiotica en dit alleen doen bij een bewezen infectie of een 

zeer hoge verdenking hierop. Urineweginfecties worden niet slechts behandeld 

met nitrofurantoïne, hoewel dit de eerste keus is volgens de Nederlandse Huis-

artsen Genootschap standaard, maar ook met andere soorten antibiotica. Dit 

kan tot misclassificatie hebben geleid en daarmee waarschijnlijk een onder-

schatting van het effect. Om te onderzoeken of deze bevindingen ook voor 

mannen golden en voor gecompliceerde urineweginfecties onderzochten we 

deze vraag in hoofdstuk 3.3. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de 

Clinical Practice Research Datalink (CPRD). Dit is een ge-anonimiseerde data-

base die elektronische gegevens bevat van 12 miljoen patiënten, vanuit 600 

participerende huisartspraktijken in Groot Brittannië. Medische diagnoses, medi-

catievoorschriften, verwijzingen, laboratoriumuitslagen en demografische gege-

vens worden bijgehouden volgens een codeersysteem. Ook in deze cohort 

studie werd gekeken naar het terugkerend voorkomen van urineweginfecties 

tijdens het gebruik van antipsychotica. Gedurende de studieperiode werden er 

191.827 patiënten (63.7% vrouwen, gemiddelde leeftijd 77 jaar) met een eerste 

voorschrift van een oraal antipsychoticum geïdentificeerd. Huidig gebruik van 

een antipsychoticum was geassocieerd met een verhoogd risico op een urine-

weginfectie in vergelijking met gebruik van een antipsychoticum in het verleden 

(gecorrigeerde HR 1,31; 95% BI 1,28-1,34). Het sterkste effect werd gevonden in 

de eerste 14 dagen na de start van het antipsychoticum (gecorrigeerde HR 1,83; 

95% BI 1,73-1,95) en bij patiënten met gelijktijdig gebruik van meer dan één anti-

psychoticum (gecorrigeerde HR 1,64; 95%CI 1,45-1,87). Het risico was iets hoger 

voor gebruik van klassieke antipsychotica (gecorrigeerde HR 1,37; 95% BI 1,33-

1,41) in vergelijking met atypische antipsychotica (gecorrigeerde HR 1,24; 95% BI 

1,21-1,28). Stratificatie voor geslacht liet een licht hoger risico zien voor mannen 

in vergelijking met vrouwen.

Het onderliggende mechanisme hoe antipsychotica urineweginfecties veroor-

zaken is onbekend. Van D2 receptor antagonisten wordt gesuggereerd dat 

deze invloed hebben op de capaciteit en het residu volume in de blaas. Daar-

naast kunnen anticholinerge bijwerkingen zorgen voor blaasretentie. Residu 

in de blaas kan leiden tot groei van bacteriën, wat weer kan leiden tot een 

infectie. Voorschrijvers van antipsychotica zouden alert moeten zijn op het 

ontstaan van urineweginfecties bij mannen en vrouwen, voornamelijk in de 

eerste twee weken na voorschrijven van het antipsychoticum.
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6.

In hoofdstuk 4 focussen we op de herkenning en het meten van bijwerkingen van 

antipsychotica. Zoals eerder beschreven in dit proefschrift hebben antipsychotica 

veel verschillende soorten bijwerkingen. Bijwerkingen kunnen resulteren in een 

verminderde kwaliteit van leven en het vroegtijdig staken van de behandeling. 

Bijwerkingen worden frequent gemist, omdat de arts er niet altijd naar vraagt, 

of de klachten van de patiënt niet als mogelijke bijwerking worden herkend. Er 

kan een discrepantie zijn in de last geassocieerd met bijwerkingen door voor-

schrijvers en gebruikers van antipsychotica. Patiënten herleiden klachten niet 

altijd als bijwerking van het antipsychoticum. We geven in dit hoofdstuk een 

overzicht van de beschikbare schalen om bijwerkingen van antipsychotica te 

meten. Hoewel bepaalde schalen veel worden gebruikt, is de betrouwbaarheid 

(de mate waarin de uitkomsten op een schaal beïnvloed worden door toevallige 

omstandigheden) en validiteit (de mate waarin daadwerkelijk gemeten wordt 

wat men wil weten) niet altijd goed onderzocht. Andersom zijn sommige schalen 

betrouwbaar en goed gevalideerd, maar worden in de klinische praktijk weinig 

gebruikt. In totaal werden 52 verschillende schalen gevonden die bijwerkingen 

van antipsychotica meten. Om meerdere bijwerkingen met één schaal te meten 

werd de Udvalg for Kliniske Undersøgelser Side Effects Rating Scale for Clini-

cians (UKU-SERS-Clin) het meest gebruikt. De Liverpool University Neuroleptic 

Side Effect Rating Scale (LUNSERS) had de beste psychometrische karakteris-

tieken (Cronbach’s α 0.81 en test-hertest betrouwbaarheid 0.89). De Glasgow 

Antipsychotic Side effect Scale (GASS) is het snelst en in 5 minuten af te nemen. 

De schalen verschillen van elkaar in het aantal items dat gescoord wordt, de 

tijd om de schaal af te nemen en de rater (arts of patiënt zelf). De Simpson 

Angus Scale (SAS), gevolgd door de Abnormal Involuntary Movements Scale 

(AIMS) en de Barnes Akathisie Rating Scale (BARS) werden het meest gebruikt 

om extrapyramidale bijwerkingen te meten, hoewel de Maryland Psychiatric 

Research Center scale (MPRC scale) de beste karakteristieken had (Cronbach’s 

α 0.80, test-hertest betrouwbaarheid 0.92 en inter-rater betrouwbaarheid 0.81-

0.90). De Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) werd het meest gebruikt om 

sexuele dysfunctie te meten, maar de Antipsychotics and Sexual functioning 

Questionnaire (ASFQ) en de Nagoya Sexual Functioning Questionnaire hadden 

de beste karakteristieken. Mogelijk levensbedreigende bijwerkingen zoals het 

maligne neurolepticasyndroom of QTc verlenging kunnen worden gemist bij het 

gebruik van de schalen. De voorschrijvende arts zou de keus van het antipsy-

choticum moeten richten op het bijwerkingenprofiel van het middel, meer dan 

op de effectiviteit. De voorschrijvende arts zou bijwerkingen moeten monitoren 

en zou bovengenoemde schalen hiervoor kunnen gebruiken.
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Tenslotte omvat hoofdstuk 5 een algemene discussie waarbij de resultaten van 

de individuele onderzoeken in dit proefschrift in een breder perspectief worden 

geplaatst.


