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Samenvatting
Schizofrenie treft ongeveer 24 miljoen mensen wereldwijd. Over het begrip schizofrenie
bestaan vele misverstanden. Een welbekend misverstand is dat schizofreniepatiënten
meerdere persoonlijkheden zouden hebben. Dit idee is ontstaan omdat het woord
schizofrenie gespleten geest betekent.
De karakteristieke symptomen van schizofrenie betreft een scala aan cognitieve en
emotionele verstoringen onder andere in: perceptie, logisch denken, taal en communicatie,
het bewustzijn van eigen gedrag, affect, fluency, de productie van gedachten en spraak, de
vaardigheid om te kunnen genieten, wilskracht, motivatie en aandacht.
De symptomen van schizofrenie worden vaak in verband gebracht met de werking van het
dopamine systeem. Dit verband is onts taan door de ontdekking van chloorpromazine (rond
1950) en diens werking op wanen en hallucinaties bij schizofreniepatiënten. De medicijnen
die ten gevolge van die ontdekking werden gemaakt, moesten in de eerste plaats effectief
zijn in de behandeling van psychotische symptomen. Echter na ‘succesvolle’ behandeling
van de psychotische symptomen bleven de patiënten kampen met allerlei cognitieve
stoornissen.
De aanwezigheid van de cognitieve stoornissen bepaalt voor een groot gedeelte het succes
of falen van de behandeling. Tevens bepaalt de aanwezigheid van cognitieve stoornissen
iemands succes in de samenleving.
In de recente jaren zijn er diverse nieuwe antipsychotica op de markt gekomen waarbij de
werking verschilt met die van de oudere antipsychotica. Deze nieuwe antipsychotica
worden aangeduid als atypische antipsychotica. In tegenstelling tot de typische
antipsychotica lijken deze atypische antipsychotica de cognitieve stoornissen te verbeteren.
Ze werken op basis van een blokkade van zowel de dopamine als de serotonine receptor.
De meest gebruikte atypische antipsychotica op de Nederlandse markt zijn: risperidon,
olanzapine en clozapine.
Uit deze scriptie blijkt dat atypische antipsychotica het cognitief functioneren bij
schizofreniepatiënten meer verbeteren dan typische antipsychotica. Verder blijkt dat alle
drie de atypische antipsychotica hun eigen werking hebben op het cognitief functioneren.
Ondanks hun eigen werking op het cognitief functioneren, hebben ze geen van allen
duidelijk onderscheidbare effecten op het cognitief functioneren.
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Voorwoord
De stoornis die mij, binnen de psychiatrische ziektebeelden, het meest intrigeert is
schizofrenie. Hoe is het mogelijk dat iemand vanuit het niets opeens de meest absurde
denkbeelden krijgt en helemaal vervreemd van de werkelijkheid? Wat gaat er dan in zijn of
haar hoofd om?
Vanuit deze interesse besloot ik mijn scriptie te schrijven over schizofrenie.
Voor het ontstaan van mijn scriptie zijn vele mensen me direct of indirect zeer erkentelijk
geweest. Een aantal van hen wil ik zeker niet ongenoemd laten. Als eerste mijn begeleider
mevr. Hofman voor het bieden van hulp waar ik zeer dankbaar voor ben. Verder mijn
familie en vriend: mijn ouders zonder wie dit alles niet mogelijk was geweest, mijn zusje
aan wie ik altijd mijn frustratie kwijt kon en mijn vriend voor zijn morele steun.
Als laatste wil ik mijn vriendinnen bedanken voor hun steun en praktische hulp in de vorm
van het geven van commentaar en adviezen bij het schrijven.

4

Inleiding
Over het begrip schizofrenie bestaan allerlei misverstanden en vooroordelen. Een
welbekende misvatting is dat schizofreniepatiënten meerdere persoonlijkheden zouden
hebben. Dit idee is ontstaan doordat het woord schizofrenie in het Grieks ‘gespleten geest’
betekent. De psychiater dhr. Bleuter, die het woord rond 1910 voor het eerst gebruikte,
doelde op een splitsing tussen emotie, gedachten en gedrag. Dit verschijnsel nam hij waar
bij een deel van zijn patiënten.
Schizofrenie is één van de meest voorkomende, complexe psychologische verstoringen in
onze maatschappij naast depressies en angststoornissen.
Volgens de World Health Organisation is de prevalentie van schizofrenie in de wereld,
tussen de 0.7 en de 1.0 %, dit zou betekenen dat er in Nederland ongeveer honderdduizend
mensen aan schizofrenie lijden. Deze psychiatrische aandoening openbaart zich meestal
tussen het 16de en 26ste levensjaar. Over de vraag waarom dat zo is bestaan meerdere
verklaringen. Eén daarvan is dat mensen andere delen van de hersenen gaan aanspreken als
ze volwassenen zijn geworden, waaronder juist die gedeeltes die verantwoordelijk zijn
voor schizofrenie. Daarnaast speelt waarschijnlijk een rol dat deze periode in het leven
gepaard gaat met ingr ijpende veranderingen; men gaat studeren of werken, gaat het huis
uit, krijgt voor het eerst een relatie en zo voorts.
Neurowetenschappers veronderstellen dat schizofrenie een stoornis is in de ontwikkeling
van het zenuwstelsel. Het ontstaan van die stoornis wordt veroorzaakt door een mengeling
van genetische- en omgevingsfactoren. Gevoeligheid voor het ontwikkelen van
schizofrenie is voor een groot gedeelte genetisch bepaald. Verder zijn er aanwijzingen dat
sociale - en omgevingsfactoren (onder andere blootstelling aan drugs) op zichzelf
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het ontstaan van deze gevoeligheid voor het
ontwikkelen van schizofrenie (Vandereycken, Hoogduin & Emmelkamp, 1997). Daarnaast
speelt de aanwezigheid van stress, iemands persoonlijkheid, sociale steun en diens
ontwikkeling eveneens een mogelijke rol in de ontwikkeling van schizofrenie (Stahl,
2000).
Schizofrenie wordt gekenmerkt door het optreden van psychoses. Psychoses zijn periodes
waarin het contact met de buitenwereld ernstig is verstoord. Schizofreniepatiënten kunnen
last hebben van waanbeelden, stemmen horen, complotten vermoeden of de idee krijgen
achtervolgd te worden. De karakteristieke symptomen van schizofrenie zijn in te delen in
twee categorieën; positieve en negatieve symptomen. De positieve symptomen zijn te
beschouwen als een overdrijving of verstoring van normale functies, terwijl de negatieve
symptomen te beschouwen zijn als een afname of verlies van normale functies. Daarnaast
kunnen schizofreniepatiënten last hebben van cognitieve symptomen. Deze zijn te
beschouwen als een onafhankelijk domein van pathologie, naast het domein van positieve
en negatieve symptomen, en kunnen worden gezien als het centrale deel van de
symptomatologie van schizofrenie. Neurocognitieve s toornissen zijn in de meeste gevallen
aanwezig voor de aanvang van de positieve symptomen en tijdens de periode van remissie
van de positieve symptomen (Velligan, Newcomer, Pultz, Csernansky, Hoff, Mahurin &
Miller, 2002).
De oudste medicamenteuze behandeling van schizofrenie is de behandeling met
chloorpromazine. Van chloorpromazine, dat de dopamine (D2) receptoren blokkeert, werd
ontdekt dat het uitstekend werkte bij de behandeling van wanen en hallucinaties. Doordat
deze medicijn goed werkte op deze twee psychotische symptomen, ontstond de hypothese
dat de voornaamste symptomen van schizofrenie te maken zouden kunnen hebben met
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abnormale werking van het dopamine systeem. De groep van typische (klassieke)
antipsychotica die ontstond als resultaat van deze hypothese, was zo effectief in de
behandeling van schizofrenie dat ze vervolgens het uitgangspunt van de behandeling
bepaalde. Nieuwe behandelingen van schizofrenie moesten in de eerste plaats effectief zijn
tegen de positieve symptomen (Society of Biological Psychiatry, 1999).
Hoewel de behandeling van de positieve symptomen met typische antipsychotica in veel
gevallen succesvol was, bleven vele patiënten kampen met ernstige ‘verstoringen’. De
grootste reden hiervoor was de aanwezigheid van cognitieve stoornissen bij patiënten met
schizofrenie (Society of Biological Psychiatry, 1999). Begin 1980 nam de belangstelling
voor de negatieve en neurocognitieve symptomen toe omdat het idee over de ziekte
schizofrenie veranderde. Dit kwam onder andere door verbetering van meettechnieken en
onderzoeksresultaten waardoor men steeds meer te weten kwam over het ontstaan van die
ziekte.
Tot dan toe werd schizofrenie voornamelijk gezien als een progressieve onomkeerbare
ziekte die begint tijdens de vroege volwassenheid (Society of Biological Psychiatry, 1999).
Vanaf de jaren 80 werd schizofrenie gezien vanuit het neurodevelopment model (Green,
1998). Volgens dit model is schizofrenie een consequentie van een vroegere abnormale
neurologische ontwikkeling in de hersenen. Hoewel deze abnormale ontwikkeling zeer
vroeg ontstaat (hoogstwaarschijnlijk prenataal) komt het pas tot uiting als de betrokken
hersengebieden volgroeid zijn en worden aangesproken op hun functioneren. In die periode
verschijnen de eerste klinische symptomen (Green, 1998).
In toenemende mate is het duidelijk geworden dat de ‘functionele’ verstoringen bij
schizofreniepatiënten sterk gerelateerd zijn aan negatieve en cognitieve symptomen en niet
in verband staan met psychotische symptomen (Keefe, Silva, Perkins & Lieberman, 1999).
Verder wordt de aanwezigheid van cognitieve stoornissen geassocieerd met een chronisch
verlopend ziektebeeld en met een minder gunstige prognose (Sharma & Mockler, 1998).
Verbeteringen in het cognitief functioneren zullen leiden tot verbetering in het dagelijks
functioneren van de patiënt. Daarom is het belangrijk te weten wat het effect is van de
antipsychotica op het cognitief functioneren.
Heden ten dage zijn er in Nederland ongeveer 27 verschillende antipsychotische middelen
op de markt. Naar hun chemische samenstelling en werking zijn deze middelen in vier
hoofdgroepen te delen; fenothiazinen, thioxanten, butyrofenonen (difenylbutylaminen en
verwante middelen) en atypische antipsychotica.
De eerste drie groepen staan bekend onder de verzamelnaam typische antipsychotica. Deze
groep typische antipsychotica die voornamelijk de dopamine (D2) receptoren blokkeren
zijn nauwelijks effectief voor het verbeteren van het neurocognitief functioneren van de
patiënt (Green, Marshall, Wirshin g, Ames, Marder, McGurk, Kern, & Mintz, 1997). Daar
komt bij dat de bijwerkingen van deze typische antipsychotica de neurocognitie ernstig
kunnen verstoren (Green, et al.).
De nieuwe (atypische) antipsychotica worden gekenmerkt door minder bijwerkingen en
lijken de prestatie van schizofreniepatiënten op cognitief gebied te verbeteren (Tollefson,
Beasley, Tran, Street, Krueger, Tamura, Graffeo & Thieme, 1997). Deze medicijnen
werken op basis van een blokkade van zowel de dopamine als serotonine receptor (Thomas
& Lewis, 1998). De meest bekende en prototypisch atypische antipsychotica zijn
risperidon, olanzapine en clozapine.
In deze scriptie zal gekeken worden op welke gebieden de (neuro) cognitieve prestatie
verbetert bij schizofreniepatiënten, bij het gebruik van risperidon, olanzapine en clozapine.
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Met name ben ik geïnteresseerd in de vraag of het aan te raden is, om schizofreniepatiënten
in te delen op basis van hun cognitieve stoornissen en daarbij te bepalen welk medicijn ze
eventueel zullen krijgen.
In het eerste hoofdstuk zal aandacht besteedt worden aan de definitie, de prevalentie en
fysiologische kenmerken van schizofrenie volgens de Diagnostic and Statistical Manual
(DSM)-IV van de American Psychiatric Association (APA). Vervolgens zal aandacht
besteedt worden aan het cognitief functioneren van schizofreniepatiënten. In het derde
hoofdstuk zal worden ingegaan op de biologische achtergronden van schizofrenie. In het
volgende hoofdstuk zal de werking van de antipsychotica aan bod komen. In het vijfde
hoofdstuk zullen de ‘cognitieve effecten’ van de medicijnen risperidon, olanzapine en
clozapine worden behandeld.
In het laatste hoofdstuk zal worden teruggekeerd naar de vraag welke cognitieve gebieden
beïnvloed worden door de atypische antipsychotica. Als laatst volgt een lijst met
referenties en of het aan te raden is om schizofreniepatiënten in te delen op basis van hun
cognitieve stoornissen.
Verder zijn in bijlage 1 adressen te vinden waar men informatie kan vinden met betrekking
tot schizofrenie. In bijlage 2 is een overzicht te vinden met 8 experimentele onderzoeken
die zijn vergeleken op een aantal kenmerken. In bijlage 3 zijn illustraties te vinden met
betrekking tot het dopamine systeem.
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1. Schizofrenie
1.1 DSM-IV criteria
Het voornaamste kenmerk van schizofrenie, volgens de American Psychiatric Association,
is een mix van karakteristieke tekenen en symptomen.
De karakteristieke symptomen zijn in te delen in twee categorieën; positieve en negatieve
symptomen. De positieve symptomen (waanideeën, hallucinaties, onsamenhangende
spraak en katatoon gedrag) zijn te beschouwen als een overdrijving of verstoring van
normale functies. De negatieve symptomen echter zijn te beschouwen als een afname of
verlies van normale functies. Om aan de diagnose schizofrenie te voldoen, moet er ten
minste zes maanden sprake zijn van ernstige verstoringen in het dagelijks functioneren
(werk, studeren, sociale kontakten enz.). Tevens moet er sprake zijn van een periode van
één maand met twee of meer van de volgende symptomen:
1. wanen,
2. hallucinaties,
3. onsamenhangende spraak,
4. ernstig chaotisch of katatoon gedrag
5. negatieve symptomen (vervlakking van het affect, gedachten- of spraakarmoede of
apathie).
Daarnaast kan er sprake zijn van ongepast gedrag, verlies van bevrediging vinden in
alledaagse dingen, gebrek aan inzicht, moeite met concentratie en cognitieve stoornissen
als fluency, taal, logisch denken en aandacht.
Er zijn verschillende subtype’s van schizofrenie met elk hun eigen kenmerken:
*
Het paranoïde type wordt gekenmerkt door een preoccupatie met één of meer
wanen of auditieve hallucinaties terwijl geen van de volgende opvallend aanwezig
is: onsamenhangende spraak, chaotisch of katatoon gedrag of inadequaat affect.
*
De essentiële kenmerken van het gedesorganiseerde type zijn; onsamenhangende
spraak, chaotisch gedrag, en vlak of inadequaat affect. Verder wordt niet voldaan
aan het criterium voor het katatone type.
*
Katatone type: een vorm van schizofrenie waarin het beeld wordt overheerst door
tenminste twee van de volgende kenmerken: (1) motorische onbeweeglijkheid
zich uitend in katalepsie of stupor, (2) schijnbaar doelloze overmatige activiteit,
(3) extreem negativisme of mutisme, (4) vreemde willekeurige bewegingen zich
uitend in een katatone houding, stereotype bewegingen, opvallend maniërisme of
opvallende grimassen, (5) echolalie of echopraxie.
Verder worden nog twee rest groepen geclassificeerd:
*
Ongeïdentificeerde type: een vorm van schizofrenie waarbij de symptomen
aanwezig zijn, maar waar niet voldaan wordt aan het criterium van het paranoïde,
gedesorganiseerde, of katatone type.
*
Het resttype: afwezigheid van opvallende wanen, hallucinaties, onsamenhangende
spraak en uitgesproken chaotische of katatoon gedrag. Er zijn wel voortdurend
verschijnselen van de stoornis zichtbaar zoals blijkt uit de aanwezigheid van
negatieve symptomen of de aanwezigheid van positieve symptomen in afgezwakte
vorm (b.v. vreemde overtuigingen, ongewone zintuiglijke ervaringen).
De diagnose van een bepaald subtype is gebaseerd op het klinische plaatje ten tijde van de
meest recent evaluatie of administratie tot de klinische zorg.
In mijn scriptie zal ik geen onderscheid maken tussen de subtypes van schizofrenie, omdat
de diagnose van een bepaald subtype kan veranderen in verder ziekte verloop.
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1.2 Prevalentie
Schizofrenie ‘openbaart’ zich veelal tussen de late tienerjaren tot eind twintig. De leeftijd
waarop mensen met schizofrenie voor het eerst in aanraking komen met de psychiatrie
varieert. De grootste groep (58 %) komt tussen zijn 19de en 27 ste jaar voor het eerst onder
psychiatrische behandeling (TNO NIPO: Het gebruik van antipsychotica). Een kleine
groep van 20 % komt tussen zijn 0e en 18de jaar voor het eerst in aanraking met een
psychiatrische behandeling. Vrouwen hebben een later begin, meer prominente
stemmingssymptomen, en een betere prognose.
Schattingen van prevalentie zitten tussen de 0.2 % tot 2.0% over vele grote studies.
Prevalentie schattingen zijn hetzelfde over de hele wereld, met uitschieters in bepaalde
specifieke gebieden. De life- time prevalentie van schizofrenie wordt geschat tussen de
0.5% en 1%. Omdat schizofrenie chronisch is, is het incidentie cijfer lager dan de
prevalentie cijfer en deze wordt geschat op 1 per 10.000 mensen per jaar.
De gemiddelde leeftijd waarop sprake is van de eerste psychotische episode is voor
mannen begin tot midden twintig en voor vrouwen laat twintig.
De levensverwachting van personen met schizofrenie is korter dan de gemiddelde
populatie om verschillende redenen. Eén van de redenen is dat ongeveer 10% van de
personen met schizofrenie zelfmoord pleegt.

1.3 Fysiologische achtergronden
Tot nu toe zijn er geen fysiologische gegevens bekend die zouden kunnen worden gebruikt
bij de diagnose van schizofrenie. Wat wel bekend is, is dat schizofreniepatiënten als groep
structurele abnormaliteiten hebben in hun hersenen. De meest gevonden bevindingen zijn
een vergroting van het (laterale) ventrikel systeem en dominante sulcus in de cortex.
Andere veranderingen die gevonden worden in de hersenen van schizofrene als groep zijn:
Een afname in grote van de temporale cortex en hippocampus en een toename van de
basale ganglia. Een andere bevinding die niet zo vaak gevonden wordt is een abnormale
cerebrale bloedtoevoer in bepaalde gebieden van de hersenen.

1.4 Discussie betreffende de definitie
Hoewel de APA een tweedeling hanteert in de omschrijving van de symptomen van
schizofrenie, worden in diverse artikelen en boeken een driedeling of zelfs een vijfdeling
van gemaakt. In Stahl (2000) is spraken van een vijfdeling te weten; positieve, negatieve,
cognitieve, agressief & vijandige, depressief & bezorgde symptomen. Bijna alle
onderzoeken (onder andere Keefe et al., 1997; Sharma & Mockler, 1998; Meltzer &
McGurk, 1999) beschouwen cognitieve stoornissen als onafhankelijk van de overige
symptomen van schizofrenie. De cognitieve stoornissen zouden kunnen worden beschouwt
als een derde centrale groep van symptomen naast de negatieve en positieve symptomen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat cognitieve stoornissen en negatieve symptomen een
overlapping vertonen op het gebied van aandacht en abstract redeneren (executief
functioneren). In deze scriptie worden aandachtsstoornissen en abstract redeneren
beschouwd als cognitieve stoornissen.
Over de defin itie van schizofrenie valt tegen in te brengen dat er te veel nadruk wordt
gelegd op de aanwezigheid van de positieve symptomen. Sinds de psychiater dhr. Bleuter
het woord schizofrenie rond 1910 voor het eerst gebruikte, is er niet veel veranderd in de
definitie van de ziekte schizofrenie.
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2. Cognitief functioneren bij schizofreniepatiënten
2.1 Inleiding
Vroeger werd gedacht dat alleen chronisch zieke schizofreniepatiënten cognitieve
stoornissen hadden. Tegenwoordig lijkt het erop dat bijna alle schizofreniepatiënten
diverse cognitieve stoornissen, waaronder aandacht en geheugenstoornissen, vertonen
(Gold & Weinbergen, 1995). Het generaliseren van de cognitieve stoornissen is moeilijk,
gezien de grote heterogeniteit van de klinische verschijnselen die kenmerkend zijn voor de
ziekte.
Een mogelijke verklarende factor, voor de aanwezigheid van deze cognitieve stoornissen
bij schizofreniepatiënten, is een stoornis in de automatische filtering van informatie en
prikkels uit de buitenwereld. Hierdoor krijgt iemand met schizofrenie een overdaad aan
informatie te verwerken, met als gevolg dat die persoon snel moe is en zich moeilijk kan
concentreren.
In een studie van Nouplos, Flashman, Flaum, Arndt & Nancy (1994) werd, bij een groep
patiënten met beginnende schizofrenie, de ontwikkeling van cognitieve stoornissen
onderzocht over een periode van twee jaar. Uit deze studie kwam naar voren dat cognitieve
functies stabiel bleven in de meeste domeinen (inclusief reactie snelheid, verbaal en nonverbaal geheugen, en verbaal leren) over die de betreffende periode. Significante
cognitieve verbeteringen waren te zien in de prestatie van schizofreniepatiënten op de
complexe aandacht taken (Trail Making Test; versie B) en de reactie op wisseltaken
(STROOP). Volgens Nouplos et al. (1994) hingen deze verbeteringen samen met het
algemeen klinisch functioneren van de proefpersonen, maar waren ze onafhankelijk van de
dosis va de medicatie. Uit dit onderzoek kan men de conclusie trekken dat de meeste
cognitieve symptomen bij schizofreniepatiënten stabiel zijn over de eerste jaren van de
ziekte. Bovendien lijken de cognitieve symptomen die niet veranderen, tot op zekere
hoogte onafhankelijk te zijn van de aan- of afwezigheid van psychotische symptomen
(Bosch, 1996). Daar komt bij dat vele patiënten subtiele cognitieve stoornissen vertonen,
voordat er enige tekenen van de ziekte te constateren zijn (Gold & Weinberger, 1995).
Verder blijkt, uit de studies bij de familie van de patiënten, dat binnen de familie van een
schizofrenie patiënt, dezelfde cognitieve stoornissen voorkomen als bij de patiënt, maar
dan in lichtere mate (Gold & Weinberger, 1995). De cognitieve stoornissen die eveneens
bij de familie van de schizofrenie patiënt voorkomen zouden kunnen worden beschouwd
als een ‘karakter’ trek (trait) van schizofrenie. De cognitieve functies (complexe aandacht
en respons inhibitie) die lijken te fluctueren in de tijd en met de klinische
symptomatologie, kunnen worden beschouwd als ‘toestand afhankelijk’ (state) (Nouplos et
al., 1994).
Volgens Sharma & Mockler (1998) kunnen cognitieve stoornissen worden gezien als een
primair, onafhankelijke en vasthoudend stoornis die onafhankelijk van de overige
symptomen optreden, en blijven terwijl de (positieve) symptomen effectief worden
verholpen. Dit suggereert een fundamenteel neurobiologische dissociatie tussen deze twee
dimensies.
Verder wordt de aanwezigheid van cognitieve stoornissen geassocieerd met een chronisch
verlopend ziektebeeld en een minder gunstige prognose.
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2.1.1 De meest significante cognitieve stoornissen bij schizofreniepatiënten.
De meest significante cognitieve stoornissen bij schizofreniepatiënten zitten volgens
Weickert, Goldberg, Marenco, Bigelow, Egan, & Weinberger (2003) in de volgende
domeinen: executieve functies, werkgeheugen, aandacht (in het bijzonder gerichte
aandacht), geheugen en verbaal leren. Geheugenstoornissen zijn volgens McGurk (1999)
verantwoordelijk voor de meeste variatie tussen patiënten en controlegroep. De
geheugenstoornissen zijn significant gestoord in relatie tot de controlegroep na correctie
voor andere functionele meting (McGurk, 1999). Volgens Stahl (2000) hebben
schizofreniepatiënten problemen met spontane spraak, serieel leren (leren van een lijst met
items of en reeks gebeurtenissen), aandacht en executieve functies.
2.1.2 Onderzoek bij schizofrene patiënten
Geneeskundigen stellen vaak dat schizofreniepatiënten ‘last’ hebben van
aandachtsproblemen. Deze indruk ontstaat vanuit de observatie dat patiënten snel afgeleid
lijken te zijn door omgevingsstimulus, en vanuit de klachten van de patiënten zelf waarin
ze klagen over verwarring en over het gevoel van overweldigd te worden door stimulus.
Naast deze observaties duiden de meer dramatische symptomen van schizofrenie,
waaronder perceptie zonder externe stimulus en verlies van doelgerichtheid van de spraak,
erop dat het probleem in het normale decoderen en verwerken van informatie zit (Green,
1998).
Bij veel patiënten zijn cognitieve functie stoornissen aantoonbaar. Deze onderscheiden zich
niet zo zeer kwalitatief als wel kwantitatief van normale functies. Met andere woorden, de
patiënten die in het normale domein functioneren, zitten vermoedelijk voor een belangrijk
deel toch onder het niveau dat zij hadden moeten kunnen bereiken, wanneer zij geen
schizofrenie gehad zouden hebben (Bosch, 1996).
Patiënten met schizofrenie presenteren gemiddeld tussen de één en drie standaard deviaties
onder het gemiddelde van leeftijd gerelateerde controle proefpersonen op een uitgebreid
aantal cognitieve testen. Prestaties op testen van het verbale geheugen, aandacht, en
executieve functies zijn enkele sterke voorspellers voor de communicatieve vaardigheden
in het dagelijkse leven (Velligan, Newcomer, Pultz, Csernansky, Hoff, Mahurin & Miller,
2002).
De effecten va n de antipsychotica op het cognitief functioneren zijn afhankelijk van de
juiste omschrijving van de aard en de grootte van de cognitieve stoornissen bij de groep
patiënten die bestudeerd wordt. In deze scriptie zal ik kijken naar drie cognitieve gebieden;
aandacht, geheugen en executieve functies. Hieronder volgt nu een omschrijving van deze
gebieden en welke test daarvoor het meest gebruikt worden.

2.2 Aandacht
Aandacht is een algemene term die refereert aan de selectieve aspecten van perceptie die
ervoor zorgt dat, op elk ogenblik, het organisme zich kan richten op bepaalde aspecten van
de omgeving door andere prikkels ‘buiten te sluiten’. Aandacht is een bewust proces
gezien bepaalde prikkels actief worden geselecteerd uit de totale input. We zijn ons echter
niet bewust van de factoren die ervoor zorgen dat we alleen dat kleine deel uit het geheel
aan zintuiglijke prikkels opmerken (Reber, 1985). Aandacht kan gezien worden als een
hiërarchisch georganiseerd systeem waarin seriële processen met stadia’s plaatsvinden in
verschillende hersengebieden. Aandacht is een georganiseerd systeem met complexe
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interactie met het limbische systeem, neocortex, en afdalende activiteit functie (Allison et
al., 1968 in Goodwin, 1989). Stoornissen in aandacht uiten zich in een verkorte aandacht
‘span’, het sneller worden afgeleid en een grotere gevoeligheid tot verwarring.
Verder wordt aandacht gezien als de vaardigheid om zich te richten (concentreren) op een
bepaalde stimulus zonder te worden afgeleid door irrelevante omgeving prikkels.
Vaak wordt er gesproken van verschillende vormen van aandacht. Deze zal ik één voor één
toelichten.
Ø Selectieve aandacht is de vaardigheid om één of twee prikkels in ‘gedachten’te
houden terwijl andere prikkels worden onderdrukt. Dit komt ook wel overeen met de
term concentratie.
Ø Vasthoudende aandacht is de aandacht ‘erbij houden’ over een bepaalde tijdsperiode.
Ø Verdeelde aandacht is het reageren op meer dan één taak per keer of meerder
elementen in een taak zoals in een complexe mentale taak.
Tests die aandacht meten zijn onder andere: Brief Test of Attention (BTA), Continuous
Performance Test (CPT), Concentration Endurance Test (d2 test), Paced Auditory Serial
Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities Test (SDMT), Trail Making Test
(TMT), en Visual Search and Attention Test (VSAT).
Stoornissen in aandacht en informatieverwerking wordt gezien als de centrale
neurocognitieve stoornis van de ziekte schizofrenie sinds Kraeplin en Beuler schizofrenie
voor het eerst omschreven
Eén opvallend kenmerk van aandacht is de beperkte capaciteit. Wat er aan informatie
verwerkt moet worden, heeft zijn grenzen. Er wordt beweerd dat een mens per keer
maximaal zeven verschillende elementen kan ‘onthouden’.
Personen met schizofrenie hebben een stoornis in de automatische filtering van informatie
en prikkels uit de buitenwereld. Als prikkels voortdurend moeten worden verwerkt alsof ze
onbekend zijn, vragen ze steeds opnieuw aandacht en dus bewuste cognitieve verwerking.
De automatische routines in het brein die normaal gesproken de verwerking van bekende
patronen in de binnenkomende informatie overnemen om de beperkte capaciteit voor
bewuste verwerking te sparen, zijn dan als het ware onbereikbaar. Eén van de gevolgen is
dat de aandacht voortdurend getrokken wordt door irrelevante indrukken en details (Bosch,
1996). De informatieverwerking is vertraagd omdat bewust en met inzet van
aandachtscapaciteit gecompenseerd moet worden voor wat niet langer automatisch tot
stand komt. Dit is op onderzoeksgebied één van de klassieke bevindingen in het
schizofrenie onderzoek (Bosch, 1996). De aandacht wordt dus onevenredig vaak ingezet.
Enerzijds gebeurt dat doordat dingen nieuw lijken en daardoor automatisch aandacht
trekken, anderzijds moet de aandacht sturend en ordenend interveniëren om chaos te
voorkomen.
Vooral op de California Verbal Learning Test (CPT) scoren schizofrene patiënten lager in
vergelijking met controle groep (Nuechterlein, 1991 in Bosch, 1996).
Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat schizofreniepatiënten cognitieve
beperkingen hebben die gerelateerd zijn aan het tekortschietende gebruik van opgeslagen
informatie over regelmatigheden in de wereld om hen heen (Bosch, 1996).

2.3 Geheugen
Het begrip geheugen refereert volgens Reber (1995) aan één van de volgende;
1) een mentale vaardigheid in het behouden van informatie betreffende gebeurtenissen,
beelden, ideeën en andere vormen van prikkels, nadat de oorspronkelijke stimulus niet
langer aanwezig is,
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2) het vooronderstelde ‘opslagsysteem’ in de hersenen die de informatie vasthoud,
3) de informatie die wordt vastgehouden.
Daarnaast wordt er veelal gesproken van twee geheugen systemen namelijk het
declaratieve en het procedurele geheugensysteem..
Het eerste systeem is het declarative geheugen bestaande uit de korte termijn (primaire)
geheugen en het lange termijn (secundaire) geheugen systeem. In dit systeem worden
voornamelijk feiten en kennis opgeslagen.
Het tweede systeem is het procedurele geheugen waarin handelingen en gewoontes zijn
‘opgeslagen. De effectiviteit van het geheugen proces is mede afhankelijk van een goed
werkend actief complex zoeksysteem, ook wel recall genoemd. Geheugenstoornissen
ontstaan vaak na bilaterale beschadiging aan de mediale temporale cortex en diens
connectie met mammilary body en hersenstam (Goodwin, 1989).
Geheugentaken zijn onder andere; Benton Visual Retention Test- Revised (BVRT-R),
California Verbal Learning Test (CVLT), Recognition Memory Scale (RMT), ReyOsterrieth Complex Figure Test (CFT), Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT),
Wechsler Memory Scale (WMS), Wechsler Memory Scale Revised (WS-R), Facial
Recognition Test, en Hopkins Verbal Learning Test Immediate en Delayed.
Ondanks het bewijs van betrokkenheid van het temporale-limbisch systeem, zijn
geheugenstoornissen bij schizofrenie niet vergelijkbaar met een echte amnesie zoals bij
dementie (Gold & Weinberger, 1995).
In het algemeen lijkt het alsof schizofreniepatiënten stoornissen hebben in het expliciete
(bewuste) en het werkgeheugen (annex kort termijn geheugen) (Green,1998). Voor het
expliciet verbaal geheugen zijn de grootste problemen te zien bij recall, en in mindere mate
bij herkenning (Green, 1998). Stoornissen in het aanleren van gewoontes en handelingen
zouden aanwezig kunnen zijn, maar zo ja dan niet zo duidelijk als stoornissen in het
expliciete geheugen (Green,1998). Uit het onderzoek van Alemen, Hijman, de Haan &
Kahn (1999) kwam naar voren dat de geheugen stoornissen bij schizofreniepatiënten zich
kenmerken doordat cued recall beter is dan delayed recall, er geen verschil is tussen
delayed en immediate recall, en herkenning beter is dan recall. Verder is de leercurve
significant beïnvloed door schizofrenie. In plaats van oplopend, vertoont het een zeer
grillige contour. Er werd geen verschil gevonden tussen verbaal en non-verbaal geheugen,
ze zijn alle twee evenveel aangetast. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat
aandacht geen effect had op de prestatie op de lange termijn. De conclusie uit dit
onderzoek is dat de geheugenstoornissen bij schizofreniepatiënten zeer robuust zijn.
Volgens Bosch (1996) gebruiken schizofreniepatiënten hun geheugen minder efficiënt. Zij
brengen onvoldoende verbanden aan tussen de informatie die zij opnemen en daardoor
hebben zij meer moeite om actief en bewust die informatie weer naar boven te halen. De
herkenning daarentegen is niet wezenlijk aangetast, omdat hier een externe structuur in de
plaats treedt van de zwakkere interne structuur. Tests die met aandacht uitgevoerd worden
en waarbij steeds opnieuw de reacties moet worden bepaald door een vergelijking van
externe gegevens met een intern model, doen een beroep op het werkgeheugen. Een test
die deze goed meet is de California Verbal Learning Test (CVLT). Schizofreniepatiënten
hebben doorgaans veel moeite met dit soort taken waaronder de Wisconsin Card Sorting
Test (WCST) (Bosch, 1996).
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2.4 Executieve Functies
De term executieve functies is een korte omschrijving van een multi-dimensionale
constructie die refereert naar een aantal los gerelateerde hoge r-orde cognitieve processen
inclusief inwijding, planning, hypothese vorming, cognitieve flexibiliteit, beslissingen
maken, regulatie, beoordeling, gebruikmaken van terugkoppeling en zelf perceptie die
nodig zijn voor effectief en omgevingsgerelateerd gedrag (Green, 1998). De term
executieve functies bestaat uit vier componenten; formuleren van een doel, plannen van
handelen, uitvoeren van doelgericht gedrag, en effectief uitvoeren van handelingen
(Goodwin, 1989). Deze functies zijn nodig voor het tonen van aangepast, sociaal
verantwoordelijk en effectief volwassen gedrag. Het is voornamelijk gelokaliseerd in de
frontale cortex en dan vooral in de prefrontale gebieden in de orbitale en mediale
structuren. Executief functioneren is eveneens gevoelig voor beschadiging in andere delen
van de hersenen zoals subcorticale lesies. Hoewel de Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
de meest gebruikte test is voor het meten van executief functioneren in het onderzoek naar
schizofrenie, is deze test gevoelig voor test/ hertest leereffect (Purdon, 1999).
Andere tests die de algehele executieve en perceptuele organisatie meten zijn onder andere;
Behavioural Assessment of the Dysexecutive System (BADS), California Sorting Test
(CST), Cognitive Estimation Test (CET), Self-Ordered Pointing Test (SOPT), Stroop Test,
Verbal Fluency, Wais-R (Block Design).
Het is bekend dat schizofreniepatiënten moeite hebben met het oplossen van problemen en
het plannen van een opvolging van gebeurtenissen in het dagelijks leven (Green,1998). Om
die reden bestaat er een grote interesse in de vaardigheden van patiënten op taken die het
executief functioneren meten. Neuropsychologische modellen van schizofrenie hebben het
belang van de frontale cortex en daarmee de executieve functies benadrukt.

2.6 Samenvatting
De meeste schizofreniepatiënten hebben in meer of mindere mate ‘last’ van cognitieve
stoornissen. Cognitieve stoornissen kunnen worden gezien als onafhankelijke stoornis
bestaande naast de overige symptomen van schizofrenie.
Binnen het aandachtsdomein zijn schizofreniepatiënten slecht op taken die vooral
vasthoudende en selectieve aandacht meten zoals de Continuous Performance Test (CPT).
Stoornissen in het aandachtsdomein zijn te relateren aan stoornis in de automatische
filtering van informatie.
Binnen het geheugendomein hebben schizofreniepatiënten voornamelijk problemen met
delayed recall (actief en bewust ophalen van informatie), onder ander gemeten met de
California Verbal Learning Test (CVLT).
Binnen het executieve domein hebben schizofreniepatiënten vooral problemen met de
Wisconsin Card Sorting Test (WCST).
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3. Biologische achtergrond
Vroeger werd schizofrenie gezien als een functionele in plaats van een organische
psychose. Dit inzicht suggereerde dat het intellectuele functioneren intact is of, als het wel
verstoord is, dit het gevolg is van de psychotische symptomen. Doordat men steeds meer te
weten kwam over de oorzaken van schizofrenie, door verbetering van meettechnieken en
onderzoeksresultaten werd het duidelijk dat het bij schizofrenie een organische ziekte
betrof (Gold & Weinberger, 1995). In dit hoofdstuk ga ik dieper in op een aantal
biologische kenmerken van de ziekte schizofrenie, die reeds in de voorafgaande
hoofdstukken zijn aangetipt.

3.1 Neurodevelopment model
Het ‘neurodevelopment model’ stelt dat Schizofrenie een gevolg op de lange termijn is van
een vroegere (prenatale) abnormaliteit in de neurale ontwikkeling. Hoewel de abnormaliteit
vroeg in de ontwikkeling ontstaan is, zijn de gevolgen pas te zien wanneer de betrokkenen
gebieden volgroeid zijn. Op dat moment ontstaan de eerste klinische symptomen van
schizofrenie (Green, 1998).
Markers voor abnormale neurale ontwikkeling in schizofreniepatiënten zijn meestal
meetbare fysiologische kenmerken die abnormale neurologische ontwikkeling processen
reflecteren en die vlak voor de geboorte ontstaan. De meest voorkomende markers zijn
volgens Green (1998):
* kleine fysiologische afwijkingen zoals kleine abnormaliteiten aan het hoofd, voeten,
handen en gezicht,
* dermatologische tekenen zoals asymmetrische kenmerken in het gelaat en lichaam,
* atypische handvoorkeur (schizofreniepatiënten hebben de neiging om van
handvoorkeur te wisselen tussen de diverse taken en handelingen).

3.2 Hersengebieden
Uit het overzichtsartikel van Lawrie & Abukmeil (1998), naar structurele MRI’s studies,
kwam naar voren dat een aantal hersenstructuren bij schizofrenie meer waren aangetast dan
men door de globale afname van de hersenvolume kon verwachten. De verschillen in
percentage uit de diverse MRI studies (Lawrie & Abukmeil, 1998) zijn als volgt: afname in
de hersenen 3%, temporale cortex (6 tot 9.5 %) en het amygdala/ hippocampus complex
6.5 tot 5.5. %, en toename in het laterale ventrikel systeem (36 tot 44%), welke het grootst
waren in de occipitale hoorn. De gevonden gegevens met betrekking tot het ventrikel
systeem is het meest gevonden resultaat in de studies naar structurele abnormaliteiten in de
hersenen.
Sigmundsson, Suckling, Maier, Williams, Bullmore, Greenwood, Fukuda, Ron & Toone
(2001) deden onderzoek naar de afwijking van de grijze materie bij schizofreniepatiënten
met langdurige negatieve symptomen. Daaruit kwam naar voren dat significante afname in
grijze materie werd gevonden op drie centrale locaties namelijk: 1) linker superieure
temporale gyrus en insular cortex, 2) linker mediaal temporale cortex (incl. de
parahippocampal gyrus en hippocampus en 3) anterior cingugulate en mediaal frontale
gyri. Een aantal studies suggereren dat grijze materie af is genomen terwijl witte materie
volume juist is toegenomen (Lawrie & Abukmeil, 1998). Stoornis in de witte materie werd
gevonden in overeenkomstige locaties in de linker temporale cortex (Sigmundsson et al.).
Verder werd een toename van grijze materie gevonden in de basale ganglia. Hun conclusie
was dat de abnormaliteiten in de hersenen van schizofreniepatiënten met dominante
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negatieve symptomen het grootst waren in de linker frontale cortex en het limbisch
systeem. De limbisch systemen hiermee geïmpliceerd zijn inclusief hippocampus,
amygdala, en de parahippocampale gyrus (McCarley, 1991).
De voornaamste hersengebieden die bij schizofreniepatiënten zijn aangetast, volgens
Sharma & Mockler (1998), zijn de temporale en frontale cortex, evenals de
tussenverbindingen van de subcorticale gebieden, waaronder gedeeltes van de prefrontale,
sensorische en associatieve cortex, motor cortex en basale ganglia.
Tot de subcorticale gebieden waaraan bij schizofrenie een rol wordt toegekend (door diens
verbindingen met de frontale cortex) behoren de thalamus en striatum.
Temporale cortex
De mediaal temporale cortex wordt, om zijn belangrijke connecties met de hogere corticale
gebieden, gezien als de centrale structuur in de neurobiologie van schizofrenie (Robberts,
1990 in Yudofsky & Hales, 1994). In EEG onderzoeken wordt veelal een verstoring
gevonden in het p300 signaal bij schizofreniepatiënten (Ford, 1999). De P300 signaal
wordt geassocieerd met verwerking van informatie. Stoornis in de p300 signaal wordt
geassocieerd met blijvende negatieve symptomen, afname van de aandacht, en stoornis in
volume van de grijze materie in de hersenen. (Ford, 1999). Hoewel de p300 waarschijnlijk
diverse hersengenerators heeft, wijzen diverse bronnen in de richting van het belang van de
temporale cortex. De link is belangr ijk omdat vele studies de temporale cortex hebben
aangewezen als de plek van de pathologie van schizofrenie.
Door elektrische prikkeling van een bepaald gebied (22) van de temporale cortex worden
akoestische sensaties, zoals zoemen, opgewekt (Kahle & Frot scher, 2001). Bij elektrische
prikkeling van de overige gebieden van de temporale cortex (uitgevoerd tijdens de
operatieve behandeling van temporaalkwab epilepsie) treden hallucinaties op. Tijdens
prikkeling van de temporale cortex kan echter ook en verkeerde interpretatie van de
huidige situatieoptreden. Zo kunnen nieuwe indrukken bekend lijken of kunnen
voorwerpen in de omgeving verder weggaan of dichterbij komen. De gehele omgeving kan
een onaangename of dreigend karakter krijgen (Kahle & Frotscher, 2001).
Limbisch systeem
Het is geen gesloten topografisch banensysteem, maar omvat functionele nauw verbonden
kernen & schorsgebieden (onder andere amygdala kernen). Het limbisch systeem
beïnvloedt de hypothalamus via diverse banen (Kahle & Frotscher, 2001). De neocortex en
het limbisch systeem zijn met name verbonden via gebieden in de hippocampus.
Basale ganglia
De grijze kerncomplexe in de diepte van de hemisferen worden samengevat als basale
ganglia.
Een vergroting van de grijze stof is basale ganglia kan duiden op een metabolische
hyperactiviteit (Yudofsky & Hales, 1994). Dit is in overeenstemming met de dopamine
hypothese waarin schizofrenie in verband wordt gebracht met een verstoring in het
dopamine systeem. Een groot gedeelte van de dopamine in de hersenen wordt namelijk
gevonden in de basale ganglia. De toename van de grijze materie in de basale ganglia was,
volgens Sigmundsson et al. (2001), sterk gecorreleerd met de positieve symptomen. Verder
wordt de basale ganglia geassocieerd met stoornissen in de motorische functies, geheugen,
aandacht en hogere corticale functies (Yudofsky & Hales, 1994).
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Hippocampus
In diverse studies waaronder Lawrie & Abukmeil (1998) worden afwijkingen in de
hippocampus gevonden. Volgens Bosch (1996) onderhoudt de hippocampus verbindingen
met talloze corticale gebieden en bindt die als het ware samen tot een netwerk van
geactiveerde neuronen. Venables (1992) deed onderzoek naar de functie van de
hippocampus bij schizofrenie. Zijn conclusie was dat de hippocampus in verband kon
worden gebracht met de stoornis in een aandachtsfunctie. Stoornis in de selectieve
aandacht bij sommige schizofreniepatiënten, zorgt ervoor dat ze minder goed onderscheid
kunnen maken tussen relevante en irrelevante stimulus zoals reeds ter sprake is geweest in
paragraaf 2.1.
Amygdala kernen & Hypothalamus
Elektrische prikkels van de amygdala kernen en zijn omgeving leiden tot vegetatieve en
emotionele reacties. De hypothalamus is het centrale gebied voor de regeling van d
vegetatieve functies.
Thalamus
De thalamus heeft een rol bij de reactivering van oude ervaringen bij de verwerking van
nieuwe informatie. Waardoor de nieuwe informatie in een context kan worden
ondergebracht en begrepen (Bosch, 1996).
De pathologische veranderingen in hersenstructuren bij schizofreniepatiënten zijn niet
afgebakend waardoor er mogelijk veel verschillen worden gevonden in de verschillende
onderzoeken. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat schizofrenie een heterogene
collectie van syndromen is die kan verschillen op diverse manieren, waaronder in het
profiel van symptomen ten gevolge van variabelen aan anatomisch abnormaliteiten
(Sigmundsson et al. 2001).

3.3 Neurotransmitters
Neurotransmitters zijn chemische stoffen die een rol spelen bij de impulsoverdracht in de
eindsynapsen van het autonome zenuwstelsel en in de synapsen tussen de verschillende
neuronen in het centraal zenuwstelsel (Jochems, 2000). Ze worden vrijgegeven door de
presynaptische neuron en verspreid over de synaptische spleet, naar de postsynaptische
neuron die receptoren heeft die gevoelig zijn voor deze specifieke neurotransmitter. Als de
neurotransmitter zich bindt aan diens receptor zorgt dat voor een chemische reactie in de
postsynaptische neuron (Stahl, 2000). De impulsoverdracht kan verstoord worden door de
blokkering van de receptoren door medicijnen (b.v. antipsychotica). Antipsychotica
kunnen bepaalde receptoren stimuleren (net als de natuurlijke neurotransmitter), of juist
blokkeren (Stahl, 2000). Deze wisselwerking verschilt per antipsychotica en is bepalend
voor diens werking op de psychotische - en cognitieve symptomen.
De dopaminerge en serotonerge (neurotransmitter) systemen worden in verband gebracht
met schizofrenie. Volgens de dopamine hypothese zouden de voornaamste symptomen van
schizofrenie te maken kunnen hebben met abnormale werking van het dopamine systeem.
Als eerst zal ik het dopamine systeem bespreken en daarna de overige
neurotransmittersystemen die mogelijk van invloed zijn op de symptomen van
schizofrenie. Tevens zal ik een kort overzicht geven van de receptoren die mogelijk
worden beïnvloed door de antipsychotica.
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3.3.1 Dopamine (hypothese)
De oude dopamine hypothese ontstond op basis van twee observaties die werden gedaan
bij onderzoek naar chloorpromazine. De eerste observatie is dat de verbeteringen van de
symptomen voornamelijk afhankelijk zijn van de blokkade van dopamine receptoren, zoals
reeds vermeld in de inleiding. De tweede observatie is dat amfetamine, die dopamine
vrijmaakt, symptomen kan induceren (Frith, 1992). De hypothese stelt dat schizofrenie
geassocieerd is met een te grote hoeveelheid dopamine in de hersenen of een te grote
stimulatie van het dopamine systeem. Neurochemische studies post-mortem in hersenen en
naar cerebrospinal fluid hebben geen bewijs opgeleverd voor deze hypothese (Frith,1992).
Er is wel enig bewijs in de richting van overgevoeligheid van de dopamine receptoren. Het
resultaat hiervan is dat een normale hoeveelheid dopamine een zeer groot effect heeft.
Overgevoeligheid kan worden veroorzaakt door medicijnen die dopamine blokkeren.
Wanneer receptoren ‘bezet’worden reageren ze door extra gevoelig te worden voor
dopamine. Het is onduidelijk of de overgevoeligheid van de receptoren een kenmerk is van
de ziekte of het gevolg is van de medicatie.
In de vernieuwde dopamine hypothese wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende
dopamine circuits in de hersenen die ik eerst zal toelichten. Er zijn vier dopamine circuits
die hun oorsprong hebben in de hersenstam (zie afbeelding 1).
Afbeelding 1

(Yudofsky, 1994)
A

B

Cellichamen in de hersenstam structuur genaamd substantia nigra projecteren op de
basale ganglia (o.a. striatum en de thalamus) en spelen een grote rol in de regulatie
van beweging (Julien, 2001).
Cellichamen in de middenhersenen, in de buurt van substantia nigra, projecteren
onder andere op het limbisch systeem. Dit circuit wordt het mesolimbische circuit
genoemd (Stahl, 2000).
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C
D

Cellichamen in de middenhersenen, in de buurt van substantia nigra, projecteren
eveneens op de cerebrale cortex (met name de frontale cortex). Dit circuit wordt
ook wel het mesocorticale circuit genoemd (Stahl, 2000).
Cellichamen in de hypothalamus zenden korte axonen naar de hypofyse. Zulke
neuronen functioneren in de regulatie van bepaalde hormonen. Verandering in de
hormoonhouding wordt vaak gezien bij schizofreniepatiënten die phenothiazine
slikken, wat de betreffende receptoren blokkeert (Julien, 2001).

Vooral stoornissen in het mesolimbische en mesocorticale circuit zouden, volgens de
nieuwe dopamine hypothese, betrokken zijn in de pathologie van schizofrenie (Julien,
2001). Deze nieuwe dopamine hypothese (Friedman, Temporin, & Davis, 1999) stelt dat er
sprake is van hyperdopaminerge toestand in de mesolimbisch circuit en een
hypodopamnirge toestand in het mesocorticale circuit.
Positieve symptomen worden geïnduceerd door verhoging van dopamine in het limbisch
systeem, terwijl de negatieve en cognitieve symptomen worden geïnduceerd door een
afname van de dopamine in de prefrontale gebieden (David et al. 1992, in Friedman,
Temporin, & Davis, 1999). Er zijn verschillende oorzaken voor een stoornis in het
mesocorticale dopamine cicuit (Stahl, 2000). Mogelijk wordt er te weinig dopamine
gemaakt in de presynaptisch transmitter of is er sprake van een blokkade van de
postsynaptische dopamine (D 2) receptoren door een antipsychotica drugs. Tevens is het
mogelijk dat hyperactiviteit van serotonine een stoornis in het mesocorticale cicuit kan
veroorzaken door het tegenhouden van het afgeven van dopamine in de presynaptische
transmitter (Stahl, 2000).
3.3.2 Serotonine
Serotonine (5- hydroxytryptamine, 5-HT) is een neuronhumorale stof met adrenergische
functie in het organisme; de ontstaan van depressies wordt geassocieerd met een tekort aan
serotonine in de hersenen (Jochems & Joosten, 2000). Een grote hoeveelheid serotonine
wordt gevonden in de bovenste hersenstam, waaronder pons en medulla (merg). Vanuit de
hersenstam zijn er projecties naar cerebrale cortex, hippocampus, hypothalamus, en het
limbisch systeem. Naast de presynaptische serotonine neurotransmitter zijn er meer dan 18
subtypes van postsynaptische serotonine (5-HT) receptoren geïdentificeerd (Julien, 2001).
Serotonine heeft een belangrijke invloed op het dopamine systeem, maar die invloed is
zeer verschillend op elk van de vier dopamine circuits. (Stahl, 2000). Serotonine blokkeert
het vrijgeven van dopamine in de diverse dopamine circuits, maar de mate van ‘invloed’
verschilt tussen de ene en andere circuit (Stahl, 2000). Een blokkering van de
serotoninereceptor 5HT2A in de mesocorticale circuit zal dan mogelijk zorgen voor een
normalisering van de dopamine afgifte (zie bijlage 3). Tevens wordt de blokkade van
bepaalde serotonine receptoren geassocieerd met afname glutamaat in de frontale cortex
(Julien, 2001). Volgens de ‘glutamate- NMDA receptor hypofunctie’ hypothese resulteert
een NMDA hypofunctie in het overmatig afgeven van glutamate en acetylcholine
neurotransmitters in de frontale cortex (Stahl, 2000). Hierdoor ontstaan ‘beschadigingen’
in het corticaal-limbisch gebied.
3.3.3 Acetylcholine
Acetylcholine (Ach) is wijdverspreid in de hersenen. Het is een chemische stof die zorg
draagt voor de impulsoverdracht van de motorische neuriet (Julien, 2001). Cholinerge
neuronen komen voor in de hersenstam maar ook in de basale voorhersenen (Kahle, 1986).
Vanuit nucleus basalis en in bepaalde septum kernen zijn er lange projecties, via vezels in
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de gyrus cinguli en in de fornix, naar grote gebieden van de frontale cortex en
hippocampus (Kahle, 1986). De wijde verspreiding van Ach komt overeen met de
suggestie dat Ach betrokken is bij moduleren sensorische perceptie, mechanismen met
betrekking op activeren van gedrag, aandacht, energie behoudt en stemming; en in de
REM activiteit tijdens slaap (Julien, 2001). Volgens Kahl (1986) worden deze opstijgende
cholinerge projecties uit de basale voorhersenen in verband gebracht met leer- en
geheugenprocessen . Bij het gros van de schizofreniepatiënten worden, post mortom, geen
significante abnormaliteiten gevonden in het acetylcholinerge systeem. Wel worden
subtiele veranderingen gevonden bij patiënten met ernstige cognitieve stoornissen geeft
een indicatie voor het belang van manipulatie van acetylcholine als behandeling
(Friedman, Temporin, & Davis, 1999).
3.3.4 Norepinephrenie
De unieke klinische eigenschappen van clozapine is volgens sommigen gerelateerd aan zijn
potentiële effect op het noradrenerge systeem. Farmacologische manipulatie van het
noradrenerge systeem, met name de potentiaal van de a-2 noradrenerge receptor activiteit,
is mogelijk effectief in de behandeling van sommigen cognitieve stoornissen in
schizofrenie. De gebieden die worden beïnvloed zijn: leren van opeenvolgende reeksen,
waakzaamheid, afleidbaarheid, visuomotorische vaardigheid, en spatiele werkgeheugen
(Friedman et al. 1999).
Noradrenerge neuronen vormen de locus caeruleus en celgroepen in het laterale deel van
de formatio reticularis van de medulla oblongata en pons. Vanuit die gebieden zijn er
projectie naar de hypothalamus, het limbisch systeem, neocortex en het ruggenmerg (Kahl,
1986).
3.3.5 Overzicht van de diverse receptoren.
Hieronder volgt een overzicht van de diverse receptor die mogelijk van invloed zijn in de
behandeling van schizofreniepatiënten op het cognitief functioneren.
Vijf muscarinic cholinerge (M 1 -M5), vier alpha -adrenerge (a 1, a 2A, a 2B, a 2C), en vijf
dopaminerge (D1-D 5) receptoren. Zeven hoofdklassen van serotonerge receptoren zijn
geïdentificeerd (5-HT 1-5-HT7), sommigen met distinctief subtypes (5-HT1A/1B/1D/1E/1F, 5HT2A/2B,2C, 5-HT5A/5B).
Het is waarschijnlijk dat alleen een paar van deze neurotransmittersystemen betrokken zijn
in cognitief functioneren (Keefe, Silva, Perkins, & Lieberman, 1999).Het is eerder de
balans tusse n de diverse multiple systemen dan het functioneren van elk systeem
afzonderlijk dat cruciaal is in optimaliseren van het cognitief functioneren (Keefe, Silva,
Perkins, & Lieberman,1999).
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3.4 Samenvatting
Het neurodevelopment model stelt dat schizofrenie het gevolg is van (prenatale)
stoornissen in de neurale ontwikkeling van de hersenen. De gevolgen van deze
ontwikkelingsstoornis zullen pas te zien zijn nadat de hersenen volgroeit zijn. De
hersenstructuren die het meest lijken aangetast, bij schizofreniepatiënten, betreffen
ventrikelsysteem, temporale/frontale cortex, hippocampus, basale ganglia en thalamus. Dit
alles heeft ook zijn gevolgen voor het neurotransmittersysteem. Vooral de
neurotransmitters dopamine en serotonine worden in verband gebracht met de symptomen
van schizofrenie. Volgens de vernieuwde dopamine hypothese is er sprake van
hyperdopaminerge toestand in de mesolimbisch circuit en een hypodopamnirge toestand in
het mesocorticale circuit. Vooral de verstoring van de dopamine huishouding in het
mesocorticale circuit wordt in verband gebracht met de negatieve en cognitieve
symptomen van schizofrenie. De verstoring in de dopaminehuishouding kan veroorzaakt
worden, doordat er te weinig dopamine wordt aangemaakt, de postsynaptische (D2)
receptoren geblokeerd zijn of door hyperactiviteit van de neurotransmitter serotonine.
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4. Werking van antipsychotica
Alle antipsychotica delen de farmacologische eigenschap dat ze een antagonistische
werking hebben op de D 2 dopamine receptoren. Het is nog niet precies bekend hoe het
antipsychotisch effect tot stand komt. De hypothese is dat blokkade van postsynaptische D2
receptoren in het mesolimbisch hersengebied resulteert in verlichting of verdwijning van
psychotische symptomen (Commissie Farmaceutische Hulp, 2001). Dit is in
overeenstemming met de nieuwe dopamine hypothese (zie bijlage 3). Volgens deze theorie
zal mogelijke blokkade van de dopamine (D2) receptoren in het mesolimbische circuit
leiden tot een afname van de psychotische symptomen van sc hizofrenie.
Door ontwikkelingen in het hersenonderzoek en de komst van nieuwe antipsychotische
verbindingen is duidelijk geworden dat blokkade van dopamine (D 2) receptoren alleen niet
altijd voldoende is voor een bevredigend antipsychotisch effect en zeke r niet bij
schizofrenie. Ook beïnvloeding van neurotransmitters serotonine, glutamaten (GABA) kan
een belangrijke bijdrage leveren (Commissie Farmaceutische Hulp, 2001). Vanuit deze
gedachten gang ontstonden een nieuwe generatie antipsychotica die atypische
antipsychotica worden genoemd. Is door blokkering van serotonine receptoren een groter
efficiëntie ontstaan?
De oude (typische) antipsychotica (die voornamelijk de dopamine D2 receptoren
blokkeren) hebben volgens Green, Marshall, Wirshing, Ames, Marder, McGurk, Kern &
Mintz, (1997) een minimaal effect op neurocognitieve vaardigheden. Verder kunnen,
volgens Green et al. (1997) de bijwerkingen van deze typische antipsychotica de
neurocognitieve vaardigheden ernstig verstoren. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de
cognitieve symptomen geïnduceerd door een hypodopaminerge toestand in het
mesocorticale dopamine circuit (Friedman, Temporin, & Davis, 1999). Waardoor blokkade
van dopamine (D 2) receptoren, volgens de nieuwe dopamine hypothese, weinig effect
hebben op verbetering van cognitieve functioneren en mogelijk het cognitief functioneren
kunnen verslechteren.
De nieuwe (atypische) antipsychotica werken op basis van een blokkade van zowel de
dopamine als de serotonine (Thomas & Lewis, 1998).
De nieuwe (atypische) antipsychotica worden volgens Tollefson, Beasley, Tran, Street,
Krueger, Tamura, Graffeo & Thieme (1997) gekenmerkt door bredere efficiëntie, lagere
incidentie van extra piramidale symptomen en hebben een grotere therapeutische
efficiëntie voor patiënten die niet reageren op typische antipsychotica. Daarnaast lijken de
atypische antipsychotica de prestatie, van schizofreniepatiënten, op cognitief gebied meer
te verbeteren ten opzichte van de typische antipsychotica. Dit is in overeenstemming met
de nieuwe dopamine hypothese (zie bijlage 3). Volgens deze theorie zal mogelijke
blokkade van zowel de dopamine (D2) receptoren als de serotonine (5-HT2A) receptor in
het mesocoticale circuit leiden tot een afname van de psychotische symptomen van
schizofrenie (zie bijlage 3).
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De drie meest gebruikte antipsychotica onder schizofrene in Nederland in 2002 waren,
volgens het marktonderzoeksinstituut TNO NIPO, risperidon (26%), olanzapine (20%) en
clozapine (20%). Het overige antipsychotica gebruik onder schizofreniepatiënten variëren
tussen de 9 tot 2 %.
De bijwerkingen waar de patiënten het meeste last van hebben zijn: gewichtstoename,
vermoeidheid en concentratieproblemen. In het volgend hoofdstuk volgt en overzicht van
deze drie atypische antipsychotica en hun effect op het cognitief functioneren van de
schizofreniepatiënten.
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5. Cognitieve effecten van clozapine, risperidon en olanzapine
5.1 Inleiding
Rollnik, Borsutzky, Huber, Mogk, Seifert, Eemrich, en Schneider (2002) deden onderzoek
naar cognit ieve verbeteringen bij schizofreniepatiënten op de korte termijn (3 maanden) na
behandeling met typische en atypische antipsychotica. Uit hun onderzoek kwam naar voren
dat er geen verschillen waren in cognitief functioneren tussen patiënten die typische of
atypische medicatie ontvingen. De lichte veranderingen in het expliciet geheugen en de
verdeelde aandacht kunnen door beide soorten medicatie bereikt worden in een korte
periode. De verbeteringen in de verdeelde aandacht zouden verklaard kunnen worden door
hertest effect. Typische antipychotica zouden gebruikt kunnen worden voor de verbetering
van cognitieve functies bij sommige schizofreniepatiënten .
De aanwezige data suggereren dat de verbeteringen op cognitief functioneren door
atypische antipsychotica onafhankelijk is van verbeteringen in de psychopathologie. Er
wordt eveneens gesuggereerd (Meltzer en McGurk, 1999) dat de cognitieve stoornissen in
schizofrenie, in sommige gevallen, het resultaat zijn van abnormaliteiten in de hersenen
onafhankelijk van de stoornissen die de welbekende psychopathologie veroorzaken.
Dit is in overeenstemming met bewijs dat cognitieve metingen in het algemeen slecht
correleren met psychopathologie, en dan met name de positieve symptomen ( Hagger et al.,
1993 in Meltzer en McGurk (1999).

5.2 Risperidon (Risperidal)
Risperidon heeft voornamelijk dopamine D2 en serotonine blokkerende eigenschappen
(Commissie Farmaceutische Hulp, 2001). De 5-HT2 blokkerende eigenschappen van
risperidon zorgt voor een selectieve stimulatie van de ventraal tegmentum gebied waardoor
een toename van dopamine ontstaat in de prefrontale cortex (Friedman, Temporin, &
Davis, 1999). Cognitieve symptomen worden geïnduceerd door een afname van de
dopamine in de prefrontale gebieden (David et al 1992, in Friedman et al. 1999), dus zal
blokering van de 5-HT2 receptor stimulerend werken op de cognitieve symptomen.
Uit het overzicht onderzoek van Metlzer en McGurk (1999) komt naar voren dat er
positieve resultaten worden gevonden voor executief functioneren. Dit komt mogelijk
doordat risperidon i.t.t. clozapine een hogere affiniteit heeft met zowel D2 receptoren als
serotenergic receptoren en een lagere affiniteit met de cholinergic receptoren (Green,
Marshall, Wirshing, Ames, Marder, McGurk, Kern, & Mintz 1997). Het aantal categorieën
van de Wisconsin Card Sorting Test (WCST) die behaald worden is hoger bij de
behandeling met risperidon dan bij de behandeling met olanzapine (Cuesta, Peralta &
Zarzuela, 2000).
De gevonden resultaten met betrekking tot aandacht zijn tegenstrijdig (Cuesta, Peralta &
Zarzuela, 2001). Uit het overzicht onderzoek van Metlzer en McGurk (1999) komt naar
voren dat selectieve aandacht wel lijkt te verbeteren, maar twee andere onderdelen van
aandacht (verdeelde aandacht en Digit -Spam Forward) niet. Terwijl volgens Purdon (1999)
wel meer studies positieve effecten op visuele & verbale aandachtstaken.
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Verder worden verbeteringen gevonden op het gebied van het werk geheugen (Meltzer &
McGurk, (1999). De verbeteringen op het geheugen zijn volgens Bilder, Goldman,
Volarka, Czobor, Hoptman, Sheitman, Lindenmayer, Citrome, McEvoy, Kanz, Chakos,
Cooper, Horowits, & Lieberman, (2002), veel beter bij de behandeling met risperidon ten
opzichte van olanzapine en clozapine. Ze vonden bij meer dan de helft van de behandelde
patiënten significante verbeteringen op het geheugen (onder andere gemeten met letter –
number span). De positieve veranderingen in de prestatie op het verbale geheugen en
verbaal leren zijn licht. Green, Marshall, Wirshing, Ames, Marder, McGurk, Kern &
Mintz (1997) deden eveneens onderzoek naar het effect van risperidon op het verbaal
werkgeheugen (gemeten met de Digit Span distractibility Test). Uit hun onderzoek kwam
naar voren dat risperidon vooral effect had op het verbaal werkgeheugen, dit in tegen
stelling tot klassieke antipsychotica (haloperidol). De verandering in de prestatie de Digit
Span distractibility Test gebeurde onafhankelijk van de verandering in de symptomen. Het
grote verschil van risperidon met haloperidol is een hogere 5-HT 2A receptor binding
(Green, et al., 1997).
Op het visueel geheugen worden eveneens verbeteringen gevonden. Uit het onderzoek van
Daniel (1994, in Sharma, 1999), die risperidon vergeleek met clozapine, deden patiënten
die risperidon ontvingen het beter op taken die het visueel geheugen meten dan patiënten
die clozapine ontvingen.

5.3 Olanzapine (Zyprexa)
Olanzapine heeft een blokkerende werking op een reeks receptoren: serotonine 5-HT2a/2c , 5HT 3, en –5 HT6, dopamine D1-5 , cholinerge mus carine receptoren (m 1 – m5), adrenerge
(a 1) en histamine H 1 receptoren. Het vertoont een grotere affiniteit voor serotonine 5 HT2
dan voor dopamine D2 receptoren (Commissie Farmaceutische Hulp, 2001).
Meltzer en McGurk (1999) deden onderzoek naar de cognitieve effecten van olanza pine bij
20 schizofreniepatiënten waarvan 10 behandelingsresistent tegen typische antipsychotica.
De resultaten duiden in de richting van een significante verbetering op sommige metingen
van reactietijd , executieve functies, visueel leren en geheugen , maar niet op het gebied van
aandacht of werkgeheugen . Rollnik, Borsutzky, Huber, Mogk, Seifert, Emrich, &
Schneider, (2002) vonden geen verbeteringen op visueel leren en visueel
geheugen .Volgens Cuesta, Peralta & Zarzuela (2000) zijn er wel verbeteringen op het
verbaal geheugen bij behandeling met olanzapine, maar zijn deze verbetering niet groter
dan bij de behandeling met risperidon. Ondanks dat er op het gebied van het verbaal
geheugen geen verschil was gevonden, tussen risperidon en olanzapine, was de globale
verbetering op cognitief functioneren van olanzapine groter dan van risperidon (Cuesta,
Peralta & Zarzuela, 2000).
De cognitieve functies verbeteren volgens Bilder et al. (2002) eveneens globaal het meest
bij een behandeling met Olanzapine. Als we kijken naar specifieke verbeteringen, dan zijn
er volgens Bilder et al. (2002) verbeteringen te zien in het domein van
verwerkingssnelheid, aandacht en globaal executief functioneren. Tevens zijn er bij de
behandeling met olanzapine vooruitgangen te zien op simpele motorische taken. Volgens
Velligan, Newcomer, Pultz, Csernansky, Hoff, Mahurin, & Miller, (2002) is er alleen
vooruitgang te zien op immediate recall. Dit is mogelijk te verklaren door zijn
anticholinerge werking. Volgens Good (2002) is er op het gebied van aandacht en
executieve functies sprake van een controversieel profiel dat replicatie nodig heeft.
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5.4 Clozapine (Leponex).
Clozapine heeft een sterke affiniteit (60%) met de dopamine D4 receptor terwijl diens D2
receptor affiniteit veel lager is dan bij risperidon en olanzapine (Kapur, Zipursky &
Remington, 1999). Verder heeft clozapine een hoge affiniteit met serotonerge (5-HT 1c , 5HT2), adrenerge (a), holinerge en histaminerge (H1) receptoren (Commissie
Farmaceutische Hulp, 2001) .
Clozapine verhoogt de vrijgave van dopamine en verandert het metabolisme in de frontale
cortex, maar heeft geen tot weinig effect op de basale ganglia (Potkin, Fleming, Jin &
Gulasekaram, 2001).
De veranderingen bij de motorische vaardigheden zijn niet meer dan bij andere
behandelingen (Bilder, Goldman, Volarka, Czobor, Hoptman, Sheitman, Lindenmayer,
Citrome, McEvoy, Kanz, Chakos, Cooper, Horowits & Lieberman, 2002). Er wordt
gesuggereerd (Galletly, Clark, McFarlane, & Weber 2000) dat de verbeteringen, in taken
die de graphomoter snelheid en verbaal fluency meten, te relateren zijn aan de afwezigheid
van typisch neuroleptische bijwerking, zoals afname snelheid in zowel
geesteswerkzaamheid als motor snelheid (Goldberg, 1993 in Galletly et al, 2000).
Als clozapine wordt vergeleken met haloperidol (typische antipsychotica), dan zorgt
clozapine voor significante verbeteringen op de Trials B, Verbal Fluency, en metingen met
betrekking op Delayed Verbal Memory. Verder neigt clozapine de prestatie te verbeteren
op bijna alle metingen in vergelijking met haloperidol. Er werden geen verbeteringen
gevonden voor de prestatie op de Wisconsin Card Sorting Test (WCST) noch de Boston
Naming Test. (Potkin, Fleming, Jin & Gulasekaram, 2001).
In het onderzoek van Galletly, Clark, McFarlane, & Weber (2000) werden op drie
gebieden verbeteringen gevonden namelijk; aandacht, verbaal fluency en op sommige
gebieden van executief functioneren. De bewijzen op het gebied van executief functioneren
zijn niet sterk. Uit het overzicht onderzoek van Meltzer en McGurk (1999) komt wel naar
voren dat er sterke bewijzen worden gevonden voor verbetering op het gebied van
aandacht en verbaal fluency. Tevens blijkt dat de bewijzen in de richting van executief
functioneren niet zo sterk zijn.
Volgens McGurk (1999) worden verbeteringen in de prestatie gevonden op de symbol
digit substitution test, maar die zijn hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de
verbeteringen van de motorisch component en niet aan verbeteringen van de aandacht
(McGurk,1999). Dit zelfde geldt voor test Trial B. De grootste verbeteringen bij
behandeling met clozapine die worden gevonden lijken de verbeteringen op verbal fluency
te zijn.
Op het gebied van executief functioneren worden tegenstrijdige resultaten gevonden. Uit
het overzichtartikel van Meltzer en McGurk (1999) blijkt dat van de twaalf studies die zij
hebben onderzocht er vijf studies verbeteringen vonden en vier geen verbeteringen of
verslechteringen vonden. Hun conclusie is dat clozapine sommige types van executief
functioneren kunnen verbeteren, maar niet op Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
Categorieën. In het onderzoek van Galletly, Clark, McFarlane, & Weber (2000) worden
wel verbeteringen gevonden, maar zijn de bewijzen niet sterk.Volgens Cuesta, Peralta, &
Zarzuela (2001) is er zelfs mogelijk sprake van een verslechtering in het executieve
functioneren bij behandeling met clozapine. De verslechtering kan mogelijk worden
verklaard door de sterke affiniteit van clozapine met de dopamine (D1) receptoren die
geassocieerd wordt met executieve processen (Potkin et.al., 2001).
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Gesteld kan worden dat er weinig en mogelijk geen verbeteringen zullen zijn op de
executieve functies bij de behandeling met Clozapine.
De resultaten op het verbale werk geheugen zijn eveneens tegenstrijdig (Cuesta, Peralta, &
Zarzuela, 2001) Als er al verbeteringen worden gevonden dan alleen lichte verbeteringen
die buiten de normale range vallen. Uit het overzicht onderzoek van Meltzer en McGurk
(1999) concludeerden twee van de vier studies verbeteringen en de twee andere niet.
Volgens Green (1998) worden er geen effecten gevonden op het secondaire geheugen
systeem, wel worden verbeteringen gevonden op de prestatie op verbal fluency taak. In het
algemeen is volgens Green (1998) sprake van een minimaal effect van clozapine op het de
neurocognitieve vaardigheden.

5.5 Discussie
In vergelijking met conventionele antipsychotica worden in de meeste onderzoeken een
verbetering van cognitief functioneren bij patiënten met schizofrenie gevonden. Vooral op
verbaal fluency, Digit Symbol Substitution, Fine Motor function en executieve functies. In
mindere mate verbetering op aandacht en het minst met leren en geheugen (Keefe, Silva,
Perkins & Lieberman, 1999). Uit het onderzoek van Weickert, Goldberg, Marenco,
Bigelow, Egan, & Weinberger (2003) kwam naar voren dat sommigen aspecten van
executief functioenren verbeteren en andere niet. De taken waar snelle target selectie of set
shifting (WCST percent persistent errors) voor nodig is, worden geen verbeteringen
gevonden en taken waar een win-state strategie voor nodig is (WCST Categorie
Formation), worden wel verbeteringen gevonden.
Het feit dat cloza pine en olanzapine anticholinerge eigenschappen hebben i.t.t. risperidon
kan een verklaring zijn voor hun verschil in invloed op het werkgeheugen (Meltzer en
McGurk, 1999). Volgens Green (1996 in Meltzer en McGurk (1999)) zijn vooral verbale
learning en geheugen in het bijzonder belangrijk voor het functioneren in werksfeer en
samenleving. Alle drie antipsychotica hebben een overeenkomstig stimulerend effect op
deze cognitieve domeinen. Risperidon lijkt een robuust effect te hebben op het werk
geheugen , een cognitief domein die als belangrijkste wordt gezien van de cognitieve
symptomen (Goldman-Rakie, 1991 in Meltzer en McGurk, 1999).
Het is moeilijk te onderscheiden of het effect (van de antipsychotica op de cognitie) een
direct of indirect effect is. Aandacht kan bijvoorbeeld worden verbeterd op verschillende
manieren. Indirect kunnen aandachtsprocessen verbeteren door vermindering van de
dopamine hyperactiviteit in het mesolimbisch circuit, of normalisering asymmetrie
temporale hippocampale functies. Direct kunnen aandachtsprocessen verbeteren door
normalisering van de aandachtsprocessen Hager et al. (1993 in Sharma & Mockler, 1998).
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6. Conclusie
6.1 Algemene conclusie
Schizofrenie is een aangrijpende ziekte die zo op het eerste oog opeens kan ontstaan.
Neurowetenschappers veronderstellen dat schizofrenie een stoornis is in de prenatale
ontwikkeling van het zenuwstelsel in de hersenen. Schizofrenie wordt gekenmerkt door het
optreden van psychoses. De voornaamste symptomen van schizofrenie zijn ingedeeld in
positieve (psychoses en hallucinaties) en negatieve symptomen (apathie). Daarnaast
hebben schizofreniepatiënten last van cognitieve stoornissen. Hoewel cognitieve
stoornissen kunnen worden beschouwd als onafhankelijk van de overige symptomen van
schizofrenie zijn ze niet opgenomen in het diagnosticum als criterium.
Aandachtstoornissen en stoornissen in abstract redeneren zijn ingedeeld onder negatieve
symptomen. De positieve symptomen worden in verband gebracht met hyperdopamine
activiteit in het mesolimbisch circuit terwijl de negatieve symptomen en cognitieve
stoornissen in verband orden gebracht met hypodopamine activiteit in het mesocorticale
circuit.
Vele schizofreniepatiënten kampen met cognitieve stoornissen die niet of nauwelijks
verbeteren door typische antipsychotica. De aanwezigheid van cognitieve stoornissen is in
veel gevallen bepalend voor de (ongunstige) prognose van de behandeling.
Als men medicatie wil gaan aanbieden voor deze cognitieve stoornissen dan moeten de
medicijnen een duidelijk onderscheidbaar patroon aan verbeteringen vertonen op cognitief
gebied.
Als eerste zal ik de gebreken van de onderzoeken op een rijtje zetten en daarna proberen in
mijn conclusie antwoord op de vragen te geven. Daarna zal ik de vraagstelling proberen te
beantwoorden of het cognitief functioneren meer verbeteren bij atypisch antipsychotica,
dan bij typische antipsychotica mogelijk het geval is. Daaruit volgt de vraag of deze drie
atypische antipsychotica een duidelijk onafhankelijk onderscheidbare werking hebben op
het cognitief functioneren.

6.2 Gebreken aan de studies (ziet bijlage 2)
De gebreken aan de onderzoeken die ik gebruikt heb ga ik langs aan de hand van veel
gehoorde ‘klachten’ in dit onderzoeksveld.
1. Veel onderzoeksgroepen bestaan uit chronische moeilijk behandelbare
schizofreniepatiënten. De meeste onderzoeken hebben een behandelingresistente
schizofreniepatiënten populatie. Rollnik et al (2002) hebben schizofreniepatiënten
met acute verergering van psychotische symptomen terwijl Galletly et al (2000) het
alleen heeft over chronische schizofreniepatiënten. De overige hebben alle geheel
of gedeeltelijke behandelingsresistente schizofreniepatiënten.
2. Verder zijn er erg veel onderzoeken gedaan naar clozapine en risperidon in
vergelijking tot de andere atypische antipsychotica. In deze scriptie was de
‘verhouding’ in het aantal onderzoeken gelijk verdeeld. Alles bij elkaar is er wel
meer geschreven over clozapine in vergelijking met olanzapine.
3. Slechts een heel klein gedeelte van de studies zijn dubbel blind en gerandomiseerd.
Van drie onderzoeken is de aanpak onbekend. De overige vijf zijn alle dubbel blind
en drie gerandomiseerd en één counterbalanced.
4. De lengte van de studies varieert per onderzoek. De lengte van de gebruikte
onderzoeken varieerde van 1 ½ maand tot 7 a 8 maanden. Vooral voor
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onderzoeken naar clozapine is het belangrijk een langdurig onderzoek te doen
omdat de werking van clozapine pas optimaal wordt na 3 maanden. Hierbij moet
worden vermeld dat kortere studies zich goed lenen voor gerandomiseerd, dubbel
blind, en effect studies. Maar langere studies zijn duidelijk het meest relevant voor
het bepalen van klinisch significantie op cognitieve veranderingen tijdens de
behandeling (Meltzer & McGurk, 1999).
5. In vooral oudere studies die atypische met typische antipsychotica vergelijken is de
dosis veel hoger dan in latere studies, waardoor het ‘vergelijken’ van meerdere
studies met elkaar lastig wordt. Het enige onderzoek waarvan de gebruikte dosis
aan de hoge kant is, volgens de commissie farmaceutische hulp (2001), is het
onderzoek van Bilder et al. (2000).
6. Gebrek aan controle voor de baseline medicatiestatus zorgt niet alleen voor
variabiliteit in de testscores maar beperkt de mogelijkheid om valide interferenties
te maken betreffende de werking van antipsychotica. Hetzelfde geldt voor de
controle op aanvullende medicatie. Vier van de acht studies heeft ‘gecontroleerd’
voor aanvullende medicatie Drie van de acht maakt ‘gebruik’ van een baseline.
Daarbij moet worden vermeld dat bij het onderzoek van Rollnik et al. (2002) er
moeilijk sprake kan zijn van een baseline aangezien zij schizofreniepatiënten
hadden meteen een acute verergering van de psychotische symptomen.

6.3 Conclusie met betrekking tot de vraagstelling
De aanwezige onderzoeken wijzen erop, dat atypische antipsychotica het cognitief
functioneren meer verbeteren dan typische antipsychotica. Mogelijk wordt dit verschil pas
zichtbaar bij langdurig gebruik zoals wordt gesuggereerd bij het onderzoek van Rollnik et
al. (2002). Volgens Keefe et al. (1999) worden vooral op het gebied van verbaal fluency,
Digit Symbol Substitution, Fine Motor function en executieve functies verbeteringen
gevonden ten opzichte van typische antipsychotica. In mindere mate worden er
verbeteringen gevonden met betrekking tot aandacht en het minst op leren en geheugen.
Het meest duidelijk effect dat naar voren komt in de meeste studies naar risperidon is diens
effect op het (verbaal) werk geheugen en executief functioneren. Zowel in vergelijking met
clozapine, olanzapine als typische antipsychotica lijkt risperidon een positief effect op het
executief functioneren . Het effect van risperidon met betrekking tot aandacht is
onduidelijk. Mogelijk zijn er alleen verbeteringen op selectieve aandacht en niet op
verdee lde aandacht.
Olanzapine lijkt geen duidelijk effect op een specifiek gebied van het cognitief
functioneren te hebben. Het enige gebied volgens Velligan et al. (2002) waar olanzapine
mogelijk uitblinkt ten opzichte van de andere atypische antipsychotica, is immediate recall.
In vergelijking met typische antipsychotica geeft olanzapine verbeteringen op diverse
gebieden waaronder verwerkingssnelheid, aandacht en globaal executief functioneren.
Geen van deze verbeteringen zijn eenduidig of duidelijk opvallend. Olanzapine zou de
eerste keus kunnen zijn als het gaat om verbetering van het globaal cognitief functioneren.
Bij clozapine zijn de effecten lastig samen te vatten. Hoewel er veel verbeteringen worden
gevonden zijn ze zeer licht of zijn niet significant. Vele resultaten spreken elkaar tegen. Op
executief functioneren worden in sommige onderzoeken bij sommige aspecten
verbeteringen gevonden die door andere weer worden tegengesproken. Clozapine lijkt
verbaal fluency en aandacht wel te verbeteren. Van het effect op aandacht is het
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onduidelijk of het direct of indirect is. Zoals Hager et al. (1993 in Sharma, et al., 1998)
opmerkte, kan aandacht indirect worden verbeterd door stimulering onderdrukking van
vrijgegeven limbische dopamine hyperactiviteit, normalisering asymmetrie temporale
hippocampale functies, of direct door de verbetering aandachtsprocessen.
Alle drie de atypische antipsychotica zijn effectief te noemen in het verbeteren van de
cognitieve stoornissen bij schizofreniepatiënten. Ze zijn alle drie effectiever in de
behandeling van de cognitieve stoornissen dan typische antipsychotica. Alledrie de
atypische antipsychotica hebben elk hun specifieke werking op bepaalde cognitieve
gebieden. Maar ze zijn niet zodanig onderscheidbaar van elkaar wat betreft werking dat het
mogelijk zou zijn de medicatie af te stemmen op basis van de cognitieve stoornissen van de
patiënt.
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Bijlagen
Bijlage 1
Hier volgt een lijst met adressen waar informatie over schizofrenie te krijgen is.
1. Internetadressen
www.schizofrenieplein.nl
www.ypsilon.org
www.nipo.nl
2. GGZ informatiecentrum te Hilversum
Hier zijn diverse foldertjes te krijgen waaronder;
Schizofrenie (2002)
Door dr. C. R. van Meer
Schizofrenie; minder gek dan je denkt (2003)
Door nationaal Fonds Geestelijke gezondheid
Psychofarmaca; de toepassing van medicijnen in psychiatrie (2002)
Door Prof. Dr. W. A. Nolen.
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Bijlage 2
Kenmerken van 8 onderzoeksstudies naar het effect van atypisch antipsychotica op cognitief functioneren bij patiënten met schizofrenie.

∑

Auteur

Onderzoeksgroep

Welke antipsychotica en dosis

duur

Bilder, et al.
(2002)

101 behandeling resistente
schizofrene of
schizoaffectieve patiënten.

Baseline: 1-2 weken
Onderzoek: 14 weken
(8 weken escalatie en
vaste dosis periode
gevolgd door een 6
weken met variabele
dosis).

Dubbel blind
Cuesta, et al.
(2001)

Gedeeltelijk reagerende
schizofrene die een
onvolledig herstel hadden
na meer dan twee trails
met antipsychotica.

Clozapine (550 ∑ mg/d),
olanzapine (20∑ mg/d), risperidon
(8∑ mg/d), haloperidol (20 mg/d).
Benzotropine (4 mg/d) werd
prophylactically gegeven aan alle
pp. Die haloperidol kregen. Of
benzotropine placebo (patiënten
behorende tot atypische
antipsychotica kregen allemaal
placebo in het begin.
Olanzapine versus typische
neuroleptica en ris. , en ris. Met
depot antipsychotica. 38 (21
kregen olanzapine, 17
veranderende niet van hun
medicatie)

Baseline en twee
vervolg onderzoeken (3
en 6 maanden)
6 maanden

Testbatterij

Conclusie m.b.t. cognitief
functioneren
Letter-number span,
Patiënten kunnen na eerder
WCSR, Verbal
conventionele middelen te hebben
Fluency, Block design, gebruikt cognitieve verbeteringen
Visual Reproduction,
hebben van nieuwere
Logic Memory,
antipsychotica. Tevens kunnen er
Hopkins Verbal
verschillen zijn, tussen de nieuwere
Learning Test, Trail
antipsychotica, in het patroon van
making (A & B), Digit de verbeteringen.
Symbol, Finger
Tapping.
CASH, Korte versie
WAIS, Stroop, Trail
Making (A&B),
Wechsler Memory
Scale, WCST, Rey,
QLS.

Lichte verbeteringen over tijd in
aandacht,verbal geheugen en
executieve functies in vergelijking
met conventionele antipsychotica
Geen verbetering in sociaal
functioneren, verbal fluency, non
verbal geheugen of op visuomotorisch gebeid..

De dosis is aan de hoge kant
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Galletly, et al.
(2000)

Dubbel blind,
gerandomiseerd
Green, et al.
(1997)

Counerbalanced
crossoverdouble
blind Potkin, et
al. (2001).

13 chronisch patiënten
volgens DSMIII-R & 12
normale proefpersonen.

Clozapine. (425 +/- 204 mg/d)
versus twee typische antipsychotica. Tijdens de preclozapine fase werden pp.
Behandelt met onderhoudsdrugs
vergelijkbaar met 666 mg/d ∑
chloorpromazine Andere
medicatie zoals antidepressiva en
anticholinergische drugs waren
toegestaan in beide fase als ’t
nodig was.
59 behandeling resistente
Risperidon. Versus haloperidol.
schizofrene die in ieder
Tijdens de studie mochten de pp.
geval 6 weken behandeling Tevens lorazepam, proprandol of
achter de rug hebben met
chloral hydrate gebruiken, maar
in. Twee soorten typische
geen andere psychoactieve
antipsychotica in de
medicatie.
afgelopen 5 jaar zonder
enig resultaat of
intolerantie voor zulk
dosis.

27 schizofrene patiënten
volgens DSMIII-R criteria.
2/3 i behandeling resistent
tot standaard
antipsychotica.

Clozapine (beginnend met 25
mg/d -> 300/500 mg/d) versus
haloperidol (10 tot 20 µg/ml) +
benzotropine (2 mg 2daags)

Gemiddelde duur van
de behandeling met
clozapine tijdens de
tweede meting; 6,8 +/1,7 maanden.

Auditory Target
Detection and
Reaction Time Task,
WAIS-R (digit
symbol, substitution),
Controlled Oral Word
Ass. Test, Category
Instance Generation
(=verbal fluency).

Indicatie dat behandeling met
clozapine cognitief functioneren
verbeterd. Significante verbetering
in reactie snelheid en
nauwkeurigheid van detectie. De
verbetering bleven onder
functioneren van controle groep.

3 weken haloperidol
stabilisatie gevolgd
door een 3 a 7 dagen
van wash out. Eerste
fase dubbel blind met 4
weken vaste dosis
(risperidon 6 mg/d of
haloperidol 15 mg/d)
gevolgd door 4 weken
flexibele dosis. Na deze
fase open kaart en
patiënten die eerst
halopiridol hadden
kregen de kans om
risperidon te proberen.
Alle patiënten 5 a 6
weken drugsfase met
een placebo fase in het
midden.

Digit span
distractitibility Test
(=verbaal werk
geheugen).

Behandeling met risperidon lijkt
een gunstiger effect te hebben op
verbal werkgeheugen dan
behandeling met conventionele
antipsychotica. Dit effect lijkt
gedeeltelijk veroorzaakt te worden
door antagonisme met de 5-HT 2a
receptor.

WAIS-R, Wechsler
Memory Scale –R,
TRAIL (A & B),
Verbal Fluency,
WCST, REY &
Boston Naming Test.

Zowel haloperidol als clozapine
waren effectief voor de behandeling
van cognitieve stoornissen.
Clozapine was beter dan
haloperidol. De verbeteringen
bleven onder normaal niveau.
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Rollink, et al.
(2002)

Dubbel blind,
randomised
Tollefson,. Et al.
(1997)

20 schizofrene met acute
verergering van de
psychotische symptomen
(9 typisch, 1atypische
antipsychot ica) & 14
gezonde controle

1.996 patiënten met
schizofrenie,
schizofreniforme of
schizoaffctieve stoornis
volgens DSMIII-R.
Patiënten moesten tevens
een intolerantie voor de
huidige antipsychotica
exclusief haloperidol).
Dubbel blind,
19 chronisch schizofrene
counterbalanced (9 paranoïde type, 8
within subject
ongedefinieerde subtype, 1
design.
residu type, 1
Weickert, et al. schizoaffectieve
(2003)
depressieve)

Typische antipsychotica (9 pp. )
versus atypische antipsychotica
(11 pp. Olanzapine, risperidon en
clozapine)

3 maanden

Divided Attention,
Vienna Reaction Time,
Bentol Visual
Retention Test, Digit
Span, MWT-B.

Olanzapine (min. 5 mg/d) versus
6 weken
haloperidol (min. 5 mg/d).
Verhouding 2:1. Elk van deze
drugs konden verhoogt worden tot
20 mg/d als het klinisch nodig
bleek.

BPRS, PANS,
Montgomery -Asberg
Depression Rating
Scale, CGI.

Risperidon, clozapine, quetiapine
en olanzapine v.s. placebo. In de
ene fase kregen patiënten
atypische antipsychotica met
eventueel andere medicatie. In de
tweede fase kregen patiënten een
placebo zonder aanvullende
medicatie.

TWW, WCST, CPT,
Logic Memory, Verbal
Paired Association,
Visual Reproduction,
W M S-R, List A Trails
1-5, CVLT, BLO,
BFR, Letter &
Category Fluency,
Trail Making (A&B),
WAIS-R, Digit
Symbol Substitution,
(FSIQ)

Placebo fase; 25 dagen.
Voor eerste meting,
antipsychotica fase: 48
dagen voor eerste
meting. Na 84 dagen
tweede meting.

Neuropsychologisch functioneren
vertoont lichte verbeteringen, met
name de expliciet geheugen en
verdeelde aandacht, door
behandeling van zowel typische als
atypische antipsychotica. Er is geen
significant verschil tussen deze
twee groepen antipsychotica op het
gebied van neuropsychologische
verbeteringen op de korte termijn.
Behandeling met olanzapine
vertoond een significante
verbetering op psychose, negatieve
symptomen, associatieve stemming
stoornis, pseudo-parkinsonisme,
akinesia, en toename therapie
trouw. .

Significante cognitieve
verbeteringen (bij atypische
antipsychotica t.o.v. placebo) in
meeste cognitieve gebieden;
Intelligentie, geheugen, en verbale
fluency.
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Bijlage 3
Hyperdopamine activiteit in het mesolimbisch circuit.

(Yudofsky, 1994)
Alle antipsychotica delen de eigenschap dat ze de dopamine (D2) receptoren blokkeren.
Typische antipsychotica die voornamelijk de D 2 zijn wel effectief in de behandeling van de
positieve symptomen. Volgens de nieuwe dopamine hypothese is dat te verklaren doordat
blokkade van de D2 receptor en in het mesolimbisch circuit zal leiden tot vermindering van
de dopamine activiteit.
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Hypodopamineactiviteit in het mesocorticale circuit.

(Yudofsky, 1994)
Blokkade van de D2 receptoren in het mesocorticale circuit zal, volgens de nieuwe
dopamine hypothese, leiden tot (een toename van de) negatieve symptomen en cognitieve
stoornissen. Nieuwe (atypische) antipsychotica blokkeren zowel de dopamine als de
serotonine receptoren. Dit verklaard mogelijk hun positieve effecten op de cognitie in
vergelijking met de typische antipsychotica.
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