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De inzet van apps als medisch hulpmiddel kan voor zowel 
de patiënt als de zorgverlener voordelen bieden. Voorwaar-
de is echter dat deze producten goed worden onderzocht 
en dat ze voldoen aan de eisen die aan medische hulp-
middelen worden gesteld. In dit Ge-Bu-artikel illustreert 
een onderzoek naar de inzet van een smartwatch-app bij 
het screenen op atriumfibrilleren de mogelijkheden en be-
perkingen van onderzoek naar nieuwe technologieën. In 
dit onderzoek werden gegevens over hartritme verzameld 
met een app voor de smartwatch en vervolgens gebruikt 
om mogelijk atriumfibrilleren te signaleren.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 De	onderzoekers	van	de	Apple	Heart	Study	conclude-

ren	dat	een	ritmestoornismelding	bij	dragers	van	een	
smartwatch	in	70%	van	de	gevallen	voorspellend	blijkt	
te	zijn	voor	atriumfibrilleren.

•	 Door	de	tekortkomingen	in	dit	onderzoek	kan	niet	wor-
den	geconcludeerd	dat	de	app	geschikt	is	voor	scree-
ning	op	atriumfibrilleren.

•	 Zorgverleners	 zullen	 vaker	 te	maken	krijgen	met	pa
tiënten	met	een	smartwatchdiagnose,	omdat	fabrikan-
ten	van	apps	naar	hen	doorverwijzen.

•	 Zonder	 goede	 informatie	 over	 de	 waarde	 en	 wer-
king	 van	de	app	zijn	de	gezondheidsrisico’s	 van	een	
appmelding	niet	goed	in	te	schatten.

•	 Naast	het	gevaar	op	medicalisering	 is	het	geruststel-
len	van	patiënten	met	morbiditeit	door	het	onterecht	
uitblijven	van	een	melding	eveneens	een	gezondheids-
risico.

Een	smartwatch	voor	medische	doeleinden
Er zijn vele apparaten en apps op de markt waarmee de 
gebruiker wordt aangespoord meer te bewegen en een 
gezondere levensstijl aan te houden. Apps, geïnstalleerd 
op een smartwatch, kunnen, naast veel andere fysiologi-
sche parameters, ook de hartslag registreren. De opgesla-
gen gegevens zouden, met toestemming van de gebrui-
ker, kunnen worden ingezet voor medische doeleinden. 
Dergelijke toepassingen kunnen met name vanwege 
de laagdrempeligheid zowel voor de patiënt als de zorg-
verlener voordelen bieden. Voor techbedrijven biedt een 
medische toepassing van hun consumentenproduct finan-

ciële  kansen. Om deze producten medisch toepasbaar te 
maken, dienen ze op methodologisch correcte wijze te 
worden onderzocht op betrouwbaarheid en veiligheid, en 
te voldoen aan de eisen die aan medische hulpmiddelen 
 worden  gesteld. 

In dit artikel wordt een onderzoek besproken waarin 
wordt verkend of de inzet van een app voor de smartwatch 
van Apple voordelen zou kunnen bieden bij het screenen 
op atriumfibrilleren. Dit onderzoek dient als voorbeeld 
voor de verschuivende markt van gadgets en apps voor 
 consumenten richting de gezondheidszorg. Wat zijn de 
problemen die ontstaan bij het gebruik van een consu-
mentenproduct voor de screening, diagnose of behande-
ling van een ziekte? Waar moeten zorgverleners rekening 
mee houden?

Smartwatch eenvoudig te gebruiken bij 
screening
Het gebruik van commercieel beschikbare, draagbare 
hartritmemonitoren bij onderzoek, diagnose en behande-
ling van atriumfibrilleren zou waardevol kunnen blijken bij 
sommige patiënten verdacht van ritmestoornissen. Met 
pragmatische hartslagcontrole met behulp van een smart-
watch, zo nodig aangevuld met ECG-controle kunnen 
grote groepen mensen worden onderzocht zonder hoge 
kosten.1

Apple	Heart	Study
De Apple Heart Study onderzocht de mate van betrouw-
baarheid van het gebruik van een smartwatch-app bij het 
opsporen van atriumfibrilleren en -flutter (in dit artikel sa-
men aangeduid met atriumfibrilleren).1,2 Dit door Apple 
Inc. gesponsorde, prospectieve observationele onderzoek, 
had als primaire uitkomst het percentage proefpersonen 
dat een melding kreeg bij een onregelmatige hartslag, en 
bij wie vervolgens atriumfibrilleren werd vastgesteld via 
ECG-monitoring. Daarnaast wilden de auteurs de positief 

i . N . H . o . u . D
Een	app	als	medisch	hulpmiddel?	 17	

Amisulpride:	een	nieuw	leven	bij	
schizofrenie?	 21

Redactieadres:	Geneesmiddelenbulletin,	Mercatorlaan	1200,	3528	BL	Utrechtjaargang 55 2021 nummer 317

EEn app als mEdisch hulpmiddEl?



2021; 55(3): 18

voorspellende waarde van deze methode berekenen. De 
signalering van atriumfibrilleren gebeurde door de hart-
slag te monitoren met behulp van een hartslag-app voor 
de Apple Watch. In nieuwere versies van deze smartwatch 
kan dit inmiddels ook met een enkele ECG-sensor, maar 
deze techniek werd in de Apple Heart Study nog niet mee-
genomen.

De onderzoekers slaagden erin om binnen een tijds-
bestek van 8 maanden meer dan 400.000 deelnemers te 
rekruteren. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat de 
app in ongeveer 70% van de gevallen in staat is een diag-
nose van atriumfibrilleren te kunnen voorspellen, maar het 
onderzoek had te veel methodologische beperkingen om 
een definitieve conclusie te kunnen trekken.1

Onderzoeksopzet
In de Verenigde Staten konden bezitters van een Apple 
Watch en een Apple iPhone op vrijwillige basis, zonder 
persoonlijke uitnodiging deelnemen aan het onderzoek 
door de hartslag-app te installeren.1,2 Deze app is voorzien 
van een algoritme dat onregelmatigheden in de hartslag 
aan de pols kan analyseren en melden. De deelnemers 
moesten 22 jaar of ouder zijn en Engels spreken. De 
hartslagmeting bij de Apple Watch is gebaseerd op foto-
plethysmografie, een techniek waarbij met ledlampjes en 
lichtgevoelige dioden veranderingen in de lichtabsorptie in 
het bloed worden gemeten. Wanneer er tussen de hartsla-
gen door minder bloed in de vaten stroomt wordt minder 
licht geabsorbeerd en wordt meer licht teruggekaatst.

Uitsluitingscriteria waren eerder gediagnosticeerd 
atriumfibrilleren en actueel gebruik van orale antistolling. 
Er was uitsluitend telefonisch of online contact  tussen 
 onderzoekers en proefpersonen, zoals contact over toe-

stemming, uitleg en procedurele uitwisseling van gege-
vens. Het systeem werkte alleen als de arm minimaal 
werd bewogen en wanneer de iPhone of Apple Watch niet 
werden opgeladen. De onregelmatigheid moest minstens 
30 seconden duren en optreden in minstens vijf perioden 
in een periode van 24 uur, voordat een melding werd af-
gegeven en de gebruiker werd gevraagd contact op te 
nemen met de onderzoekers. Na het contacteren van de 
onderzoekers werd bij vermoeden van ernstige problema-
tiek geadviseerd direct een afspraak met de eigen zorg-
verlener te maken. De overige deelnemers kregen meet-
apparatuur met een enkelpolige ECG-plakker opgestuurd. 
Deze moest 7 dagen, tegelijkertijd met de smartwatch, 
worden gedragen en vervolgens worden teruggestuurd 
naar de onderzoekers.1,2

Resultaten
In totaal werden 419.297 deelnemers geïncludeerd, 52% 
jonger dan 40 jaar (gemiddelde leeftijd 41 jaar, 57% 
man).1 6% van de deelnemers was ouder dan 65 jaar. 
2.161 (0,52%) van deze deelnemers kreeg een melding 
van een onregelmatige pols binnen een mediane contro-
letijd van 117 dagen. De meldingen varieerden van 0,16% 
in de groep 22- tot 40-jarigen tot 3,1% in de groep ouder 
dan 65 jaar. De metingen waarop de melding was geba-
seerd werden doorgestuurd naar de onderzoekers. Van de 
2.161 deelnemers met een melding stuurden 450 perso-
nen een analyseerbare ECG-strook terug. De ECG-meet-
apparatuur werd gemiddeld 6 dagen gedragen.

Bij 153 van de 450 personen (34%) bleek uit het 
ECG dat het inderdaad ging om atriumfibrilleren (97,5% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) 29 tot 39%). In 20% van 
de gevallen betrof dit persistent atriumfibrilleren. In totaal 
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werd bij 0,04% van alle geïncludeerde personen de diag-
nose atriumfibrilleren gesteld. De positief voorspellende 
waarde van de hartslag-app bij gelijktijdige registratie van 
een ECG was 0,71 (97,5%BI 0,69 tot 0,74). Deze waarde 
gaf aan bij welk deel van de deelnemers met een melding 
van de hartslag-app, tegelijkertijd ook met de ECG-moni-
tor bewijs voor atriumfibrilleren werd gevonden. De groep 
die meteen werd doorgestuurd naar hun eigen zorgverle-
ner vanwege de ernst van de klachten is hierin niet mee-
genomen omdat zij niet deelnamen aan de ECG-meting.

Andere ernstige ritmestoornissen waren zeer zeld-
zaam. 15 van de deelnemers meldden angstklachten die 
gerelateerd waren aan het gebruik van de app. Van de 
2.161 personen met een melding van een onregelmatige 
pols bleek bij controle na 3 maanden meer dan de helft 
medische hulp buiten het onderzoeksprogramma te heb-
ben gezocht.1

Beperkingen van de Apple Heart Study
Hoewel de onderzoekers zelf aangeven dat hun studie 
slechts een eerste aanzet was om de inzet van een smart-
watch bij de screening op atriumfibrilleren te evalueren, 
zijn er wel degelijk vraagtekens te plaatsen bij de onder-
zoeksopzet. Niet in de minste plaats omdat de app inmid-
dels wel op de markt is en de consument wordt verwe-
zen naar de zorgverlener wanneer deze een melding van 
atriumfibrilleren ontvangt. Hieronder een overzicht van de 
belangrijkste kritiekpunten die onder meer in ‘letters-to-
the-editor’ werden vermeld.

Gegevens over sensitiviteit van de methode 
ontbreken
In deze studie is slechts de positief voorspellende waarde 
bepaald en niet de sensitiviteit van de meting met de smart-
watch. Om de sensitiviteit te kunnen bepalen, hadden ook 
de deelnemers zonder een melding van een onregelmatige 
hartslag steekproefsgewijs een ECG-controle moeten on-
dergaan. Daarmee had ook het aantal valsnegatieven kun-
nen worden bepaald en daarmee de mate waarin patiënten 
die wel degelijk risico lopen, onterecht worden gerustge-
steld. Ook bij de bepaalde specificiteit zijn vraagtekens te 
zetten. De auteurs geven zelf in een antwoord op kritiek op 
het onderzoek aan dat het onderzoek niet was ontworpen 
om sensitiviteit en specificiteit te meten. De cijfers zijn niet 
gevalideerd en er was een hoge lost-to-follow-up.3,4,5,6

Onderzoekspopulatie niet representatief
Door de onderzoeksmethode zijn deelnemers onder meer 
geselecteerd op de mogelijkheid om geld uit te kunnen 
geven aan een smartwatch en hun vaardigheid met het 
gebruik van de bijbehorende technologie. Mede daardoor 
bestond de onderzoeksgroep ook uit relatief veel jonge 
mensen terwijl de patiënten met een aritmie voornamelijk 
tot de groep ouderen behoren. Includeren van deelnemers 
boven de 40 jaar was een meer voor de hand liggende 
keuze geweest.7

Ontbrekende gegevens
Naast de methodologische problemen bleek een grote 
groep deelnemers het onderzoeksprotocol niet te vol-

gen. Lang niet alle deelnemers die een melding hadden 
ontvangen, namen contact op met de onderzoekers. 
Ook retourneerden minder deelnemers dan verwacht de 
meetapparatuur. Hier werden geen nadere analyses op 
 uitgevoerd.1

Ook kunnen gevallen van paroxysmaal atriumfi-
brilleren zijn gemist omdat het hartritme niet continu 
werd gemeten.4 Bij opladen van de smartwatch stopt 
de meting, en om de batterij te sparen werd de hart-
slag voor de screening slechts 1 keer per 12 minuten 
gemeten. Omdat voor een melding 5 van de 6 metin-
gen positief moeten zijn, bestaat een kans dat atri-
umfibrilleren die minder dan 1 uur duurde niet werd 
opgemerkt.

Surrogaateindpunt
Het in deze studie onderzochte eindpunt, namelijk de di-
agnose atriumfibrilleren, betreft een surrogaateindpunt. 
Atriumfibrilleren kan de oorzaak zijn van het ontstaan van 
onder meer een ischemische beroerte, en dit zou een in-
teressanter eindpunt zijn geweest. Met dit onderzoek is 
nog onduidelijk of aan de met een smartwatch-app op-
gespoorde, dikwijls korte, episoden van atriumfibrilleren 
dezelfde embolisatierisico’s kleven als aan het atriumfibril-
leren dat op gebruikelijke wijze is opgespoord. De op deze 
manier opgespoorde patiënten komen echter wel eerder 
in het medische circuit.

Knelpunten	van	medische	apps
In een redactioneel commentaar op de Apple Heart Stu-
dy wordt gewaarschuwd voor mogelijk misbruik van op 
deze wijze verkregen medische gegevens voor commer-
ciële doelen. Bij de beschrijving van het onderzoek wordt 
vermeld dat de verkregen data eigendom zijn van Apple. 
Een tweede vraag is hoe toegankelijk deze informatie is 
voor hackers, vooral als medische apps gebruikmaken 
van het ‘Internet of things’, het netwerk van apparaten die 
via internetverbindingen op elkaar of op computersys-
temen zijn aangesloten.7,8 Ook zou het geloof in algorit-
mes en kunstmatige intelligentie niet ten koste moeten 
gaan van basaal klinisch inzicht, gericht op de individuele 
patiënt.7

Een overzichtsartikel over mobiele apparaten en ge-
zondheid voegt daar nog een aantal nadelen aan toe. 
Het is de vraag hoe dergelijke toepassingen zullen wor-
den gefinancierd. Nu zijn smartwatches vaak privébezit, 
maar wie betaalt de kosten als ze breder worden inge-
zet? Zijn deze toepassingen in de toekomst voorbehou-
den aan de hogere inkomens en mensen die digitaal 
vaardig zijn?5,8

Onder meer het Centrum voor Ethiek en Gezondheid 
(een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en 
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) waar-
schuwt in het algemeen voor medicalisering: ongerust-
heid en overmatige nadruk op gezondheid veroorzaken 
medicalisering, maar cijfers hierover ontbreken.9,10 De in-
dividuele vrijheid om apps en wearables te gebruiken kan 
bovendien resulteren in een toename van zorggebruik, 
waardoor de collectief gefinancierde zorg onder druk kan 
komen te staan.11
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Wet	en	regelgeving	rondom	medische	apps	

Is een App een medisch hulpmiddel?
Een hulpmiddel wordt een medisch hulpmiddel wanneer 
kan worden aangetoond dat met dit hulpmiddel een ge-
zondheidsprobleem kan worden opgelost en wanneer 
dat hulpmiddel daarin effectief is.12,13 Volgens de hui-
dige regelgeving wordt alle software die op basis van 
een aantal ingevoerde parameters een suggestie doet 
over een diagnose of therapie geclassificeerd als risico-
klasse I.14 De fabrikant kan volstaan met zelfcertificatie 
als de app beantwoordt aan de eisen die de EU stelt. In 
de nieuwe wetgeving die vanaf 26 mei 2021 gefaseerd 
ingaat is een aparte classificatieregel geformuleerd.15 
Als software een meetfunctie heeft en verder geen di-
agnose of therapiesuggestie doet, wordt de software in-
gedeeld in risicoklasse Im (= klasse I measure), waarbij 
een Notified Body uitsluitend deze meetfunctie beoor-
deelt.16 Software die informatie verstrekt die wordt ge-
bruikt bij het nemen van beslissingen voor diagnostische 
of therapeutische doeleinden moet tenminste als klas-
se IIa worden beschouwd. Wanneer deze beslissingen 
kunnen leiden tot overlijden of onomkeerbare verslech-
tering van iemands gezondheidstoestand, behoort de 
medische software tot klasse III.16 Veel medische apps 
die op basis van een aantal ingevoerde parameters een 
suggestie doen aan de arts over een diagnose vallen nu 
nog in klasse I, maar dat verandert dus per mei 2021. 
Dit geldt eveneens voor de in het onderzoek gebruikte 
hartslag-app.

Achtergrondinformatie

Hoe werkt de hartslag-app op de Apple 
Watch?
Op de website van de Apple Watch is na te lezen hoe 
de hartslag-app werkt (https://support.apple.com/nl-nl/
HT208931). De hartslag-app is standaard beschikbaar 
op alle Apple Watches vanaf versie 1, maar moet worden 
ingeschakeld voor deze kan worden gebruikt. Als de func-
tie om een onregelmatige hartslag te detecteren is inge-
schakeld dan wordt op gezette tijden de hartslag gemeten 
wanneer de gebruiker niet beweegt. Het aantal metingen 
per dag hangt af van de mate waarin de gebruiker actief is 
en wordt niet nader gespecificeerd op de website. Nadat 
via meerdere metingen (niet gespecificeerd) is vastge-
steld dat er sprake is van een onregelmatig ritme wordt via 
de Apple Watch een melding naar de gebruiker verstuurd. 
De website van Apple adviseert de melding te bespreken 
met de huisarts. De hartslag-app wordt niet aangeraden 
voor patiënten met gediagnosticeerd atriumfibrilleren 
en bij jongeren onder de 22 jaar. Sinds eind 2018 kan 
via een nieuwe app met toevoeging van extra hardware 
op nieuwere versies van de Apple Watch ook een ECG 
worden gemaakt die kan worden doorgestuurd naar een 
 zorgverlener.17

Atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis die gekenmerkt 
wordt door een onregelmatige sterk verhoogde atrium-

frequentie die meestal gepaard gaat met een verhoogde 
ventrikelfrequentie. Er wordt onderscheidt gemaakt tus-
sen paroxysmaal en persistent atriumfibrilleren. Bij pa-
roxysmaal atriumfibrilleren duren de aanvallen niet langer 
dan 7 dagen en herstellen spontaan. Bij atriumflutter is er 
een regelmatige maar sterk verhoogde atriumfrequentie.

Prevalentie
De prevalentie van atriumfibrilleren neemt vooral toe met 
het stijgen van de leeftijd. In de totale Nederlandse popu-
latie is deze prevalentie 0,5%. Deze neemt toe van 0,04% 
in de leeftijd 25 tot 45 jaar tot ongeveer 6% bij patiënten 
vanaf 75 jaar. Ruim de helft van de patiënten met atrium-
fibrilleren is 75 jaar of ouder.18 De incidentie op basis van 
gegevens uit de negentiger jaren uit de vorige eeuw is 9,9 
per 1.000 persoonsjaren bij mensen boven de 55 jaar.19

Gevolgen van atriumfibrilleren
Atriumfibrilleren is geassocieerd met een verhoogde kans 
op ischemische beroerte, hartfalen, cardiovasculaire mor-
taliteit en chronische nierziekte. Als een behandeling met 
elektrocardioversie of medicamenteuze cardioversie niet 
lukt, krijgen patiënten met atriumfibrilleren meestal voor 
de rest van hun leven antitrombotische medicatie.18

Screening
De gangbare methode voor het screenen op atriumfibrille-
ren in een algemene populatie van mensen ouder dan 65 
jaar is polsvoelen bij de huisarts wanneer ook de bloed-
druk wordt gemeten. De diagnose wordt bevestigd met 
behulp van een ECG.18

Onderzoeksdetails
Apple Heart Study1,2

Onderzoeksnaam: Apple Heart Study 
	Opzet: prospectief observationeel met een enkele 
onderzoeksarm en uitsluitend virtueel patiëntencon-
tact
 Insluitingscriteria: bezit van een Apple iPhone en 
Apple Watch, inwoner van de VS, leeftijd ≥ 22 jaar, 
Engelssprekend
 Belangrijke	uitsluitingscriteria: (eerder) atrium-
fibrilleren, gebruik van orale anticoagulantia
 Primair(e)	eindpunt(en)	en	looptijd: proefper-
sonen die een melding kregen bij een onregelmati-
ge hartslag bij wie atriumfibrilleren of -flutter werd 
vastgesteld via ECG-pleistermonitoring. Groep werd 
verdeeld in leeftijd vanaf 22 jaar en vanaf 65 jaar. 
De looptijd was 8 maanden
 Beoogd	patiëntenaantal	en	power: 503 af-
leesbare ECG-stroken per leeftijdsgroep nodig om 
de positief voorspellende waarde van de melding te 
kunnen bepalen met een 97,5%BI < 0,10
 Aantal	ingesloten	patiënten: 419.297
Trialregistratie: ClinicalTrials.gov: NCT03335800
Financiering: Apple Inc.
Belangenverstrengeling: 2 van de 22 auteurs

Literatuurreferenties

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl
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Er zijn verschillende studies gedaan naar de effectiviteit 
en bijwerkingen van amisulpride bij patiënten met schizo-
frenie en deze onderzoeken werden in verschillende (net-
werk) meta-analyses ingesloten. Hieruit blijkt dat amisul-
pride de kenmerkende symptomen van schizofrenie sterk 
vermindert. De verschillen met andere antipsychotica zijn 
echter klein. Ook blijkt dat significant minder mensen de 
behandeling met amisulpride staken vanwege bijwer-
kingen of gebrek aan effectiviteit dan bij placebo en de 
meeste andere antipsychotica. Het bijwerkingenprofiel 
lijkt mild te zijn. Alhoewel de onderzoeken met amisulpride 
tekortkomingen vertonen, lijkt amisulpride bij de behan-
deling van schizofrenie werkzaam met een mild bijwerkin-
genprofiel. Een ondubbelzinnige conclusie is op 
grond van de bestaande onderzoeken echter 
niet te trekken. Op grond daarvan krijgt dit mid-
del een pilwaardering +/-.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 De	 antipsychotica	 (met	 uitzondering	 van	 clozapine)	

zijn	vergelijkbaar	qua	werkzaamheid	en	effectiviteit,	
maar	verschillen	sterk	wat	betreft	bijwerkingen.

•	 Het	oude,	maar	pas	recent	in	Nederland	geregistreer-
de,	amisulpride	komt	uit	onderzoeken	als	werkzaam	
en	effectief	naar	voren	met	een	mild	bijwerkingenpro-
fiel,	maar	op	de	kwaliteit	van	deze	onderzoeken	is	kri-
tiek	mogelijk.

•	 Op	dit	moment	 is	amisulpride	 (als	Aktiprol®)	wel	2,5	
tot	 100	 maal	 duurder	 dan	 andere	 antipsychotica,	
waardoor	het	om	deze	 reden	als	 tweede	keuze	zou	
moeten		worden	ingezet.	

Het	oude	amisulpride	herontdekt?
Het antipsychoticum amisulpride  is in Nederland sinds no-
vember 2019 beschikbaar als het merkproduct  Aktiprol® 
en heeft als geregistreerde indicatie acute en chronische 
schizofrene stoornissen met positieve en negatieve symp-
tomen. Amisulpride is echter niet nieuw en is in een aantal 
landen al vanaf 1986 op de markt. 

Weinig verschil in effectiviteit, iets minder 
bijwerkingen
Amisulpride is onderzocht in een aantal (netwerk) meta- 
analyses.1,2,3 Daaruit blijkt dat amisulpride beter werkt 
dan haloperidol en flupentixol, en net zo effectief is als 
olanzapine en risperidon. In deze onderzoeken is amisul-
pride zelfs het meest effectieve antipsychoticum op clo-
zapine na.3 De kwaliteit van de ingesloten onderzoeken, 
specifiek gericht op amisulpride, is echter beperkt. In de 
netwerk meta-analyse werd zelfs geen enkel placebo-
gecontroleerd onderzoek naar amisulpride ingesloten 
en is het bewijs voor effectiviteit op geheel indirecte 
wijze verkregen. Daardoor zijn de conclusies minder ro-
buust dan gewenst.3 In een recent gerandomiseerd on-

derzoek wordt een  goede effectiviteit gevonden, maar 
deze verschilt niet significant ten opzichte van aripipra-
zol of olanzapine.4 

Amisulpride lijkt iets minder bijwerkingen te veroor-
zaken dan andere antipsychotica.1,3,4,5 De verschillende 
onderzoeken vinden geen tot slechts een minimale ge-
wichtstoename. Ten opzichte van olanzapine en aripipra-
zol worden hogere prolactinespiegels gevonden, maar de 
klinische relevantie hiervan is onduidelijk.4 Ook lijkt het 
er op dat amisulpride de QT-tijd verlengt en wordt onder 
meer afgeraden het voor te schrijven aan patiënten met 
een aangeboren lange QT-syndroom.6

Lage bewijskracht van onderzoek
De in de (netwerk) meta-analyses ingesloten onderzoe-
ken hebben geen hoge bewijskracht. Het is daarom niet 
mogelijk de ondubbelzinnige conclusie te trekken dat ami-
sulpride effectief en veilig is. De lage bewijskracht heeft 
een aantal oorzaken:
• De meeste onderzoeken zijn kortdurend (2-13 weken, 

één studie 52 weken) terwijl schizofrenie een chroni-
sche aandoening met levenslang klachten is.

• De meeste onderzoeken hebben een hoog percentage 
(> 35%) uitvallers.

• De mate van placeborespons is de afgelopen 60 jaar 
toegenomen; inclusie van oude onderzoeken met een 
lage placeborespons verhoogt de heterogeniteit van de 
geïncludeerde onderzoeken.

• Bij veel onderzoeken is sprake van een of andere vorm 
van bias, zoals randomisatiebias of rapportagebias, of 
bias veroorzaakt doordat de behandelend arts ook de 
onderzoeker is die de subjectieve symptoomscoring 
doet.

Amisulpride	in	onderzoek
In dit artikel worden de meta-analyses en de meest om-
vangrijke netwerk meta-analyses besproken.1,2,3 Ook wordt 
een zeer recente studie besproken waarin amisulpride 
direct wordt vergeleken met aripiprazol en olanzapine.4 
Daarnaast wordt een netwerk meta-analyse besproken 
waarin de metabole bijwerkingen en effecten op het ge-
wicht en Body Mass Index (BMI) van 18 antipsychotica 
zijn onderzocht.5

Effectiviteit	van	amisulpride

Cochrane-review 2002
In een Cochrane-meta-analyse zijn 19 gerandomiseerde 
gecontroleerde onderzoeken uit 1985 tot 2000 geïnclu-
deerd.1 Hierin werd amisulpride onder andere vergeleken 
met placebo (4 onderzoeken) en de eerstegeneratieanti-
psychotica: haloperidol (10), flufenazine (2), perazine (1) 
en flupentixol (1). De resultaten van de studies zijn voor 
amisulpride qua effectiviteit significant gunstiger dan 
placebo en de onderzochte  eerstegeneratieantipsychotica. 
Deze boeten echter aan waarde in door de tekortkomin-
gen van de onderzoeken.

amisulpridE: EEn niEuw lEvEn bij schizofrEniE?
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Onderzoeksopzet
De primaire uitkomstmaat in deze meta-analyse was het 
aantal patiënten dat stopte met de behandeling om welke 
reden dan ook (de uitval), een gebruikelijke en objectieve 
uitkomstmaat bij onderzoek naar de effectiviteit van een 
behandeling bij schizofrenie (zie Achtergrondinformatie). 
In de vier placebogecontroleerde onderzoeken werden 
312 schizofreniepatiënten met voornamelijk negatieve 
symptomen gedurende 6 tot 26 weken behandeld met 
een lage dosis amisulpride (50-300mg/dag) en 202 pa-
tiënten met placebo. In de vergelijking met de eerstege-
neratieantipsychotica werden 14 onderzoeken met 1.071 
patiënten in de amisulpride-groep geanalyseerd, en 630 
patiënten in de eerstegeneratieantipsychotica-groep.1

Resultaten versus placebo
Amisulpride werd in vier onderzoeken met 514 patiënten 
vergeleken met placebo. In de amisulpride-groep was sig-
nificant minder uitval dan in de placebogroep (relatief risi-
co 0,6, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,5 tot 0,8). Dit 
verschil was groter wanneer werd gekeken naar de uitval 
door gebrek aan werkzaamheid. Bij de uitval door gebrek 
aan werkzaamheid was het relatieve risico 0,5 (0,3 tot 0,8) 
in het voordeel van amisulpride.1

Resultaten versus eerstegeneratieantipsychotica
In de amisulpride-groep was er significant minder uitval 
dan in de eerstegeneratieantipsychotica-groep (relatief 
 risico 0,8 [95%BI 0,7 tot 0,9, n=1.512]). Bij de uitval door 
gebrek aan werkzaamheid was het relatieve risico 0,6 
(0,5 tot 0,9, n=1.401). De ernst van de schizofreniesymp-
tomen, gemeten met de ‘Brief Psychiatric Rating Scale’ 
(BPRS , zie Achtergrondinformatie), nam significant meer 
af in de amisulpride-groep met een gewogen gemiddeld 
verschil (WMD, http://www.minerva-ebm.be/Results/
Glossary/1434) van -4,2 (-6,5 tot -1, n=695). De nega-
tieve symptomen, gemeten met de ‘Positive And  Negative 
Syndrome Scale’ (PANSS, zie Achtergrondinformatie), 
verminderden significant in de amisulpride-groep ten op-
zichte van de haloperidolgroep (WMD -2,8 [-4,3 tot -1,3, 
n=506]).1

Discussie
Deze meta-analyse is van belang omdat deze de enige 
is waarin ook placebogecontroleerde studies werden be-
sproken. In de meta-analyse kon echter alleen de primaire 
uitkomstmaat uitval voor alle vier de studies worden bere-
kend. De meeste studies werden uitgevoerd in het zieken-
huis, waar de behandelend arts ook de symptoomschaal 
heeft gescoord. Dit kan bias veroorzaken. Daarnaast 
 waren er veel uitvallers (35%) in de meestal kortdurende 
onderzoeken, wat de validiteit en generaliseerbaarheid van 
de resultaten kan verlagen. Tenslotte kan ook de  manier 
van randomisatie een bron van bias zijn. In 12 van de 19 
onderzoeken werd de randomisatiemethode geclassifi-
ceerd als ‘onduidelijk’.1

Cochrane-review 2010
In een tweede Cochrane-review werd amisulpride verge-
leken met de tweedegeneratieantipsychotica olanzapine   

(5 onderzoeken), risperidon (4) en ziprasidon (1).2 De 
resultaten zijn niet betrouwbaar genoeg om robuuste 
 conclusies te trekken. De redenen daarvoor zijn:
• Er zijn slechts tien onderzoeken geïncludeerd.
• De onderzoeken zijn slechts van korte tot middellange 

duur (6 tot 26 weken).
• Amisulpride is maar met drie antipsychotica vergeleken.
• Het risico op selectiebias is onduidelijk bij negen van de 

tien onderzoeken.
• Bij alle onderzoeken is er een risico op bias voor de sub-

jectieve uitkomsten, het scoren van de BPRS of PANSS.
• Het aantal uitvallers is behoorlijk hoog, namelijk 34,7%.
• Het risico op selectieve rapportage is hoog. Zo ont-

breekt bijvoorbeeld informatie over het effect op de 
 prolactinespiegel.

Deze Cochrane-review wordt om deze redenen niet verder 
besproken.

Netwerk meta-analyse effectiviteit 
amisulpride
In een netwerk meta-analyse werden 32 antipsycho-
tica direct en indirect vergeleken qua werkzaamheid en 
 belangrijkste bijwerkingen, zodat de volgorde van effec-
tiviteit voor deze antipsychotica kon worden bepaald.3 
Voor amisulpride werden 16 onderzoeken in de meta- 
analyse opgenomen. De auteurs concluderen dat de 
 antipsychotica meer verschillen qua bijwerkingen dan qua 
werkzaamheid. Uit dit onderzoek komt amisulpride als een 
van de effectievere antipsychotica naar voren. 

Opzet
In deze netwerk meta-analyse werden 402 placeboge-
controleerde of ‘head-to-head’ gerandomiseerde studies 
 geïncludeerd. De totale studieperiode besloeg een  periode 
van 60 jaar en er werden in totaal 53.463 patiënten met 
schizofrenie, schizofreniforme- of schizoaffectieve stoor-
nis geïncludeerd (gemiddelde ziekteduur: 11,9 jaar). 
 Amisulpride werd onderzocht in 16 studies over een peri-
ode van 1985 tot 2016. 12 van de onderzoeken werden 
dubbelblind uitgevoerd. In zeven onderzoeken werd ami-
sulpride vergeleken met haloperidol, in drie onderzoeken 
met olanzapine, twee met risperidon, één met perazine, één 
met flupentixol en twee met diverse andere antipsychotica 
waaronder ook olanzapine en risperidon. Er werden geen 
placebogecontroleerde studies met amisulpride ingeslo-
ten. De primaire uitkomstmaat was een verandering in de 
‘overall’ symptomen, een maat voor de effectiviteit van het 
antipsychoticum, gemeten met de PANSS, BPRS of een 
andere gevalideerde schaal.3

Verandering in de symptomen
Uit de resultaten van 218 studies met 40.815 patiënten 
blijkt dat 26 van de 32 antipsychotica een significante 
verbetering van de kenmerkende symptomen geven in 
vergelijking met placebo. Clozapine (270 patiënten) geeft 
de beste verbetering van de kenmerkende symptomen 
met een gestandaardiseerd gemiddeld verschil (SMD, 
www.minerva-ebm.be/Results/Glossary/1432) van -0,89 
(95%BI -1,08 tot -0,71). Amisulpride (705 patiënten) 
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volgt daarna met een SMD van -0,73 (-0,89 tot -0,58). 
Amisulpride behoort tot de antipsychotica die de  positieve 
symptomen (SMD -0,69 [-0,86 tot -0,52]), negatieve 
symptomen (SMD -0,50 [-0,64 tot -0,37]) en depressieve 
symptomen (SMD -0,44 [-0,60 tot -0,28]) significant ver-
minderen ten opzichte van placebo.

Amisulpride is rechtstreeks vergeleken met vijf an-
dere antipsychotica: olanzapine (SMD -0,15 [-0,43 tot 
0,14]), risperidon (SMD -0,08 [-0,38 tot 0,23]), perazine 
(SMD -0,58 [-1,42 tot 0,25]), haloperidol (SMD -0,28 
[-0,50 tot -0,07]), en flupentixol (SMD -0,48 [-0,91 tot 
-0,06]). De verschillen waren significant in de vergelij-
king met haloperidol en flupentixol in het voordeel van 
amisulpride.3

Discussie
In deze netwerk meta-analyse werden veel oudere on-
derzoeken geïncludeerd: 10 van de 16 onderzoeken 
met amisulpride zijn ook in de Cochrane-analyse uit 
2010 vertegenwoordigd. Dat resulteert in een grote 
heterogeniteit van de uitkomsten, omdat de uitvoering 
van de studies en met name de placeborespons in de 
jaren veranderd zijn. Ook publicatiebias, lage power van 
studies met oudere antipsychotica en 75% laag tot 
zeer laag vertrouwen in de bewijskracht, gemeten met 
de CINeMA-(confidence in network meta-analysis)- 
applicatie, verminderen de kracht van de resultaten van 
deze analyse.3 Echter, een sensitiviteitsanalyse of een 
aanpassing van de ‘effect modifiers’ (beschreven in een 
eerder Ge-Bu-artikel over netwerk meta-analyses) ver-
andert de volgorde van effectiviteit van de antipsycho-
tica niet.7

Alle 32 onderzochte antipsychotica verlagen de ken-
merkende symptomen van schizofrenie ten opzichte van 
placebo. Bij 26 antipsychotica, waaronder amisulpride, 
was het verschil significant. Uit de vaak overlappende be-
trouwbaarheidsintervallen blijkt dat de onderlinge verschil-
len tussen de antipsychotica klein en niet significant zijn. 
Alleen clozapine, amisulpride, olanzapine en risperidon zijn 
significant meer werkzaam dan de andere antipsychotica. 
Voor amisulpride is geen placebogecontroleerd onder-
zoek opgenomen, zodat het bewijs voor de werkzaamheid 
geheel indirect is verkregen.3

Directe vergelijking amisulpride, 
aripiprazol en olanzapine
In een zeer recent gepubliceerd onderzoek zijn amisul-
pride, aripiprazol en olanzapine direct met elkaar verge-
leken.4 De auteurs komen tot deze drie geneesmiddelen, 
omdat deze tot de eerste keuze zouden behoren in de 
behandeling van schizofrenie. Uit het onderzoek blijkt dat 
amisulpride, aripiprazol en olanzapine de symptomen van 
schizofrenie na 52 weken met 50 tot 57% verlagen. De 
verschillen tussen de drie antipsychotica onderling zijn 
echter niet statistisch significant.4

Opzet
In dit onderzoek waren 144 patiënten met schizofrenie 
geïncludeerd en gerandomiseerd naar de drie interventie-
groepen. Het behandelend team en de patiënt waren niet 

geblindeerd, zij hadden de mogelijkheid af te zien van de 
behandeling met het random toegewezen geneesmiddel 
op grond van eerder gebleken gebrek aan werkzaam-
heid of bijwerkingen, of andere redenen. In 24 gevallen 
werd de patiënt opnieuw gerandomiseerd naar een ander 
 geneesmiddel. Primair werd de verandering van de totale 
PANSS-score over 52 weken in acht interviews vastge-
legd. Deze interviews werden door geblindeerde onder-
zoekers afgenomen. Secundair werden onder andere de 
positieve en negatieve PANSS-score vastgelegd,  ernstige 
bijwerkingen geregistreerd en metabole parameters 
 gemeten.4

In dit onderzoek worden de resultaten zowel als 
‘intention- to-treat’ als ‘per-protocol’ weergegeven. De 
intention- to-treatanalyse is gebaseerd op het eerst toe-
gewezen geneesmiddel en de per-protocolanalyse op het 
feitelijk gebruikte geneesmiddel. Omdat uiteindelijk 16,7% 
van de patiënten het eerst toegewezen geneesmiddel 
nooit heeft gebruikt en is overgegaan naar het volgend 
geneesmiddel, geeft de per-protocolanalyse een beter 
beeld van de effectiviteit dan de intention-to-treatanalyse. 
Door de slechtere randomisatie is de kans op selectiebias 
echter groter. Hieronder worden alleen de resultaten uit 
de per-protocolanalyse weergegeven.4

Totale PANSS-score
Bij de start van dit onderzoek bedroeg de totale 
PANSS-score 81,5 (n=52) in de amisulpride-groep, 
77,1 (n=51) in de aripiprazol-groep en 76,2 (n=41) 
in de olanzapine-groep. Na 52 weken is de totale 
PANSS-score respectievelijk gedaald met 29,1, 23,5 en 
24,6 (het onderzoek vermeldt geen betrouwbaarheids-
intervallen). De daling van de totale PANSS-score is niet 
significant verschillend tussen aripiprazol en amisulpri-
de, en olanzapine en amisulpride. De resultaten van de 
59 patiënten die de volle 52 weken hebben volbracht, 
zijn vergelijkbaar.4

Secundaire uitkomstmaten
De positieve PANSS-score daalde met 10,6 in de 
 amisulpride-groep, met 10,3 in de aripiprazol-groep en 
met 8,2 in de olanzapine-groep (uitgangswaarden resp. 
21,7, 21,5 en 20,3). De negatieve PANSS-score daalde 
met 4,4 in de amisulpride-groep, met 2,2 in de aripiprazol- 
groep en met 4,3 in de olanzapine-groep (uitgangswaar-
den resp. 18,5, 17,2 en 17,8). De daling van de  positieve 
en  negatieve PANSS-score was niet significant verschil-
lend tussen de drie groepen.4

Discussie
Uit de per-protocolanalyse van de resultaten blijkt dat de 
symptomen van schizofrenie, gemeten met de PANSS, in 
alle drie behandelgroepen na 52 weken zijn afgenomen. 
De afname is niet significant verschillend tussen de drie 
groepen. De uitgangswaarde van 76,2 tot 81,5 (matige 
vorm van schizofrenie) is gedaald naar 51,6 tot 53,6 ( milde 
of lichtere vorm van schizofrenie). De daling bedraagt 50 
tot 57%. De positieve symptomen dalen met 62 tot 72%, 
de negatieve met 22 tot 40%. De verschillen tussen de 
drie behandelgroepen zijn niet significant. 
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De auteurs van dit artikel stellen dat amisulpride werk-
zamer is dan aripiprazol en olanzapine, maar zij 
 baseren zich op de intention-to-treatanalyse.4 In de per- 
protocolanalyse, die in dit onderzoek de werkelijk vanaf 
het begin gebruikte geneesmiddelen weergeven, blijken 
deze drie niet significant te verschillen in werkzaamheid. 
Dit onderzoek kent meer beperkingen:
• De behandelend arts en zijn team, en de patiënt zijn niet 

geblindeerd, de onderzoeker die de gegevens verzamelt, 
wel. Doordat allen in één team werken, kan deze blinde-
ring (per ongeluk) verbroken zijn, wat tot bias kan leiden.

• Er is geen placebo meegenomen in de studie. Dat kan 
een verklaring zijn voor de grote daling van de PANSS, 
een fenomeen dat vaker voorkomt in pragmatische 
 onderzoeken.8

• Het percentage uitvallers bedraagt 59%. Dit is hoog, 
maar niet ongebruikelijk bij onderzoeken met antipsy-
chotica. In de powerberekening is hier rekening mee 
gehouden.

Bijwerkingen	van	amisulpride
Bijwerkingen komen bij de antipsychotica vaker voor 
dan bij placebo. Dat kan leiden tot een verminderde the-
rapietrouw, en dat is een groot probleem bij deze midde-
len, die vaak (levens)lang gebruikt moeten worden. Het 
gebruik van amisulpride leidt tot een matigere toename 
van het gewicht, extrapiramidale bijwerkingen en seda-
tie, maar een hogere prolactinespiegel en QT-tijdverlen-
ging in vergelijking met de andere antipsychotica. De 
interpretatie van de metingen van prolactine is echter 
lastig, omdat er een grote variatie is in de prolactinespie-
gel tussen mannen en vrouwen, er verschillende meet-
methodes worden gebruikt door verschillende laborato-
ria en schommelingen in de prolactinespiegel kunnen 
voorkomen bij de start van de studie en als gevolg van 
eerder antipsychoticagebruik. Gevolgen van hoge pro-
lactinespiegels zijn onder meer melkafscheiding uit bor-
sten, menstruatiestoornissen, hoofdpijn, visuele stoor-
nissen en libidoverlaging.3

De belangstelling voor de metabole bijwerkingen 
is de laatste jaren toegenomen, zoals ook blijkt uit de 
 recente netwerk meta-analyse van de bijwerkingen van 
antipsychotica.5 De met antipsychotica geassocieerde 
gewichtstoename en verhoogde lipide- en glucosespie-
gels kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van het me-
tabole syndroom, dat bij patiënten met schizofrenie een 
prevalentie van 69% heeft en leidt tot een 10 tot 20 jaar 
kortere  levensverwachting. Omdat patiënten met schi-
zofrenie vaak al een verslechterde lipide- en glucosere-
gulatie hebben, is het extra van belang hen metabool te 
monitoren na het starten van de therapie met een anti-
psychoticum.

Cochrane-meta-analyse 2002
De eerder besproken Cochrane-meta-analyse uit 2002 
onderzocht ook de bijwerkingen van amisulpride.1 Er 
werd een klein maar significant verschil gevonden op de 
secundaire uitkomstmaat ‘ten minste één bijwerking’. De 
uitkomst ‘tenminste één bijwerking’ werd significant min-
der gevonden in de amisulpride-groep (relatief risico 0,9 

[95%BI 0,8 tot 0,97, n=751]) dan in de eerstegeneratie-
antipsychotica-groep.1

Netwerk meta-analyse naar bijwerkingen
In de eerder genoemde netwerk meta-analyse werden 
naast de effectiviteit ook de bijwerkingen onderzocht.3 Dit 
was een secundaire uitkomstmaat. Uit 116 studies met 
28.317 patiënten blijkt dat 12 van de 26 antipsychotica 
een significante gewichtstoename ten opzichte van place-
bo veroorzaken. Het gemiddeld verschil (MD) bij amisul-
pride bedroeg 0,84 kg (95%BI 0,14 tot 1,53), een klein, 
maar significant verschil.

Extrapiramidale bijwerkingen kwamen significant 
 vaker voor bij 21 van de 32 antipsychotica in vergelijking 
met placebo. In de amisulpride-groep werden niet vaker 
middelen tegen Parkinson gebruikt (relatief risico 1,46 
[95%BI 0,96 tot 2,04]), maar acathisie kwam wel signifi-
cant vaker voor (relatief risico 2,50 [1,21 tot 4,34) in ver-
gelijking met placebo.

Een significant verhoogde prolactinespiegel is gevon-
den bij 8 van de 21 onderzochte antipsychotica. Bij ami-
sulpride is de MD 26,87 ng/ml (15,63 tot 38,19).
De QT-tijdverlenging is slechts bij 14 antipsychotica 
 onderzocht. Amisulpride geeft een significante en klinisch 
relevante QT-tijdverlenging ten opzichte van placebo 
(MD 14,10 ms [7,71 tot 20,45]).

Er is enig bewijs dat de meeste antipsychotica sedatie 
veroorzaken, maar bij 18 van de 32 komt dit niet signi-
ficant vaker voor. Het relatieve risico voor amisulpride is 
1,56 (0,91 tot 2,23), een niet-significant verschil.

Tot slot is het voorkomen van ten minste één anti-
cholinerge bijwerking onderzocht. Deze bijwerking kan 
beïnvloed zijn door het gebruik van geneesmiddelen 
tegen Parkinson, die ook anticholinerge bijwerkingen 
kunnen geven. Bij amisulpride komt deze bijwerking niet 
significant vaker voor dan bij placebo (relatief risico 1,53 
[0,75 tot 2,66]).3

Netwerk meta-analyse naar metabole 
bijwerkingen
In een recente netwerk meta-analyse van 100 studies met 
25.952 patiënten zijn 18 antipsychotica onderzocht.5 Het 
doel was drieledig: 
1. vergelijken van de metabole disregulatie (verandering 

in nuchter glucose, totaal cholesterol, LDL, HDL en tri-
glyceridenspiegel) en verandering van gewicht en BMI, 

2. voorspellen van de fysiologische en demografische 
factoren die van invloed zijn op de metabole disregu-
latie, 

3. onderzoeken van het verband tussen verandering van 
de symptomen en metabole parameters door de be-
handeling met antipsychotica.

Amisulpride heeft in deze netwerk meta-analyse geen 
 significant effect op het lichaamsgewicht (MD 0,66 kg 
[95%BI -0,23 tot 1,56]), totaal cholesterol (MD 0,21 
mmol/l [-0,36 tot 0,78]), HDL cholesterol (MD -0,10 
mmol/l [-0,33 tot 0,14]), triglyceriden (MD 0,09 mmol/l 
[-0,50 tot 0,68]) en nuchtere glucose (MD -0,46 mmol/l 
[-1,38 tot 0,47]). De betrouwbaarheid van het bewijs is 
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laag tot erg laag, amisulpride is in slechts vijf studies on-
derzocht. Clozapine en olanzapine verhogen bijna alle pa-
rameters het meest. 

Een al bestaand verhoogd gewicht, hogere leeftijd, 
mannelijk geslacht en niet-blanke etniciteit verhogen de 
kwetsbaarheid voor metabole disregulatie door antipsy-
choticagebruik.5

Recent gerandomiseerd onderzoek
Het eerder genoemde recente gerandomiseerde onder-
zoek vindt weinig verschil in bijwerkingen tussen amisul-
pride, aripiprazol en olanzapine.4 Bijwerkingen was in dit 
onderzoek een secundaire uitkomstmaat.

Het lichaamsgewicht na 52 weken was toegenomen 
in alle drie de geneesmiddelgroepen (gemiddeld 6,8 kg 
over de drie groepen) evenals de BMI (2,2 kg/m2), maar 
de verschillen tussen de drie geneesmiddelgroepen wa-
ren niet significant. Er werd na 52 weken in geen van de 
drie groepen een verschil in QT-tijd gevonden. De prolacti-
nespiegel steeg met 435,6 mE/l in de amisulpride-groep, 
met 54,3 in de aripiprazol-groep en met 17,1 in de 
olanzapine- groep. De stijging in de amisulpride-groep was 
significant hoger dan in de aripiprazol-groep (p=0,014) en 
de olanzapine- groep (p=0,001).

Opvallend is dat in alle drie de groepen het gewicht 
stijgt, maar de QT-tijd niet verandert. Dit is anders dan in 
eerdere onderzoeken is aangetoond. De significant ho-
gere stijging van de prolactinespiegel in de amisulpride- 
groep is wel eerder aangetoond.4

Multidisciplinaire	richtlijn
In de vigerende multidisciplinaire richtlijn schizofrenie 
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 
uit 2012 wordt geconcludeerd dat er geen klinisch be-
langrijke verschillen in werkzaamheid zijn aangetoond 
voor de verschillende antipsychotica, met uitzondering 
van clozapine en olanzapine.9 Deze twee geneesmidde-
len scoren beter op de positieve symptomen, en samen 
met amisulpride ook op de negatieve symptomen. Ook 
de werkzaamheid in de praktijk is vergelijkbaar, alleen 
clozapine scoort beter.

Stappenplan voor de behandeling van 
schizofrenie
De multidisciplinaire richtlijn van de NVvP geeft een 
stappenplan voor de behandeling met antipsychotica.9 
In werkzaamheid of effectiviteit zijn er geen klinisch be-
langrijke verschillen tussen de verschillende antipsycho-
tica, behalve voor clozapine. Wat betreft de bijwerkingen 
zijn de onderlinge verschillen groter. In de richtlijn wordt 
geen eerste keuze antipsychoticum aanbevolen, de keuze 
moet door de arts in samenspraak met de patiënt en zijn 
naasten worden gemaakt op grond van de te verwachten 
bijwerkingen, subjectief welbevinden en acceptatie van de 
behandeling door de patiënt.

Bijwerkingen
Volgens de multidisciplinaire richtlijn van de NVvP ver-
schillen de antipsychotica onderling wel sterk in het aantal 
bijwerkingen:9

• acute bewegingsstoornissen: dystonie, acathisie, par-
kinsonisme (meest bij haloperidol, minst bij clozapine, 
olanzapine en risperidon)

• tardieve bewegingsstoornissen: dyskinesie, dystonie, 
acathisie (meest bij clozapine, 10%) 

• metabole stoornissen (meest bij clozapine en  olanzapine, 
minst bij aripiprazol )

• seksuele stoornissen (40% bij risperidon, 25-40% bij 
haloperidol, 10-25% bij clozapine, olanzapine en quetia-
pine, nauwelijks bij aripiprazol)

• cardiale bijwerkingen: plotselinge hartdood door QT- 
tijdverlenging (dosisafhankelijk bij alle  antipsychotica, 
meest ernstig bij sertindol)

Naast de hierboven beschreven bijwerkingen, komen bij 
clozapine ook agranulocytose (1%), orthostatische hypo-
tensie, speekselvloed, sedatie en verhoogde mortaliteit 
voor, waardoor het ondanks een superieure werkzaam-
heid, geen eerste keuze antipsychoticum is.9

Achtergrondinformatie

Amisulpride 
Amisulpride is al sinds 1986 op de wereldwijde markt6, 
maar in Nederland pas per 1 november 2019 geregi-
streerd onder de merknaam Aktiprol®. De officiële regi-
stratietekst met betrekking tot de indicatie luidt: 
“Aktiprol® is geïndiceerd voor de behandeling van acute 
en chronische schizofrene stoornissen met:
• positieve symptomen (zoals wanen, hallucinaties, denk-

stoornissen, vijandigheid en paranoïde wanen).
• negatieve symptomen (zoals afgevlakt affect,  emotionele 

en sociale terugtrekking).

Aktiprol houdt ook secundaire negatieve symptomen als ook 
stemmingsstoornissen zoals depressie onder controle”.10

Hogere prijs
Amisulpride wordt volledig vergoed, maar heeft een veel 
hogere prijs dan de overige (generieke) antipsychotica. De 
inkoopprijs (excl. btw, prijs januari 2021) voor Aktiprol voor 
een behandelduur van 30 dagen is € 118,89. Voor Zy prexa® 
(olanzapine) is dit bijvoorbeeld € 29,27 en de prijs voor het 
merkloze olanzapine varieert van € 1,20 tot € 3,03.11

Werkingsmechanisme
Amisulpride is een benzamidederivaat, net als sulpiride, 
met een hoge affiniteit en selectiviteit voor de D2-re-
ceptor in het limbische systeem in de hersenen. Het 
heeft geen affiniteit voor de D1-, D4- en D5-receptor en 
weinig affiniteit voor de adrenerge, serotonerge, histami-
nerge en cholinerge receptoren.10,12 In lage doses (50-
300mg/dag) blokkeert amisulpride de presynaptische 
D2- en D3-receptoren, zodat het vrijkomende dopamine 
de negatieve symptomen kan verminderen. In hoge do-
ses (600-1200mg/dag) blokkeert het de postsynapti-
sche D2- en D3-receptoren, waardoor de positieve symp-
tomen worden onderdrukt. Dit receptorprofiel verklaart 
mogelijk ook het milde bijwerkingenpatroon en de min-
der vaak optredende metabole en extrapiramidale bij-
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werkingen van amisulpride ten opzichte van veel andere 
antipsychotica.

Farmacokinetiek
De biologische beschikbaarheid van amisulpride is onge-
veer 50%. Na orale inname zijn er twee absorptiepieken, 
na 1 en 4 uur. Het distributievolume bedraagt 5,8 l/kg en 
de plasmaproteïnebinding 17%. Amisulpride wordt voor 
4% omgezet tot twee inactieve metabolieten en wordt 
verder onveranderd geëlimineerd in de urine. De renale 
klaring is ongeveer 20 l/u en de eliminatiehalfwaardetijd 
bedraagt ongeveer 12 uur.10,12

Schizofrenie 
De wereldwijde prevalentie van schizofrenie wordt ge-
schat op 0,3 tot 1% en de incidentie op 0,8 tot 4,3 per 
10.000 personen. Mannen van 16 tot 35 jaar en migran-
ten uit Suriname, Nederlandse Antillen of Marokko lopen 
een hoger risico op het ontwikkelen van schizofrenie.9

De diagnose wordt meestal gesteld met behulp van de 
criteria van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders’ uit 2013 (DSM-5). Deze zijn iets gewijzigd 
ten opzichte van die van DSM-IV, waar in de vigerende 
richtlijn naar verwezen wordt.9,13 Kort samengevat heb-
ben personen met schizofrenie tenminste twee van de 
kenmerkende symptomen: wanen, hallucinaties, (beide 
positieve symptomen), gedesorganiseerde spraak, ern-
stig gedesorganiseerd of katatoon gedrag of negatieve 
symptomen (vervlakking van het gevoelsleven, gedachte- 
of spraakarmoede, apathie, sociale teruggetrokkenheid), 
waarvan tenminste één van de eerste drie, gedurende 
een significante tijdsduur in een periode van 1 maand. Zij 
disfunctioneren sociaal en/of beroepsmatig en de totale 
duur is tenminste 6 maanden.13

Uitvoeren van onderzoek bij schizofrenie
Bij het uitvoeren van gedegen onderzoek naar de werking 
van antipsychotica doen zich problemen voor, die niet of in 
mindere mate voorkomen bij het onderzoek naar somati-
sche aandoeningen:14

• Preklinische modellen, die het effect van nieuwe stoffen 
op het centraal zenuwstelsel kunnen voorspellen, ont-
breken.

• Objectieve criteria voor het vaststellen en bepalen van 
de ernst van schizofrenie ontbreken. 

• Onderzoekers kunnen subjectieve inschattingsfouten 
maken bij het scoren van parameters tijdens observatie 
of interview.'

• Onderzoeken zijn gemiddeld 100 miljoen euro duurder, 
duren ongeveer 2 jaar langer en geven 50% minder 
kans op slagen, reden voor de farmaceutische industrie 
zich van deze onderzoeken terug te trekken.

• De placeborespons is de laatste jaren toegenomen, 
waardoor onderzoeken met geneesmiddelen eerder 
 falen.

• De uitval van patiënten is vaak erg hoog, soms > 50%, 
waardoor de power van het onderzoek daalt.

In een proefschrift wordt gesteld dat de placeborespons, 
ook na 25 jaar zoeken naar factoren die hier aan bijdra-

gen, onvoorspelbaar blijft, net als de welwillendheid van 
schizofreniepatiënten om mee te doen of te stoppen met 
het onderzoek.14 Ook in een tweede proefschrift wordt 
aangegeven dat juist de heterogeniteit van de schizo-
freniepatiënten grote uitdagingen met zich mee brengt bij 
het opzetten en uitvoeren van studies en de interpretatie 
van de resultaten.15

Uitkomstmaten bij schizofrenie
Uitval als uitkomstmaat
Het meten van een effect van een antipsychoticum in on-
derzoek is een uitdaging, omdat objectieve criteria voor 
het vaststellen en bepalen van de ernst van schizofrenie 
ontbreken. De onderzoeker kan in zijn observatie of in-
terview met de patiënt subjectieve inschattingsfouten 
maken. Uitval van patiënten door onvoldoende respons, 
bijwerkingen of niet meer op komen dagen (lost to follow- 
up) laat zich dan gemakkelijker definiëren. Dit wordt 
 gezien als een  objectieve maat voor non-respons, en de 
overige patiënten in de groep worden dan als ‘respon-
ders’ beschouwd, waarbij de behandeling aanslaat. Ook 
het intrekken van de toestemming door patiënten gebeurt 
vaak in verband met het onvoorspelbare gedrag van schi-
zofreniepatiënten.14

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 
en symptomatische remissie
De PANSS is een gestructureerd interview om de ernst 
van de symptomen bij schizofrenie te bepalen. Er zijn drie 
schalen, de positieve symptomen en de negatieve symp-
tomen, die elk uit zeven onderdelen bestaan, en de alge-
mene psychopathologische schaal, die uit 16 onderdelen 
bestaat. Elk item wordt van 1 (afwezig) tot 7 (extreem) 
beoordeeld. Een score van 55 tot 62 wordt als mild, 71 
tot 78 als matig, 88 tot 96 als duidelijk en 105 tot 118 
als ernstig schizofreen beschouwd. In onderzoek wordt 
een 50% daling (soms minder) van de PANSS-score 
als een goede maat voor de respons beschouwd. Afge-
sproken is van symptomatische remissie te spreken als 
alle acht kernsymptomen (waanvoorstellingen, concep-
tuele desorganisatie, hallucinaties, afgestompt gevoel, 
passieve/ apathische sociale teruggetrokkenheid, gebrek 
aan spontaniteit en conversabiliteit, maniërisme en poses  
en ongewone gedachte-inhoud) van schizofrenie 3 of 
minder scoren. Symptomatische remissie is een stap op 
weg naar herstel.16,17,18

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
De BPRS is een van de oudste schalen, en meet de 
ernst van psychiatrische symptomen met behulp van 
een gestructureerd interview. Oorspronkelijk waren er 
16 items, later 18, nu worden 24 items gescoord van 1 
(afwezig) tot 7 (extreem). Op de BPRS 18 items schaal 
is een score van 30 tot 36 mild, 40 tot 45 matig, 52 
tot 55 duidelijk en 64 tot 70 ernstig schizofreen. De 
positieve BPRS-schaal omvat vier items (achterdocht, 
inhoudelijke denkstoornissen, hallucinaties, concep-
tuele desorganisatie), de negatieve BPRS-schaal drie 
(motorische retardatie, affectvlakheid, emotionele 
 terugtrekking).19,18
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Details beschreven onderzoek 

Silveira et al 20021

 Soort	onderzoek: systematisch literatuuronder-
zoek en meta-analyse
 Financiering: Federale universiteit van Pelotas, 
Brazilië 
 Belangenverstrengeling: door geen van de 3 
auteurs gemeld
 Uitkomstmaat: werkzaamheid en bijwerkingen 
van amisulpride
 Insluitingscriteria:	gerandomiseerde gecontro-
leerde onderzoeken met amisulpride vs. placebo of 
ander antipsychoticum
 Aantal	geanalyseerde	onderzoeken: 19, met een 
studieduur van 3 tot 52 weken, van 1985 tot 2000
 Aantal	patiënten: 2.443, gemiddeld 36 jaar, 64% 
man

Huhn et al 20193 
 Soort	onderzoek: systematisch literatuuronder-
zoek en netwerk meta-analyse
 Financiering: National Institute for Health 
 Research en Duitse ministerie van Onderwijs en 
Onderzoek 
	Belangenverstrengeling: gemeld door 3 van de 
13 auteurs
 Primaire	uitkomstmaat: verandering in overall 
symptomen, gemeten met de PANSS, BPRS of 
andere schaal
 Belangrijkste	secundaire	uitkomstmaat: bij-
werkingen: extrapiramidale bijwerkingen, acathisie, 
gewichtstoename, prolactinespiegelstijging, sedatie, 
QT-tijdverlenging en anticholinerge bijwerkingen
 Insluitingscriteria: placebogecontroleerd of 
‘head-to-head’ gerandomiseerde open (voor 
objectieve uitkomstmaten) of dubbelblinde onder-
zoeken bij volwassenen met acute symptomen van 
schizofrenie, schizofreniforme- of schizoaffectieve 
stoornis
 Uitsluitingscriteria: onderzoeken bij patiënten 
met een eerste episode, voornamelijk negatieve of 
depressieve symptomen, comorbiditeit of een resi-
stente vorm van schizofrenie of bij stabiele patiën-
ten ter voorkoming van een recidief
 Aantal	geanalyseerde	onderzoeken: 402, met 
een studieduur van 3-13 weken, tot 8 januari 2019
Aantal patiënten: 53.463
 Registratie: Prospero-nummer 
CRD42014014919

Johnsen et al 20204

 Onderzoeksnaam: BeStInTro: eerste letters 
van de plaats van de onderzoekscentra in Bergen, 
Stavanger, Innsbruck en Trondheim, in Noorwegen 
en Oostenrijk.
 Opzet: pragmatisch, enkel-blind, semi- 
gerandomiseerd onderzoek,
	Primair(e)	eindpunt(en)	en	looptijd: verande-
ring van de PANSS totale score over 52 weken

 Beoogd	patiëntenaantal	en	power: uitgevoerd 
in R (www.R-project.org): 90% power, 10% uitval 
per maand en 95% betrouwbaarheid om klinisch 
significante verschillen in PANSS totale score aan 
te tonen leidt tot 43 patiënten per groep 
 Randomisatie: semi-gerandomiseerd, indien eerst 
toegewezen geneesmiddel eerder niet werkzaam 
was of bijwerkingen gaf: opnieuw gerandomiseerd
 Blindering: de behandeling was alleen geblin-
deerd voor de onderzoekers
 Geanalyseerde	populatie: intention-to-treat en 
per-protocol
 Aantal	ingesloten	patiënten: 144, 65% man, 
gemiddeld 31,7 jaar oud en 5,2 jaar lijdend aan 
schizofrenie
 Trialregistratie: NCT01446328
 Financiering: The Research Council of Norway, 
the Western Norway regional health trust, deelne-
mende ziekenhuizen en universiteiten, belangenver-
strengeling gemeld door 1 van de 21 auteurs

Pillinger et al 20205

 Soort	onderzoek: systematisch literatuuronder-
zoek en netwerk meta-analyse
 Financiering: UK Medical Research Council, Wel-
lcome Trust, National institute for health research, 
Oxford health biomedical research centre
 Belangenverstrengeling: gemeld door 1 van de 
11 auteurs
 Primaire	uitkomstmaat: verandering van 
lichaamsgewicht en BMI, en metabole parameters: 
nuchter glucose, totaal cholesterol, LDL, HDL en 
triglyceriden
 Insluitingscriteria: gerandomiseerde dubbelblin-
de onderzoeken met antipsychotica geregistreerd 
voor de behandeling van schizofrenie, bij patiënten 
met een acute exacerbatie 
 Aantal	geanalyseerde	onderzoeken: 100, met 
een studieduur van 2-13 weken, tot 30 juni 2019
 Aantal	patiënten: 25.952, gemiddeld 35 jaar oud, 
57,5% man
	Registratie: Prospero-nummer 
CRD42019125322
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