
t i j d s c h r i f t  v o o r  p s y c h i a t r i e  4 9  ( 2 0 0 7 )  1 1  785

r e d a c t i o n e e l

Alledaagse 
vragen en 
wetenschap

l .  d e  h a a n

Onlangs ontmoette ik een negentienjarige jongeman met schizofre-
nie die twee keer een forse daling van het aantal witte bloedlichaam-
pjes kreeg tijdens behandeling met clozapine. Dat was bar voor hem 
want clozapine hielp goed en andere antipsychotica totaal niet. Hij 
vroeg mij een lijst te maken met behandelalternatieven. Hij doelde 
hierbij op medicamenteuze behandelalternatieven.

Deze vraag van mijn patiënt is volkomen helder. Maar moeilijk 
te beantwoorden.

Dagelijks worden we geconfronteerd met vragen die niet een-
voudig zijn op te lossen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo 
kunnen er conflicterende belangen zijn, bijvoorbeeld bij een patiënt 
met suikerziekte bij wie er een indicatie is voor behandeling met clo-
zapine. Maar het kan ook zijn dat er weinig wetenschappelijke infor-
matie beschikbaar is die kan helpen bij het oplossen van de vraag. 
Conflicterende belangen vragen om een afweging. Het behoort tot 
het hart van ons vak om deze afweging samen met de patiënt en an-
dere betrokkenen te maken. Maar hoe moeten we omgaan met een 
gebrek aan informatie?

Hoewel mijn patiënt hier op korte termijn niets aan heeft, kan 
ik me wel afvragen hoe het mogelijk is dat er zo weinig wetenschap-
pelijke evidentie is waarmee alledaagse vragen kunnen worden op-
gelost. Het kan niet liggen aan de hoeveelheid onderzoek. Ik beperk 
me tot de medicamenteuze behandeling van psychotische patiën-
ten. Typ ‘schizophrenia’ in op PubMed en er volgen ongeveer 76.000 
hits. Typ ‘antipsychotic’ in en je krijgt 31.000 hits; dit aantal neemt af 
tot ongeveer 5.500 als je aan ‘antipsychotic’ het trefwoord ‘trial’ toe-
voegt en tot ongeveer 2.400 als je ook nog ‘randomized’ toevoegt. Ook 
als ik het programma van een van de grootste schizofrenie congressen 
bekijk valt op dat er duizelingwekkend veel onderzoek plaatsvindt. 
Er zijn vooral presentaties over epidemiologie, neuropsychologie, 
beeldvormend onderzoek, genetica en eerste-episode-onderzoek en 
minder over onderzoek naar behandeling. Slechts ongeveer 10% van 
de presentaties op dat schizofreniecongres ging over behandeling 
(Abstracts 2006). Blijkbaar is er veel aandacht voor onderzoek met 
fundamentele aspiraties en wat minder voor onderzoek dat direct 
toepasbare resultaten zou kunnen opleveren.

Aan de andere kant zou je denken dat 2.400 publicaties waarin 
op een gerandomiseerde wijze de behandeling met antipsychotica 
wordt onderzocht toch wel iets moeten kunnen opleveren. Maar in 
deze zee van literatuur is nauwelijks evidentie te vinden waarop ik 
het door mijn patiënt gevraagde lijstje kan bouwen. In de beschik-
bare publicaties missen we vaak de benodigde details. De gemid-
delde respons voor groepen wordt vaak vermeld maar dit levert wei-
nig handvatten op voor de individuele patiënt. Doseringen worden 
vaak weergegeven als gemiddelden met een standaarddeviatie. Er 
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met bepaalde behandelingen biedt ook de gelegenheid om antwoor-
den te vernemen op alledaagse vragen zoals die door collega’s zijn 
gevonden. De Lithium Plus Werkgroep en de Clozapine Plus Werk-
groep zijn hier goede voorbeelden van.

Het zou een belangrijke stap voorwaarts zijn als alledaagse vragen 
een hogere onderzoeksprioriteit krijgen. Voordat uitkomsten van 
onderzoek naar alledaagse vragen beschikbaar komen zijn we echter 
jaren verder en mijn patiënt kan daar niet op wachten. Welke strate-
gie kan ik nu volgen om tot een zo goed mogelijk antwoord te  
komen? Ik probeer dan op basis van beperkt beschikbare onderzoeks-
bevindingen, ervaringen in enigszins vergelijkbare gevallen, menin-
gen van anderen, en hypothesen over werkingsmechanismen van 
antipsychotica te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan. Op 
zich verschilt de strategie niet essentieel van de strategie om vragen 
op te lossen waarover wel voldoende onderzoek beschikbaar is.  
Alleen de onzekerheid is (nog) groter. Verschillende publicaties kun-
nen helpen bij deze strategie. Zo is er het artikel ‘Translating the psy-
chopharmacology of antipsychotics to individualized treatment for severe 
mental illness: a Roadmap’ (Weiden e.a. 2007). Hierbij zijn meningen 
van experts gebruikt om de bestaande evidentie aan te vullen. Wat 
overigens meteen opvalt bij het bestuderen van deze ‘roadmap’ is het 
onvermijdelijke subjectieve karakter van de oordelen van experts. 
Eerste-generatie-antipsychotica krijgen zelden de voorkeur, terwijl 
daar nog wel iets op is af te dingen. Daarnaast helpt het bestuderen 
van de genuanceerde Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (Landelijke 
stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de geeste-
lijke gezondheidszorg 2005) om bestaande evidentie te plaatsen en te 
komen tot behandelopties. Met de patiënt moeten van de behandel-
opties de eventuele voor- en nadelen besproken worden. In samen-
werking genomen beslissingen gedijen beter (Hamann e.a. 2007). 
Daarna volgt een n=1-onderzoek. Ten slotte is het natuurlijk altijd 
nog mogelijk dat ik de vraag van mijn patiënt moet proberen bij te 
stellen. Misschien zijn er niet zoveel medicamenteuze alternatieven 
maar nog wel andere therapeutische opties.

worden nauwelijks details gegeven over wat het effect van opbouw-
schema’s, bijwerkingen en verandering van behandeling was op 
individuele patiënten. Terwijl er tussen verschillende patiënten 
grote verschillen in respons zijn. Daarnaast gaat onderzoek geregeld 
niet over onze ‘alledaagse’ patiënten. Comorbide somatische en psy-
chiatrische aandoeningen en comedicatie komen in de dagelijkse 
praktijk vaak voor, maar patiënten met deze kenmerken worden in 
onderzoek vaak uitgesloten. Ook bepaalde uitingen van de aandoe-
ning, zoals agitatie, kunnen mensen minder geschikt maken voor 
onderzoek (Storosum e.a. 2002, 2004). Ongeveer 40% van de patiënten 
met schizofrenie en ongeveer 55% van de patiënten met een bipolaire 
stoornis die behandeld worden in de reguliere praktijk blijken niet 
te voldoen aan de inclusiecriteria van geneesmiddelenonderzoek 
(Zarin e.a. 2005). Bovendien zijn de onderzoeksvragen vaak globaal: 
is bij deze groep behandeling A beter dan behandeling B? De vraag 
van mijn patiënt is niet onderzocht. Althans ik heb dit onderzoek 
niet kunnen vinden.

Wat zouden de redenen kunnen zijn dat onderzoekers ander 
onderzoek doen dan mijn patiënt en ik nodig hebben? Het zou heel 
goed kunnen dat onderzoek naar alledaagse vragen te veeleisend is. 
Misschien zijn alledaagse vragen moeilijk te vertalen naar vragen die 
bij groepen patiënten kunnen worden onderzocht. Misschien zijn 
de verwachte verschillen in effecten te klein waardoor er grote groe-
pen patiënten nodig zijn om verschillen te kunnen aantonen. Het 
zou ook kunnen dat onderzoekers dergelijk onderzoek niet willen 
doen omdat ze er geen eer mee kunnen behalen. Of misschien lukt 
het niet om financiering te krijgen voor dergelijk onderzoek. Of mis-
schien is het te moeilijk om de vraag binnen één onderzoeksgroep op 
te lossen. Dan heb je meerdere onderzoeksgroepen nodig, maar wie 
organiseert dat? Een erg belangrijke reden lijkt mij ook dat vele al-
ledaagse vragen niet behoren tot de prioriteit van de onderzoeksa-
genda van farmaceutische bedrijven. Deze onderzoeksagenda wordt 
beheerst door de thema’s registratie en vergelijking met bestaande 
producten. Deze laatste vraagstelling levert tamelijk voorspelbare 
literatuur op, zoals helder beschreven door Heres e.a. in ‘Why olanza-
pine beats risperidone, risperidone beats quetiapine, and quetiapine beats 
olanzapine …’ (2006). Waarschijnlijk vindt onderzoek naar alledaagse 
vragen niet plaats door een combinatie van bovengenoemde rede-
nen.

Ik denk dat alledaagse vragen op de onderzoeksagenda moeten 
komen. Wat willen patiënten, familieleden en behandelaars weten? 
Welke vragen liggen er? In Nederland zijn op initiatief van onder 
anderen professor Loonen bijeenkomsten georganiseerd met als on-
derwerp ‘toegepast geneesmiddelenonderzoek’. Dat is een belang-
rijk initiatief. En het uitwisselen en inventariseren van ervaringen 
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