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Omega-3-vetzuren ter preventie van psychotische
stoornissen
Vroege interventie bij psychotische stoornissen
geeft een betere prognose. Het huidige kwetsbaarheidsmodel voor psychotische stoornissen en het
ontwikkelingsperspectief vormen aanwijzingen
dat diagnostiek en behandeling in een preklinische fase ook zinvol zouden kunnen zijn. Preventie
van psychotische stoornissen met antipsychotica
is echter controversieel. Bij twee eerdere preventiestudies met risperidon (McGorry e.a. 2002) en olanzapine (McGlashan e.a. 2006) kon men geen significant effect aantonen na een follow-up van 12
maanden; wel was er een significante gewichtstoename bij olanzapinegebruik.
Meerdere studies suggereren dat omega-3vetzuren gunstige effecten hebben bij schizofrenie. Aangezien omega-3-vetzuren mogelijk neuroprotectieve eigenschappen hebben, weinig
bijwerkingen geven en de algemene gezondheid
bevorderen, vormen ze mogelijk een geschikt preventief middel tegen psychotische stoornissen.
Bovendien zijn ze niet stigmatiserend gezien de
algemene acceptatie en zijn ze relatief goedkoop.
Amminger e.a. (2010) onderzochten of gebruik van omega-3-vetzuren de conversie van subklinische psychotische verschijnselen naar een
eerste psychose verminderde. In hun studie kregen 81 adolescenten van 13-25 jaar met een hoog
risico op het ontwikkelen van een psychose, gerandomiseerd en dubbelblind, gedurende 12 weken
dagelijks capsules met 1,2 g omega-3-vetzuren (n =
41) óf een placebo (n = 40). Het ging om jongeren
die verwezen waren naar een diagnostisch centrum voor psychotische stoornissen in Wenen en
die op basis van de Positive and Negative Syndrome
Scale (panss), familieanamnese en Global Assessment of Functioning(gaf)-score behoorden tot de
gevalideerde risicogroepen voor het ontwikkelen
van een psychose (ongeveer 40% kans op een psychotische stoornis binnen 12 maanden). Deelne-
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mers werden beoordeeld vóór randomisatie, na 4,
8 en 12 weken en na 6 en 12 maanden. De primaire
uitkomst was het ontstaan van een psychotische
stoornis binnen 12 maanden op basis van de
panss en psychiatrisch onderzoek. Analyses werden gedaan op een intention-to-treatbasis.
Na 12 maanden ontstond bij 4,9% (2 van de 41)
van de omega-3-groep en bij 27,5% (11 van de 40)
van de placebogroep een psychose. Het risico op
het ontstaan van een psychose was significant
lager in de omega-3-groep, met een risicoverschil
van 22,6% (95%-bi: 4,8-40,4) en een number needed to
treat van 4. Bovendien was het algemeen functioneren van de omega-3-groep significant beter dan
bij de placebogroep. Er werd geen verschil gevonden tussen de beide groepen in medicatietrouw,
bijwerkingen of benodigde ondersteuning gedurende de trial in de vorm van psychosociale interventies, crisismanagement en medicatiegebruik
(antidepressiva en benzodiazepinen).
Dit is de eerste studie naar de effectiviteit van
omega-3-vetzuren ter preventie van een psychotische stoornis. Opvallend is dat het beschermende
effect van omega-3-vetzuren aanhield na de 12
weken behandelingsduur tot in de follow-upperiode van 12 maanden. Dit effect wordt mogelijk
verklaard vanuit de neuroprotectieve eigenschappen van omega-3- vetzuren. Ondanks de beperkingen van de studie, die de auteurs uitgebreid
bespreken (kleine groepen, gespecialiseerde setting, beperkte studieduur en specifieke leeftijdsgroep) is dit een goed opgezette studie met een
opmerkelijke uitkomst. Het blijft echter onduidelijk waarop men de dosering van 1,2 g omega-3vetzuren per dag baseerde. Bij de gerefereerde studies werd dagelijks 2 of 3 g gebruikt.
Hoewel de resultaten hoopvol stemmen over
de rol van omega-3-vetzuren in de preventie van
psychotische stoornissen doen de auteurs opvallend weinig aanbevelingen voor de klinische praktijk. Zij adviseren verder onderzoek, maar doen
helaas geen uitspraak over de aard daarvan: gaat
het bijvoorbeeld om replicatie van hun resultaten
of om onderzoek waarin men vetzuren met antipsychotica vergelijkt? Mogelijk krijgt deze studie
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meer implicaties als de diagnose psychosis risk syndrome wordt opgenomen in de nieuwe dsm-5.
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