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Beperkingen van onderzoek naar clozapine, therapieresistente en clozapineresistente
schizofrenie
Onderzoek naar de werkzaamheid van clozapine is gering, waarbij weinig blind gerandomiseerd
onderzoek is verricht. Belangrijke beperkingen van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken
(RCTs) met clozapine zijn het ontbreken van het onderscheid tussen primaire en secundaire
negatieve symptomen, lagere doseringen clozapine dan doseringen in de controlegroep, het gemis
van clozapinespiegels en de snelle opbouw van clozapine met sedatie tot gevolg (Veerman e.a.
2017a). Sponsoring door de farmaceutische industrie is een andere een beperking.
Op het moment (2018) bestaan weinig effectieve, op bewijs gebaseerde behandelingen voor
therapieresistente symptomen. Onderzoek naar additiebehandelingen of andere interventies specifiek
bij clozapineresistentie is beperkt. Vooralsnog is er geen duidelijk verschil gevonden tussen
behandelstrategieën bij clozapineresistente vergeleken met algemene therapieresistente schizofrenie
(Veerman e.a. 2017a). Hoewel de uitkomsten van onderzoek naar behandelstrategieën bij algemene
therapieresistentie op minimaal twee antipsychotica (terwijl clozapine zonder voldoende hoge spiegel,
te kort of in het geheel niet is geprobeerd) niet zonder meer hoeven te gelden voor patiënten met
clozapineresistente schizofrenie, is het niet bewezen dat andere interventies (farmacologisch of nietfarmacologisch) aangewezen zijn wanneer patiënten ondanks clozapine restsymptomen vertonen. Bij
het opstellen van een stappenplan wordt dan ook de groep met therapiersistente schizofrenie en niet
zuiver de groep met clozapineresistente schizofrenie geanalyseerd.
Een belangrijke beperking van onderzoek naar negatieve symptomen is de korte
behandelduur in RCTs. Verder bestaat de studiepopulatie uit chronisch zieke, met medicatie
gestabiliseerde patiënten of heterogene studiegroepen van patiënten in de acute en chronische fase.
Negatieve symptomen zijn als primaire of secundaire uitkomst gekozen zonder onderscheid tussen
primaire en secundaire symptomen, waarbij gegevens ontbreken als een stabiel ziektebeloop
voorafgaande aan de start van de studie en confounders als positieve, depressieve en extrapiramidale
symptomen.
Onderzoek naar de werkzaamheid van interventies op het cognitief functioneren bij
schizofrenie is beperkt en bij therapieresistentie nog veel geringer.

Criteria voor clozapineresistentie
Bij clozapine is het van belang om langzaam op te bouwen om een onnodig hoge dosering te
voorkomen, waarbij repons pas na een behandelduur van 8 weken geëvalueerd kan worden (Schulte
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e.a. 2003). Bij ¼ tot ⅓ deel van de patiënten treedt bij een clozapinespiegel van lager dan 400 ug/l
respons op. Een therapeutische spiegel (350  750 ug/l) wordt in principe nagestreefd, maar clozapine
wordt op basis van het klinisch beeld en niet de clozapinespiegel opgebouwd. Vanwege intolerantie
voor clozapine met obstipatie, sedatie en/of ernstige hypersalivatie is het in sommige gevallen niet
wenselijk om een therapeutische clozapinespiegel na te streven en is een subtherapeutische
clozapinespiegel een betere optie (Schulte, 2003). Andersom kan bij goede tolerabiliteit voor clozapine
ook een hoge spiegel boven 750 mg/l worden geprobeerd. Voor de werkzaamheid van deze strategie
is echter alleen anekdotisch bewijs. Pas wanneer clozapine voldoende lang (8 weken) boven een
clozapinespiegel van 350  400 ug/l is ingesteld, mag men bij onvoldoende respons van
clozapineresistente schizofrenie spreken (Schulte, 2003).
Net als bij positieve symptomen wordt ook bij negatieve symptomen in principe een zo laag
mogelijke dosering en therapeutische spiegel nagestreefd. Langzame opbouw van clozapine kan
intolerantie voorkomen. Een subtherapeutische spiegel wordt verkozen wanneer alsnog intolerantie
optreedt (Schulte, 2003). Terwijl clozapine nauwelijks extrapiramadale verschijnselen geeft als een
rusttremor, rigiditeit, bradykinesie, verlies van houdingsreflexen, een gebogen houding en
psychomotore retardatie, is een belangrijke oorzaak van iatrogene negatieve symptomen bij gebruik
van clozapine snel intredende sedatie (Veerman e.a. 2017a). Wanneer het moeilijk is om primaire
negatieve symptomen te onderscheiden van secundaire negatieve symptomen door sedatie, is
verlaging van clozapine is aangewezen om na te gaan in hoeverre negatieve symptomen verbeteren.
Bij negatieve symptomen kan het nodig zijn om 6 en soms zelfs 12 maanden clozapinebehandeling te
continueren alvorens van non-respons te kunnen spreken bij het uitblijven van effect (Schulte, 2003).
Bij cognitief dysfuntioneren bij therapieresistente schizofrenie is het van belang om sedatie als
oorzaak voor cognitieve symptomen uit te sluiten.
De behandeling met clozapine kan falen door a) onwerkzaamheid ondanks een clozapinespiegel
boven de drempel van 350  400 ug/l. Hier is dan sprake van clozapineresistente schizofrenie. Maar
de behandeling met clozapine kan falen doordat b) de symptomen van schizofrenie niet verbeteren
terwijl het vanwege bijwerkingen of afkeer van de patiënt niet lukt een clozapinespiegel boven de
drempel van 350  400 ug/l te bereiken. In feite is hier dan sprake van een mislukte proefbehandeling
bij een behandeling die eerder onvoldoende respons bereikte op twee antipsychotica en blijft het
onbekend of clozapine had gewerkt als een adequate spiegel was bereikt. Wij spreken hierbij van
“algemene therapieresistente schizofrenie”.

Stappenplan bij clozapineresistentie
Wanneer de omgeving een patiënt als uitbehandeld beschouwt of iemand zelf geen perspectief op
verbetering ziet bij aanhoudende, invaliderende symptomen, is het wenselijk om als behandelaar in de
bejegening hoop op herstel te houden en de zoektocht naar mogelijkheden tot verbetering van
symptomen en functioneren te continueren. Vanwege de magere bewijskracht is het niet mogelijk om
ondubbelzinnig bewezen aanbevelingen te doen voor behandeling bij therapieresistentie (Correll e.a.
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2017). Maar de patiënt en eventueel diens naastbetrokkenen dienen goed geïnformeerd te worden dat
nadere behandelopties bestaan, waarbij toelichting omtrent de zwakke evidentie van deze
behandelingen van belang is om tot een goed geïnformeerd, gezamenlijk besluit te komen.
Wanneer de patiënt instemt met een farmacologische interventie, dan is het belangrijk om de
werkzaamheid en verdraagbaarheid van de proefbehandeling met medicatie goed te evalueren. Vaak
is het effect van additietherapieën niet eerder dan na minimaal 12 weken te beoordelen. Wanneer na
een periode van circa 6 maanden geen verbetering wordt vastgesteld, dient de behandeling weer te
worden gestaakt om te vermijden dat de patiënt nodeloos met medicatie wordt belast en bijwerkingen
optreden bij polyfarmacie.
Hieronder volgen de weinige behandelopties voor positieve symptomen, negatieve
symptomen en cognitieve beperkingen bij patiënten met clozapineresistente schizofrenie, waarbij de
bewijskracht gebaseerd is op systematische reviews en meta-analyses van gerandomiseerd
onderzoek van het laatste decennium tot januari 2018. Afzonderlijke gerandomiseerde onderzoeken
en vervolgonderzoek op dubbelblind gerandomiseerd onderzoek worden alleen vermeld wanneer de
resultaten bijdragen aan de geringe bewijskracht voor een bepaalde interventie met de beperking van
kleine steekproeven. Daarbij vermelden wij niet alleen de resultaten van onderzoek bij patiënten met
clozapineresistente schizofrenie, maar ook bij patiënten met algemene therapieresistente schizofrenie,
omdat deze informatief zijn voor de behandeling van patiënten bij wie de behandeling met clozapine
onvoldoende was.

Clozapineresistente positieve symptomen
Clozapine is de standaard behandeling voor patiënten met therapieresistente schizofrenie (Hasan e.a.
2012; Leucht e.a. 2013a), waarbij de superieure werkzaamheid vergeleken met andere antipsychotica
van toepassing is op de totale en positieve symptomen van schizofrenie (Leucht e.a. 2013b).
Clozapine wordt echter niet consequent superieur bevonden aan andere antipsychotica voor positieve
symptomen bij therapieresistente schizofrenie. In een meta-analyse van zeven RCTs (n=648, duur 8–
28 weken) was clozapine meer werkzaam dan olanzapine (SMD=0.51) (Souza e.a. 2013). In een
meer recente meta-analyse bleek het kortetermijneffect van clozapine groter vergeleken met
olanzapine, haloperidol en chloorpromazine (Siskind e.a. 2016). Het langetermijneffect van clozapine
was echter niet groter vergeleken met olanzapine. Tussen clozapine en risperidon werd op de korteen langetermijn geen verschil gevonden voor verbetering van positieve symptomen. Mogelijke
confounders waren de sponsoring door de farmaceutische industrie en non-equivalente dosering van
clozapine. Een belangrijke bevinding was de associatie tussen een hogere gemiddelde psychose
score bij aanvang van het onderzoek en een betere respons op clozapine op langetermijn (p=0.003).
Kortom, het meest overtuigende bewijs voor verbetering van positieve symptomen bij patiënten met
therapieresistente schizofrenie pleit voor clozapine.
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1. Farmacologische behandeling
1. Additie topiramaat
Het effect van toevoeging van topiramaat aan antipsychotica is onderzocht in vijf meta-analyses
(Sommer e.a. 2012a; Veerman e.a. 2014a; Corell e.a. 2016; Okuyama e.a. 2016; Zheng e.a.
2016a). Een vroege meta-analyse van matige kwaliteit van drie RCTs (n=89) liet een matig
gunstig effect zien van topiramaat in combinatie met clozapine (Hedges’ g=0.63), maar de
geïncludeerde onderzoeken waren heterogeen (I2=47%) (Sommer e.a. 2012a). Een latere metaanalyse van matige kwaliteit van vier RCTs (n=152) liet geen significant verschil zien van
topiramaat additie bij clozapine ten aanzien van verbetering van positieve symptomen vergeleken
met placebo (ES=0.412, p=0.153), maar ook hier waren de geïncludeerde onderzoeken
heterogeen (I2=64.549%) (Veerman e.a. 2014a). Uit drie meer recente, grotere meta-analyses
blijkt echter wel een gunstig effect van topiramaat in combinatie met antipsychotica. Een metaanalyse van matige kwaliteit van vier RCTs (n=190, drie clozapine studies en één olanzapine
studie) liet een matig gunstig effect van topiramaat zien op positieve symptomen (SMD=0.56,
p=0.01, I2=53%) vergeleken met placebo (Correll e.a. 2016). Een meta-analyse van hoge kwaliteit
van acht RCTs (n=423) (twee RCTs met clozapine en zes RCTs met non-clozapine
antipsychotica) liet een kleine verbetering van positieve symptomen (standardized mean
difference [SMD]=0.4, p=0.001, I2=29%) zien na toevoeging van topiramaat (50-400 mg)
(Okuyama e.a. 2016). In een meta-analyse van hoge kwaliteit van acht RCTs (n=436, gemiddelde
dosis 165 mg) bleek topiramaat superieur te zijn aan placebo wat betreft de verbetering van
positieve symptomen (SMD=0.37, p=0.002, I2=32%) (Zheng e.a. 2016a). In een subgroep analyse
van vier RCTs (n=223) met topiramaat additie bij non-clozapine antipsychotica werd een kleine
verbetering van positieve symptomen gevonden vergeleken met placebo (SMD=0.32, p=0.02,
I2=0%). In een subgroep analyse van vier RCTs (n=213) waarbij topiramaat werd toegevoegd aan
clozapine werd een matige verbetering van de positieve symptomen gevonden in vergelijking met
placebo (SMD=0.49, p=0.04, I2=64%).
2. Overige farmacologische behandelingen:
Voor onderstaande farmacologische behandelingen voor positieve symptomen bestaat
onvoldoende bewijs.
1. Additie antipsychoticum
Uit een meta-analyse van veertien RCTs (n=604) naar de toevoeging van een tweede
antipsychoticum bij clozapine of een non-clozapine-antipsychoticum bleek dat deze
augmentatiestrategie geen toegevoegde waar de had (SMD=0.25, p=0.230) (Galling e.a.
2017). Bij een meta-analyse van elf RCTs (n=599) waarbij een antipsychoticum werd
toegevoegd aan clozapine werd ook geen significante verbetering gezien van positieve
symptomen ten opzichte van placebo bij clozapine (Veerman e.a. 2014b).
2. Additie antidepressivum
Uit een meta-analyse van vier RCTs (n=111) bleek geen significante verandering van
positieve symptomen na toevoeging van een antidepressivum aan clozapine vergeleken
met placebo (Veerman e.a. 2014b).
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3. Additie lamotrigine
Een meta-analyse van zes RCTs (n=185) liet een trend in de vermindering van positieve
symptomen zien na additie van lamotrigine (ES=0.314, p=0.065) ten opzichte van placebo
(Veerman e.a. 2014a).
4. Additie memantine
Twee meta-analyses, waarbij de werkzaamheid van memantine toevoeging aan
antipsycotica (clozapine en niet-clozapine antipsychotica) werd onderzocht, lieten geen
significante verbetering zien van positieve symptomen vergeleken met placebo (Kishi e.a.
2017a; Zheng e.a. 2018). De meta-analyse door Kishi e.a. (2017a) van zeven RCTs
(n=367) liet een trend zien in de vermindering van positieve symptomen (SMD=0.46,
p=0.07) na toevoeging van memantine vergeleken met placebo, maar in de meta-analyse
van zeven deels dezelfde, deels andere RCTs (n=381) door Zheng e.a. (2018) werd deze
trend niet gezien (SMD=0.12, p=0.40).
5. Hormoonbehandeling
Een meta-analyse van tien RCTs met behandeling met geslachtshormonen liet een kleine
significante verbetering zien van positieve symptomen (Hedges’ g=0.42, p<0.001)
(Heringa e.a. 2015). Terwijl oestrogeen (0.05 mg patch–0.2 mg/0.625 mg–2 mg) een
kleine verbetering liet zien van positieve symptomen (Hedges’ g=0.48, p<0.001) bij 462
premenopausale vrouwen, was de selectieve oestrogen receptor modulator (SERM)
raloxifeen niet werkzaam voor positieve symptomen bij subanalyse van 114
postmenopausale vrouwen (Hedges’ g=0.41, p=0,120), noch bij twee recente kortetermijn
RCTs (n=79 en n=46) bij premenopausale vrouwen en mannen (Weickert e.a. 2015;
Khodaie-Ardakani e.a. 2015). Andere hormonen als testosteron en oxytocine lieten ook
geen voordelen voor de behandeling van positieve symptomen zien (Ko e.a. 2008;
Williams e.a. 2017).

2. Niet-farmacologische behandeling:
1. Lichamelijke inspanning
Een matig tot hoog niveau van wekelijkse lichaamsbeweging verbeterde positieve symptomen
bij schizofrenie patiënten met een matige effect size (SMD=0.54, p=0.009) in een metaanalyse van vier RCTs (Firth e.a. 2015). In een meer recente meta-analyse van vijftien RCTs
(n=715) verbeterde lichamelijke beweging positieve symptomen met een kleine effect size
(Hedges’ g=0.32, p<0.01). Bij positieve symptomen lijken aerobe oefening (Hedges’ g=0.43,
p<0.05) en yoga (Hedges’ g=0.31, p<0.01) even effectief (Dauwan e.a. 2016).
2. Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT heeft bewezen effectiviteit met een kleine effect size wat betreft positieve symptomen
(33 RCTs, ES=0.25, p<0.001), waarbij CGT met name voor hallucinaties werkzaam blijkt te
zijn (15 RCTs, ES=0.34, p=0.01) (Jauhar e.a. 2014).
3.

Elektroconvulsieve therapie (ECT)
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ECT bij clozapine behandelde patiënten laat perspectief zien in een meta-analyse van vijf
studies (n=71), waarbij vier open-label studies (n=32) en één enkelvoudig blinde RCT (n=39)
zijn onderzocht, werd een respons van 54% gevonden (Lally e.a. 2016) In het blinde
onderzoch werd bij ongeveer 50% van de patiënten minimaal 40% vermindering van positieve
symptomen aangetoond (Petrides e.a. 2015). Echter, onderhoudsbehandeling met ECT lijkt
vaak nodig om het gunstige effect te behouden. In een recent populatieonderzoek werden
patiënten die tijdens een klinische opname voor de eerste keer ECT kregen (n=2074)
vergeleken met willekeurig geselecteerde patiënten met gelijke kenmerken als leeftijd,
geslacht, kalenderjaar van opname en duur van opname (n=2074) (Lin e.a. 2017). Bij de ECTgroep werden minder psychiatrische heropnames gevonden na een jaar follow-up en waren
de kosten van de gezondheidszorg beduidend lager. Helaas waren geen gegevens
beschikbaar over de ernst van de symptomen of de mate van functioneren om de langetermijn
effecten van ECT te evalueren.
4. Overige niet-farmacologische behandelingen
Psychologische behandelingen anders dan CGT voor positieve symptomen zijn weinig
onderzocht en tot op heden bestaat geen bekende toegevoegde waarde.
1. Mindfulness
Mindfulness is onderzocht in een meta-analyse van matige kwaliteit waarbij in vier RCTs
mindfulness werd vergeleken met reguliere behandeling, actieve behandeling of geen
behandeling. Mindfulness liet geen significant effect zien op positieve symptomen
(Hedges’ g=0.19, p=0.31) (Khoury e.a. 2013).
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Clozapineresistente negatieve symptomen
Bij negatieve symptomen moeten primaire en secundaire negatieve symptomen worden
onderscheiden, hetgeen in de praktijk lastig is. Er bestaan verschillende oorzaken voor secundaire
negatieve symptomen (Murphy e.a. 2006). Psychose, desorganisatie, angst of depressie kunnen ten
grondslag liggen aan secundaire negatieve symptomen, waarbij adequate behandeling van het
onderliggend lijden met psychotherapie, antipsychotica of antidepressiva is aangewezen (Goekoop &
Goekoop, 2014). Afhankelijkheid van middelen als alcohol, cannabis of andere drugs kunnen een
amotivationeel syndroom doen ontstaan dat veel gelijkenissen vertoont met het negatieve syndroom
bij schizofrenie (Rovai e.a. 2013). Hoewel tot op heden overtuigend bewijs voor de werkzaamheid van
motiverende gespreksvoering bij deze patiëntengroep ontbreekt, bevelen wij de strategie toch aan
(Baker e.a. 2010; Smedslund e.a. 2011; Hunt e.a. 2014; Cooper e.a. 2015). Voor de werkzaamheid
van het trainen van familieleden in motiverende gespreksvoering is wel beperkt bewijs gevonden
(Smeerdijk e.a. 2012; 2015). Psychosociale factoren als onderstimulatie, demoralisatie met gebrek

7

aan zelfvertrouwen, sociale deprivatie en hospitalisatie kunnen bijdragen aan secundaire negatieve
symptomen. Rehabilitatie (Pawłowska e.a. 2015), sociale vaardigheidstraining, cognitieve remediatie
therapie, familie interventies (Aleman e.a. 2016) en lichamelijke beweging (Dauwan e.a. 2016) kunnen
hierbij behulpzaam zijn. Tenslotte beïnvloedt een hoge dosering antipsychotica het subjectief
welbevinden in negatieve zin met gevoelloosheid, verminderde gedachten, amotivatie of anhedonie en
veroorzaakt bovendien meer ernstige negatieve symptomen (de Haan e.a. 2000, 2003, 2004; Mizrahi
e.a. 2007).
Van atypische antipsychotica werd vanwege het bredere receptorbindingsprofiel met remming
van de serotonine 5-HT2 receptoren een superieure werking voor de verbetering van negatieve
symptomen verrondersteld vergeleken met klassieke antipsychotica (Silver e.a. 2013), maar dit is niet
aangetoond (Leucht e.a. 2009a; Fusar-Poli e.a. 2015; Harvey e.a. 2016; Pagsberg e.a. 2017; Leucht
e.a. 2009b; Zhang e.a. 2013) (Tabel 1 en 2). Er is voor geen enkel antipsychoticum consistent bewijs
gevonden voor grotere voordelen voor negatieve symptomen in vergelijking met andere antipsychotica
(Leucht e.a. 2009c; Samara e.a. 2016) (Tabel 3). Zelfs amisulpride, het antipsychoticum waarbij het
meeste onderzoek naar primaire negatieve symptomen heeft plaatsgevonden vanwege het unieke
bindingsprofiel als pure D2 en D3 receptor antagonist, is niet overtuigend superieur (Leucht e.a. 2002)
(Tabel 4).
Hoewel het exacte mechanisme van clozapine tot op heden onbekend is, werd van clozapine
ook superieure werkzaamheid voor negatieve symptomen verondersteld, omdat clozapine als inverse
agonist werkt op 5-HT2A-receptoren (met de tegenovergestelde werking van een agonist) en als
antagonist op dopamine D4-receptoren (Weiner e.a. 2001; Prus e.a. 2016). Via antagonisme van D4receptoren werkt clozapine als glutamaatagonist, waarop via gamma-aminoboterzuur (GABA) de
signaal-ruis verhouding in de prefrontale cortex verbetert (Chiodo e.a. 1983). Maar ook voor clozapine
is geen consistent bewijs gevonden voor een superieure werking voor negatieve symptomen (Essali
e.a. 2009; Asenjo e.a. 2010; Souza e.a. 2013; Siskind e.a. 2016; Samara e.a. 2016; Barber e.a. 2017)
(Tabel 5 en 6).
1. Farmacologische behandeling:
1. Additie antidepressivum
Een eerste overweging is toevoeging van een antidepressivum aan clozapine (Veerman e.a.
2014b, 2017a). SSRI’s, in het bijzonder ﬂuvoxamine en citalopram (Singh e.a. 2010;
Terevnikov e.a. 2015; Helfer e.a. 2016) (Tabel 7) en de 2 receptor antagonisten mirtazapine
en mianserine (Hecht & Landy, 2012; Kishi & Iwata, 2014; Terevnikov e.a. 2015) (Tabel 8)
blijken als additie bij antipsychotica met name gunstige effecten te hebben op negatieve
symptomen (zonder primair/secundair onderscheid). Bij één meta-analyse van matige kwaliteit
waren overwegend persisterende negatieve symptomen het inclusiecriterium, maar zijn
confounders als positieve, depressieve en extrapiramidale symptomen niet onderzocht (Helfer
e.a. 2016). Bij slechts één meta-analyse van matige kwaliteit van vier RCTs (n=111) is het
effect onderzocht van de specifieke combinatie van antidepressiva en clozapine (Veerman
e.a. 2014b). Helaas zijn de antidepressiva, die specifiek in combinatie met clozapine zijn
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onderzocht, beperkt tot fluoxetine, mirtazapine en duloxetine. Bij deze antidepressiva
toegevoegd aan clozapine behandeling werd een positieve trend aangetoond met een grote
effect size (Hedges’ g=0.87, p=0.062) voor de vermindering van negatieve symptomen
(zonder primair/secundair onderscheid), maar het effect was alleen op trendniveau significant
en weinig betrouwbaar, vanwege grote heterogeniteit van de studies. Helaas zijn bijwerkingen
slecht en inconsistent gerapporteerd bij alle studies naar de werkzaamheid van antidepressiva
als additietherapie voor perisisterende negatieve symptomen (Veerman e.a. 2017a). Slechts
in enkele studies zijn serotonerge en seksuele bijwerkingen en suicidale ideaties vermeld,
maar slecht gerapporteerd. Antidepressiva worden echter als een veilige additietherapie
beschouwd, omdat in geen enkele studie suïcidepogingen of suïcide, noch verslechtering van
positieve symptomen is beschreven (Baandrup e.a. 2016).
2. Additie aripiprazol
Een tweede overweging bij persisterende negatieve symptomen is een combinatie van twee
antipsychotica, waarbij twee dopamine 2 (D2) antagonisten geen significant voordeel
opleveren, maar wel een D2 antagonist gecombineerd met de partiële D2 agonist aripiprazol
(Galling e.a. 2017) (Tabel 9). Bij clozapine is de bewijskracht voor adjuvante aripiprazol
gebaseerd op op drie meta-analyses, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen primaire
en secundaire negatieve symptomen (Veerman e.a. 2014b; Srisurapanont e.a. 2015; Zheng
e.a. 2016b) (Tabel 10). Een klein positief effect (SMD=0.35, p=0.07) werd gevonden op
aanhoudende negatieve symptomen bij clozapinebehandelde schizofreniepatiënten (Veerman
e.a. 2014b; Srisurapanont e.a. 2015). Een matig effect (SMD=0.61, p < 0.00001) werd
gevonden in een meer recente meta-analyse van hoge kwaliteit in een gemengde populatie
van patiënten, die zowel werden behandeld met clozapine als andere antipsychotica dan
clozapine (Zheng e.a. 2016b). De verdraagbaarheid van aripiprazol is goed met als potentieel
voordeel vermindering van met clozapine geassocieerde metabole risicofactoren na
gecombineerd gebruik met aripiprazol (Newcomer, 2005; Brixner e.a. 2006; Englisch & Zink,
2008; Fleischhacker e.a. 2010; Fan e.a. 2013).
3. Additie topiramaat
Drie meta-analyses lieten een gunstig effect zien van topiramaat toevoeging aan
antipsychotica, waarbij echter werd nagelaten om primaire negatieve symptomen te
onderscheiden van secundaire negatieve symptomen (Correll e.a. 2016; Okuyama e.a. 2016;
Zheng e.a. 2016a) (Tabel 11). Uit een van deze meta-analyses van hoge kwaliteit bleek
topiramaat additie bij clozapine meer effectief dan additie bij andere antipsychotica (Zheng
e.a. 2016a). Adjuvante topiramaat (gemiddelde dosering 165 mg) bij clozapineresistente
schizofrenie liet een matig gunstig effect (SMD=0.70, p=0.002) zien op basis van een
subanalyse van vier RCTs (n=213), terwijl bij analyse van vier RCTs (n=223) met topiramaat
in dezelfde gemiddelde dosering als additie bij andere antipsychotica dan clozapine een klein
gunstig effect (SMD=0.47, p=0.04) werd gevonden. Topiramaat wordt zowel in combinatie met
clozapine als non-clozapine antipsychotica goed verdragen, waarbij behoud of vermindering
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van het gewicht een potentieel voordeel is (Correll e.a. 2016; Okuyama e.a. 2016; Zheng e.a.
2016a; Kishi, 2017b). Een meta-analyse van Correll e.a. (2016) liet meer gewichtsafname zien
bij topiramaat als additie aan non-clozapine antipsychotica in vergelijking met clozapine.
Mogelijke bijwerkingen van topiramaat in combinatie met antipsychotica, die kunnen optreden
zijn paresthesieën (Okuyama e.a. 2016; Zheng e.a. 2016a), psychomotore retardatie (Zheng
e.a. 2016a), verminderde aandacht en concentratie (Okuyama e.a. 2016; Zheng e.a. 2016a)
en obstipatie (Zheng e.a. 2016a).
4. Additie memantine
Van alle hier vermelde additietherapieën voor negatieve symptomen bestaat de minste
bewijskracht voor memantine. In een kleine RCT (n=21) met een duur van twaalf weken naar
memantinetoevoeging aan clozapine werd grote verbetering van negatieve symptomen
gevonden (ES=3.33, p<0.001) (de Lucena e.a. 2009), maar deze bevinding was niet
betrouwbaar door een grote verbetering van positieve symptomen, terwijl depressieve
symptomen niet waren onderzocht. In een groter cross-over onderzoek (n=44) werd een klein
significant effect voor negatieve symptomen (ES=0.29, p=0.043) gevonden in vergelijking met
placebo na twaalf weken behandeling met memantine, terwijl positieve, depressieve en
extrapiramidale symptomen gelijk bleven (Veerman e.a. 2016). In de open-label voortzetting
van memantine bij de patiënten, bij wie een gunstig effect van memantine was vastgesteld in
het placebogecontroleerde memantineonderzoek (n=23) werd een aanzienlijke verbetering
van negatieve symptomen na 26 weken (r=0.53, p<0.001) en tussen 26 weken en 52 weken
(r=0.51, p<0.001) memantinebehandeling gevonden (Veerman e.a. 2017b). Positieve
symptomen lieten ook een grote verbetering zien na 26 weken (r=0.50, p=0.001) en tussen 26
weken en 52 weken (r=0.39, p=0.006), maar depressieve en extrapiramidale symptomen
bleven onveranderd. In een recente meta-analyse van zeven RCTs (n=367), waarin de beide
onderzoeken met clozapine behandeling waren meegenomen (Lucena e.a. 2009; Veerman
e.a. 2016), werd ook een aanzienlijk gunstig effect gevonden van memantine als additie bij
antipsychotica op negatieve symptomen (SMD=0.96, p=0.006), waarbij geen onderscheid
werd gemaakt tussen primaire en secundaire negatieve symptomen (Kishi e.a. 2017) (Tabel
12). In deze meta-analyse was van het memantine onderzoek door Veerman e.a. (2016)
alleen de eerste behandelperiode voor crossover meegenomen om vertekeningen door carryover effecten te voorkomen (Sibbald & Roberts 1998; Higgins & Green, 2011). Bij analyse van
de resultaten van de eerste behandelperiode met memantine (n=25) en placebo (n=24) was
het effect van memantine op negatieve symptomen niet significant (SMD=0.01, 95% CI–0.55–
0.57). Een meer recente meta-analyse van zeven RCTs (n=381) liet een wat kleiner, maar
nog steeds aanzienlijk gunstig effect van memantine additie bij antipsychotica zien op
negatieve symptomen (SMD=0.63, p=0.009) (zonder primair/secundair onderscheid) (Zheng
e.a. 2017) (Tabel 12). Bij subanalyse van drie RCTs waarbij memantine werd gecombineerd
met clozapine (n=134) werd echter geen significante verbetering van negatieve symptomen
gevonden (SMD=1.12, p=0.08). Dit is debet aan het feit dat ook bij deze meta-analyse alleen
de niet-significante resultaten van de eerste fase van het crossover onderzoek door Veerman
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e.a. zijn meegenomen. Concluderend is de werkzaamheid van memantine in combinatie met
clozapine nog heel weinig onderzocht en is het resultaat van meta-analyses minder gunstig
door de kleinere studiepopulatie, die is geanalyseerd vanwege de crossover studieopzet van
het onderzoek door Veerman e.a. (2016). Wanneer de gunstige resultaten van memantine als
additietherapie bij antipsychotica in het algemeen in overweging worden genomen, dan
verdient memantine een plaats in het stappenplan bij therapieresistente schizofrenie. Verder
bestaan aanwijzingen dat bij een jongere leeftijd van de patiënt memantine additie bij
antipsychotica een gunstiger effect heeft op negatieve symptomen (Kishi e.a. 2017a).
Memantine heeft van al deze clozapine augmentatiestrategieën het gunstigste
bijwerkingenprofiel, waarbij de bijwerkingen vergelijkbaar zijn met placebo (Farlow e.a. 2008;
Kishi e.a. 2017a; Zheng e.a. 2017).
5. Overige farmacologische behandelingen
1. Additie dopamine agonisten
In een meta-analyse door Andrade e.a. (2015) van matige kwaliteit lieten de dopamine
agonisten modafinil and armodafinil een kleine verbetering zien van negatieve symptomen
(zonder onderscheid tussen primaire en secundaire negatieve symptomen) na acht weken
behandeling (Tabel 13). Met uitzondering van één RCT waren alle patiënten ingesteld op
een stabiele dosis van antipsychotica gedurende minimal vier weken. Na exclusie van één
RCT waarbij de deelnemers opgenomen waren met een acute verslechtering van het
klinisch beeld (Arbabi e.a. 2012), was het gunstige effect op negatieve symptomen niet
meer significant. In een Cochrane review bleek dat slechts één kleine RCT is gedaan naar
het effect van amfetamine op negatieve symptomen (zonder onderscheid tussen primaire
en negatieve symptomen) (Nolte e.a. 2004) (Tabel 14). In een review van lage kwaliteit
over de werkzaamheid van psychostimulantia voor negatieve symptomen werd in één
RCT na behandeling met methylfenidaat geen vermindering van negatieve symptomen
gezien bij patiënten met een schizofreniespectrum stoornis en overheersend negatieve
symptomen (Lindenmayer e.a. 2013a) (Tabel 14).
2. Additie lamotrigine
Drie meta-analyses van matige kwaliteit lieten inconsistent bewijs zien voor de
werkzaamheid van de glutamaat antagonist lamotrigine addite bij clozapine voor
negatieve symptomen bij therapieresistente schizofrenie (zonder onderscheid tussen
primaire en secundaire negatieve symptomen (Tiihonen e.a. 2009; Sommer e.a. 2012;
Veerman e.a. 2014a) (Tabel 15). Terwijl een meta-analyse van vijf korte RCTs (10–24
weken) door Tiihonen e.a. (2009) een klein gunstig effect liet zien van lamotrigine additie
vergeleken met placebo, werd bij een andere meta-analyse van dezelfde vijf RCTs geen
significant verschil tussen lamotrigine en placebo gevonden na exclusie van een outlier
onderzoek (Sommer e.a. 2012). Een meer recente meta-analyse van zes RCTs (duur 10–
24 weken) liet een positieve trend zien van lamotrigine additie bij clozapine na exclusive
van twee outlier onderzoeken (Veerman e.a. 2014a). Een andere glutamaat antagonist,
amantadine (200 mg) is slechts onderzocht in één crossover onderzoek van zes weken
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(n=23), waarbij geen superieur effect werd gevonden voor negatieve symptomen (zonder
primair/secundair onderscheid) vergeleken met placebo (SMD=0.17, p=0.68).
3. Additie glutamaat agonisten
Terwijl een meta-analyse door Singh & Singh (2011) een klein gunstig effect liet zien van
glutamaat agonisten op negatieve symptomen (zonder primair/secundair onderscheid) bij
therapieresistente schizofrenie, werd in een meer recente meta-analyse van korte RCTs
(duur 6–14 weken) geen verschil gevonden vergeleken met placebo (Veerman e.a.
2014a) (Tabel 16). De resultaten van fase III onderzoeken naar de werkzaamheid van
bitopertin, een non-competitieve glycine transporter I (GlyT1) remmer waren dermate
teleurstellend dat deze onderzoekslijn is stopgezet (Singer e.a. 2015).
4. Additie cholinesterase remmers
Een meta-analyse van lage kwaliteit door Ribeiz e.a. (2010) liet geen gunstig effect zien
van acht tot 24 weken behandeling met cholinesterase remmers (donepezil, rivastigmine
en galantamine) op negatieve symptomen (zonder onderscheid tussen primaire en
secundaire negatieve symptomen) (Tabel 17). In een Cochrane review werd bij analyse
van twee RCTs een groot gunstig effect van donepezil and rivastigmine gevonden voor
negatieve symptomen (Singh e.a. 2012). Dit positieve resultaat dient echter met
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, omdat de kwaliteit van de studies slechts was,
primaire en secundaire negatieve symptomen niet van elkaar waren onderscheiden, het
aantal patiënten gering (n=31) en de duur van de onderzoeken kort (Tabel 17).
5. Additie ontstekingsremmers
1. Niet-steroïde inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs)
De combinatie van NSAIDs en atypische antipsychotica is in drie meta-analyses
onderzocht bij chronsiche patiënten met schizofrenie in de acute fase en bij patiënten
met een eerste psychose (Sommer e.a. 2012b; Nitta e.a. 2013; Zheng e.a. 2017)
(Tabel 18). In een vroege meta-analyse van matige kwaliteit werd een klein, maar
significant effect gevonden van acetylsalicylzuur op negatieve symptomen (zonder
primair/secundair onderscheid) vergeleken met placebo (Sommer e.a. 2012b). Maar
toevoeging van NSAIDs belooft weinig perspectief voor de behandeling van negatieve
symptomen, aangezien geen significant effect werd gevonden van NSAIDs als
acetylsalicylzuur en celecobix op secundaire negatieve symptomen bij twee meer
recente meta-analyses van hoge kwaliteit (Nitta e.a. 2013; Zheng e.a. 2017).
Misschien dienen NSAIDs alleen overwogen te worden wanneer in een vroeg stadium
van schizofrenie verhoogde ontstekingsparameters zijn aangetoond. Allereerst dient
echter meer onderzoek plaats te vinden, alvorens deze interventie kan worden
toegepast.
2. N-acetylcysteïne (NAC)
Een review van matige kwaliteit naar de werkzaamheid van NAC liet zien dat deze
additietherapie slechts in twee RCTs is onderzocht (Deepmala e.a. 2015). Primaire
negatieve symptomen zijn onderzocht na additie van NAC (2000 mg) aan risperidon
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gedurende acht weken bij patiënten met schizofrenie in de chronische fase met
overheersende negatieve symptomen (Farokhnia e.a. 2013). De NAC groep liet een
significant grotere verbetering van negatieve symptomen zien dan de placebo groep
(p<0.001), terwijl confounding factoren als positieve, depressieve en extrapiramidale
symptomen geen verandering lieten zien. Additie van NAC (2000 mg) (n=69) bij
antipsychotica (45% clozapine) bij patiënten met schizofrenie in de chronische fase
liet geen significant verschil zien vergeleken met placebo (n=71) na acht weken
behandeling, maar na 24 weken was de score van de negatieve subschaal van de in
the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) significant verbeterd (SMD=0.8,
p=0.018) in de NAC groep (Berk e.a. 2008). Er is echter geen onderscheid gemaakt
tussen primaire en secundaire negatieve symptomen. Bij post hoc analyse van de
patiënten, die met clozapine werden behandeld, werd een ander patroon vastgesteld:
na 8 weken een kleine significante vermindering van negatieve symptomen (d=0.30)
in de NAC groep (n=28) vergeleken met placebo (n=27) en na 24 weken geen
significante verandering (Dean e.a. 2015).
3. Minocycline
Een meta-analyse van hoge kwaliteit met een gemiddelde studieduur van 25 weken
(8–52 weken) toonde een superieur effect aan van additie van minocycline vergeleken
met placebo op verbetering van negatieve symptomen. Hierbij was echter geen
onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire negatieve symptomen en de
studiepopulatie was heterogeen met patiënten in zowel de acute fase als in de
chronische fase van schizofrenie (Oya e.a. 2014) (Tabel 18). Een post hoc
sensitiviteitsanalyse van verschillende antipsychotica liet een grotere effect size zien
bij minocycline als additietherapie bij risperidone vergeleken met andere
antipsychotica.
6.

Addidie anti-oxidanten
1. Ethyl Eicosapentaeenzuur (E-EPA)
E-EPA liet als additietherapie in vier RCTs bij patiënten in de chronische fase van
schizofrenie (Peet e.a. 2001; Fenton e.a. 2001; Peet & Horrobin, 2002; Emsley e.a.
2002) en in één RCT bij patiënten met een eerste psychose (Berger e.a. 2007) en als
monotherapie bij patiënten met een eerste psychose (Peet e.a. 2001) geen verschil
zien met placebo wat betreft verbetering van negatieve symptomen (zonder
onderscheid tussen primaire en secundaire negatieve symptomen) na twaalf tot
zestien weken behandeling.
2. Extract van ginkgo biloba
Vroege onderzoeksresultaten betreffende de werkzaamheid van het extract van
ginkgo biloba voor de behandeling van negatieve symptomen waren inconsistent
(Singh e.a. 2010b; Brondino e.a. 2013) (Tabel 19). Een meta-analyse van matige
kwaliteit van drie dubbelblinde RCTs, twee enkelblinde RCTs en één open label
onderzoek (duur 8–16 weken) liet een matig gunstig effect zien op negatieve
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symptomen bij chronische schizofrenie en therapieresistente schizofrenie (Singh e.a.
2010b). Een meta-analyse van hoge kwaliteit van drie RCTs (twee dubbelblind en één
enkelblind) vond een niet-significante verbetering van negatieve symptomen bij
patiënten met chronische schizofrenie na een behandelduur van acht tot twaalf weken
(Brondino e.a. 2013). Een meer recente, grote meta-analyse van acht Chinese RCTs
(duur 8–16 weken) liet echter een matig effect zien van ginkgo biloba vergeleken met
placebo op negatieve symptomen bij patiënten bij wie negatieve symptomen van
schizofrenie overheersten (Chen e.a. 2015). Maar deze additietherapie behoeft meer
onderzoek, aangezien dit positieve resultaat mogelijk beperkt is tot de Chinese
populatie en de confounding factoren van positieve, depressieve en extrapiramidale
symptomen niet waren onderzocht.
6. Additie hormoonbehandeling
1. Geslachtshormomen
Het bewijs voor de werkzaamheid van geslachtshormonen als behandeling voor
negatieve symptomen is beperkt tot een meta-analyse van matige kwaliteit (Heringa e.a.
2015), een Cochrane review (Elias & Kumar, 2007) (Table 20) en drie RCTs (Weickert
e.a. 2015; Khodaie-Ardakani e.a. 2015; Ko e.a. 2008). De meta-analyse liet een klein
gunstig effect liet zien van geslachtshormen en oxytocine op negatieve symptomen
(zonder primair/secundair onderscheid) (Heringa e.a. 2015). Bij subanalyse van de
verschillende hormonen, bleek dat alleen oestrogenen bij premenopausale vrouwen en de
selectieve oestrogeen receptor modulator raloxifeen bij postmenopausale vrouwen een
klein gunstig effect hadden op negatieve symptomen. In een crossover onderzoek,
waarbij zes weken behandeling met raloxifeen (120 mg, n=40) werd vergeleken met
placebo bij premenopausale vrouwen en mannen met chronische schizofrenie, liet geen
significante verbetering van negatieve symptomen (zonder primair/secundair
onderscheid), maar omdat de ernst van negatieve symptomen mild was bij aanvang van
het onderzoek, was er weinig ruimte voor verbetering (Weickert e.a. 2015). In een RCT
waarbij acht weken raloxifeen (120 mg) werd toegevoegd aan risperidon bij mannen met
chronische schizofrenie (n=46) werden kleine veranderingen in positieve, depressieve en
extrapiramidale symptomen gezien en een grotere verbetering van primaire negatieve
symptomen vergeleken met placebo (d=1.3, p<0.001) (Khodaie-Ardakani e.a. 2015). Tot
op heden is het bewijs voor raloxifeen bij zowel mannen als vrouwen met schizofrenie
bemoedigend, maar te beperkt om te adviseren. Raloxifeen lijkt een veiligere
hormoonbehandeling dan oestrogeen, hetgeen bij gebruik op langetermijn een verhoogd
risico geeft op cardiovasculaire aandoeningen, trombo-embolieën, borstkanker en
endometriumcarcinoom (Williams-Brown e.a. 2011). Raloxifeen geeft een klein verhoogd
risico op veneuze tromboembolieën, maar er is geen bewijs dat dit de uterus beïnvloedt
(Marjoribanks e.a. 2017). Een Cochrane review toonde aan dat het bewijs voor
dehydroepiandrosteron (DHEA) beperkt is tot één enkel onderzoek bij patiënten met
schizofrenie in de chronische fase met overheersend negatieve symptomen, hetgeen
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geen gunstig effect opleverde van DHEA voor primaire negatieve symptomen vergeleken
met placebo (Elias & Kumar, 2007). Terwijl geen significant verschil bestond tussen in de
DHEA en placebo groepen wat betreft positieve en depressieve symptomen, waren
extrapiramidale symptomen als mogelijke confounding factor niet onderzocht. Een
placebogecontroleerd onderzoek bij 30 mannen met schizofrenie in de chronische fase
liet na vier weken behandeling met testosteron (5 g van 1% gel) een matige verbetering
zien van primaire negatieve symptomen (ES=0.64, p=0.001), terwijl confounding factoren
als positieve, depressieve en extrapiramidale symptomen niet significant veranderden (Ko
e.a. 2008). Het totale en vrije testosteron waren de enige hormoonspiegels, die significant
toenamen. Conversie van testosteron naar oestradiol (Lakshman e.a. 2010) kan derhalve
het gunstige effect niet verklaren.
2. Oxytocine
Terwijl een meta-analyse van matige kwaliteit (Gumley e.a. 2014) en een meta-analyse
van hoge kwaliteit (Oya e.a. 2016) inconsistent bewijs lieten zienvoor verbetering van
negatieve symptomen (zonder primair/secundair onderscheid) met intranasale oxytocine
als additietherapie bij atypische antipsychotica, toonde een meta-analyse van hoge
kwaliteit van acht RCTs met patiënten met een schizofrenie spectrum stoornis en
voornamelijk overheersende negatieve symptomen aan dat oxytocine niet bijdraagt aan
behandeling van negatieve symptomen (Williams e.a. 2017) (Tabel 20). Hierbij waren
geen verschillen gevonden wat betreft positieve symptomen tussen de oxytocine en
placebo groepen, maar andere potentiële oorzaken voor secundaire negatieve
symptomen, zoals depressieve en extrapiramidale symptomen waren niet onderzocht.

2. Niet-farmacologische behandeling:
1. Lichaamsbeweging
Yoga blijkt werkzaam bij negatieve symptomen op basis van drie recente meta-analyses,
waarbij primaire negatieve symptomen niet specifiek zijn onderzocht (Broderick e.a. 2015;
Dauwan e.a. 2016; Lutgens e.a. 2017) (Tabel 21). Matig tot krachtige fysieke inspanning
(gemiddeld 90 minuten per week) heeft een klein effect (SMD=0.44, p=0.01) op negatieve
symptomen op basis van een subanalyse van vier RCTs (Firth e.a. 2015). Bij een grotere
meta-analyse van 18 RCTs (n=854) werd een matig effect aangetoond van fysieke inspanning
(Hedges’ g=0.49, p<0.01) met gelijke werkzaamheid voor aerobe oefening (Hedges’ g=0.42,
p<0.05) en yoga (Hedges’ g=0.46, p<0.001) (Dauwan e.a. 2016).
2. Muziektherapie
Muziektherapie is een veelbelovende interventie met matig tot grote effecten op negatieve
symptomen op basis van een Cochrane review van vier RCTs (n=240, SMD=0.74) (Mössler
e.a. 2011) en meta-analyses van matige (drie RCTs, SMD=0.54) (Lutgens e.a. 2017) en hoge
kwaliteit (negen RCTs en een niet-gerandomiseerd onderzoek, SMD=4.14, p<0.001) (Tseng
e.a. 2016) (zonder primair/secundair onderscheid) (Tabel 22). Intensieve muziektherapie
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(twee RCTs, SMD=0.97) blijkt meer werkzaam voor negatieve symptomen dan
muziektherapie met een lagere frequentie (twee RCTs, SMD=0.69) (Mössler e.a. 2011).
3. Overige niet-farmacologische behandelingen:
Voor andere niet-farmacologische behandelingen voor negatieve symptomen bestaat
onvoldoende bewijs.
1. Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Er bestaat geen overtuigend bewijs voor de werkzaamheid van CGT voor primaire
negatieve symptomen bij patiënten met een schizofrenie spectrum stoornis (Tabel 23).
Helaas zijn oorzaken voor secundaire negatieve symptomen niet onderzocht om het effect
van CGT op primaire negatieve symptomen te kunnen analyseren. Terwijl vroege
onderzoeksresultaten inconsistent waren (Wykes e.a. 2008; Lynch e.a. 2010; Sarin e.a.
2011; Jones e.a. 2012; Jauhar e.a. 2014), werd een gunsitg effect van CGT op negatieve
symptomen niet bevestigd in een recente meta-analyse van 30 RCTs (n=2312) en hoge
kwaliteit (Velthorst e.a. 2015). Bij subanalyse van de 28 RCTs met negatieve symptomen
als secundaire uitkomstmaat werd geen significant effect van CGT gevonden, en ook niet
bij subananlyse van de twee RCTs met negatieve symptomen als primaire uitkomst bij
patiënten met overheersende negatieve symptomen. Bij deze laatste subanalyse waren
positieve, depressieve en extrapiramidale symptomen niet onderzocht. In een meer
recente, maar kleinere meta-analyse van matige kwaliteit werd een klein effect van CGT
op negatieve symptomen (zonder primair/secundair onderscheid) gevonden, maar de
heterogeniteit van de onderzoeken was substantieel (Lutgens e.a. 2017).
2. Cognitieve remediatie therapie (CRT)
Een meta-analyse van hoge kwaliteit naar de werkzaamheid van CRT bij patiënten met
een schizofrenie spectrum stoornis liet een kleine verbetering van negatieve symptomen
(zonder primair/secundair onderscheid) zien na de behandeling vergeleken met reguliere
behandeling en actieve behandeling (Cella e.a. 2016) (Tabel 24). Bij follow-up bleef dit
gunstige effect van CRT behouden. Bovendien werd een grotere verbetering van
negatieve symptomen gevonden bij onderzoeken met een hogere kwaliteit wat betreft
methodologie (Clinical Trial Assessment Measure [CTAM]65) vergeleken met
onderzoeken met een CTAM score onder 65. Een meta-analyse van matige kwaliteit liet
ook een klein gunstig effect op negatieve symptomen (zonder primair/secundair
onderscheid) zien van neurocognitieve therapie vergeleken met reguliere en actieve
behandeling bij patiënten met een schizofrenie spectrum stoornis, waarbij niet alleen
confounding factoren niet waren onderzocht, maar ook de heterogeniteit van de
onderzoeken groot was (Lutgens e.a. 2017). Kortom, er is meer onderzoek nodig om het
gunstige effect van CRT te bevestigen bij patiënten met overheersende negatieve
symptomen.
3. Overige vormen van psychotherapie:
Geïntegreerde psychologische therapie waarbij neurocognitieve, sociaal cognitieve
interventies met sociale vaardigheden en oplossingsgerichte benaderingen worden
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gecombineerd was superieur boven placebo-aandacht condities en reguliere behandeling
in een meta-analyse van matige kwaliteit (Roder e.a. 2011) (Tabel 25). Bij mindfulness
werd na de behandeling een matig gunstig effect gevonden op negatieve symptomen
(zonder primair/secundair onderscheid) vergeleken met reguliere behandeling, actieve
behandeling of geen behandeling in een meta-analyse van matige kwaliteit (Khoury e.a.
2013). Bij follow-up was dit gunstige effect echter verdwenen (Tabel 25). Een metaanalyse van matige kwaliteit waarbij vaardigheden training, bezigheidstherapie en
cognitieve adapatie therapie werden vergeleken met reguliere of actieve behandeling, liet
een klein gunstig effect van deze interventies zien op negatieve symptomen (zonder
primair/secundair onderscheid), waarbij de meeste controlegroepem reguliere
behandeling betroffen (Lutgens e.a. 2017) (Tabel 25). Familie interventies lieten
vergeleken met reguliere of actieve behandeling geen significant effect zien op negatieve
symptomen in dezelfde meta-analyse, waarbij drie onderzoeken waren geïncludeerd met
beduidende heterogeniteit (Lutgens e.a. 2017) (Tabel 25).
3. Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS)
Het bewijs voor rTMS als behandeling van negatieve symptomen, gebaseerd op de
inconsistente bevindingen van vijf meta-analyses waarbij rTMS wordt vergeleken met
schijnstimultie (Freitas e.a. 2009; Dlabac-de Lange e.a. 2010; Shi e.a. 2013; Fusar-Poli
e.a. 2015; He e.a. 2017) (Tabel 26), is niet overtuigend. In een vroege meta-analyse van
lage kwaliteit werd geen significant verrschil gevonden tussen rTMS en schijnstimulatie
(Freitas e.a. 2009). Een latere meta-analyse van matige kwaliteit vond een klein significant
effect van rTMS op negatieve symptomen bij een heterogene studiepopulatie van patiënten
met een schizofrenie spectrum stoornis (Dlabac-de Lange e.a. 2010). Terwijl deze twee
meta-analyses geen onderscheid maakten tussen primaire en secundaire negatieve
symptomen, werd ook in een grotere meta-analyse met matige heterogeniteit van
geïncludeerde onderzoeken nagelaten om confounding factoren te onderzoeken (Shi e.a.
2013). Een matige verbetering van negatieve symptomen werd gevonden bij patiënten met
schizofrenie en overheersend negatieve symptomen en een optimale behandelduur van
minimaal drie opeenvolgende weken werd vastgesteld (Shi e.a. 2013). Helaas wordt dit
gunstige effect van rTMS op negatieve symptomen niet bevestigd door twee meer recente
meta-analyses met significante heterogeniteit van geïncludeerde onderzoeken zonder
onderscheid tussen primaire en secundaire negatieve symptomen van hoge (Fusar-Poli
e.a. 2015) en matige kwaliteit (He e.a. 2017).
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Cognitief disfunctioneren bij therapieresistente schizofrenie
Hoewel geen bevredigende, farmacologische behandelopties voor cognitieve beperkingen bestaan bij
patiënten die lijden aan schizofrenie (Javitt e.a. 2015), laat staan therapieresistente schizofrenie, heeft
clozapine mogelijk gunstige effecten op diverse cognitieve domeinen. Klinische studies laten gunstige
effecten zien van clozapine op verbale vloeiendheid, executieve functie (Meltzer & McGurk, 1999),
verbaal en werkgeheugen (Molina e.a. 2014) en oriënterende functie van de aandacht (Spagna e.a.
2015). Een superieur effect van clozapine voor cognitieve symptomen is echter niet duidelijk
aangetoond, hetgeen mogelijk verband houdt met het feit dat onderzoek naar het effect van clozapine
op de cognitie zeer beperkt is. Een recente meta-analyse liet geen verschillen in neurocognitieve
effecten zien tussen atypische antipsychotica en klassieke antipsychotica, en geen enkel
antipsychoticum kwam naar voren met een uniform positief cognitief profiel (Nielsen e.a. 2015).
Behandeling met clozapine was onderzocht bij 238 patiënten en liet vergeleken met klassieke
antipsychotica een verbeterde verbale vloeiendheid zien (ES=0.44). Vergeleken met clozapine was
ziprasidone echter superieur ten aanzien van verbaal werkgeheugen (n=206, ES=0.37) en sertindol
was superieur ten aanzien van executieve functies (n=17, ES=0.87).
1. Farmacologische behandeling
1. Additie memantine
Van geen enkele additietherapie behandeling is voldoende bewijskracht beschikbaar dat de
cognitie bij schizofrenie verbetert. Een augmentatiestrategie lijkt veelbelovend: memantine lijkt
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een gunstig effect te hebben op het cognitief functioneren op basis van twee meta-analyses (Kishi
e.a. 2017a; Zheng e.a. 2017), waarbij de resultaten van telkens drie onderzoeken zijn
geanalyseerd, die de Mini-Mental State Examination (MMSE) benutten om het cognitief
functioneren globaal in kaart te brengen. Een grote verbetering werd gevonden van de MMSE
door Kishi e.a. (2017a) (n=83, MD=3.07, p0.0001),) en door Zheng e.a. (2017) (n=93,
SMD=3.09, p0.00001). De cognitie na memantinetoevoeging aan clozapine bij patiënten met
therapieresistente schizofrenie is slechts onderzocht in twee proof-of-concept onderzoeken (de
Lucena e.a. 2009; Veerman e.a. 2016). In het kleine onderzoek (n=21) van de Lucena e.a. (2009)
was een grote verbetering van de Mini-Mental State Examination (MMSE) (d=1.32, p=0.005)
aangetoond na 12 weken behandeling. In het onderzoek van Veerman e.a. (2017b) werd na 12
weken adjuvante memantine een kleine verbetering van geheugen (d=0.30, p=0.032) gevonden
bij patiënten (n=44), die overwegend leden aan ernstige cognitieve beperkingen. Dit kleine
kortetermijneffect bleef gehandhaafd in het open-label extensieonderzoek (n=23) zonder verdere
verbetering of achteruitgang van het geheugen (Veerman e.a. 2017b). De voordelen van
memantine voor het cognitief functioneren bij clozapineresistente schizofrenie zijn echter nog
onvoldoende onderzocht om definitieve conclusies toe te staan met betrekking tot memantine
additie.

2. Niet-farmacologische behandeling:
Niet-medicamenteuze behandelingen om het cognitief functioneren bij schizofrenie te verbeteren,
zijn weinig onderzocht. De bewijskracht voor de onderstaande interventies is dan ook beperkt.
1. Lichamelijke inspanning
Wat betreft het effect van lichamelijke inspanning of cognitief functioneren bij schizofrenie
bestaan tegenstrijdige resultaten. Een meta-analyse van zeven RCTs (n=297), waarbij het
effect van lichaamsbeweging – hoofdzakelijk aerobe oefening – op cognitief functioneren bij
schizofrenie werd onderzocht, liet een klein gunstig effect zien op globale cognitie (Hedges’
g=0.41, p<0.001) (Firth et al. 2016). Lichamelijke inspanning verbeterde sociale cognitie
(n=81, Hedges’ g=0.71, p=0.002), aandacht/vigilantie (n=104, Hedges’ g=0.66, p=0.005) en
werkgeheugen (n=282, Hedges’ g=0.39, p=0.024). Verder bleek dat bij een hoog niveau van
wekelijkse lichaamsbeweging meer verbetering van de cognitie optrad (p=0.065). Een andere
meta-analyse van zes RCTs (n=354) liet echter geen significant effect zien van lichamelijke
inspanning (inclusief aerobe oefening, anaerobe oefening en yoga) op cognitie vergeleken
met reguliere behandeling (Dauwan et al. 2016). Uit een subanalyse van twee RCTs (n=184)
bleek dat yoga mogelijk het langetermijngeheugen bij schizofrenie verbetert (Hedges’ g=0.32,
p<0.05). Gezien het feit dat lichamelijke inspanning ook op de lichamelijke gezondheid een
gunstig effect heeft en geen nadelige effecten heeft, wordt sporten aanbevolen.
2. Sociaal cognitieve interventie
Sociaal cognitieve interventies lijken gunstige effecten te hebben met een matige effect size
op neurocognitie en sociale cognitie (Roder e.a. 2011; Kurtz & Richardson, 2012;
Lindenmayer e.a. 2013b; Pinkham & Harvey, 2013; Mueller e.a. 2015). In een meta-analyse
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was geïntegreerde psychologische therapie met een combinatie van neurocognitieve
interventies, sociale vaardigheden training en probleemoplossende therapie superieur boven
placebo of reguliere behandeling voor algemene cognitie (29 RCTs, ES=0.53, p<0.01),
neurocognitie (27 RCTs, ES=0.52, p<0.01) en sociale cognitie (15 RCTs, ES=0.70, p<0.01)
(Roder e.a. 2011). In een meta-analyse van gecontroleerde studies met sociale cognitieve
training werd een matig tot groot effect aangetoond voor herkenning van gezichtsemotie
(identificatie: 15 RCTs, n=488, d=0.71, p<0.01 en onderscheid: 3 RCTs, n=89, d=1.01,
p<0.01) en een klein effect voor theory of mind (7 RCTs, n=186, d=0.46, p<0.01) (Kurtz &
Richardson, 2012). Onduidelijk is hoe dit in het dagelijkse leven doorwerkt. Geïntegreerde
neurocognitieve therapie is een nieuwe, meer uitgebreide vorm van cognitieve remediatie
therapie, die meer werking lijkt te hebben op langetermijneffecten dan de reguliere vorm van
cognitieve remediatie therapie. In een recente RCT (n=156) werden kleine gunstige effecten
getoond op de aandacht (d=0.09, p=0.02), het verbale geheugen (d=0.26, p=0.03) en de
sociale cognitie (d=0.24, p=0.008) na 15 weken geïntegreerde neurocognitieve therapie bij
follow-up na 9 maanden (Mueller e.a. 2015).
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Inclusie criteria

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie met
vroeg begin

Medicatie

gemiddelde leeftijd 15 antipsychotica
heterogeen
aripiprazol
haloperidol
I/II NSS
molindone
olanzapine
paliperidon
quetiapine
risperidon
ziprasidone
leeftijd 8–19
anitpsychotica

en NSS
acute episode met
amisulpride
overheersende
aripiprazol
positieve symptomen clozapine
olanzapine
II NSS
quetiapine
risperidon
sertindol
ziprasidone
zotepine
atypische
leeftijd 18
antipsychotica
heterogeen
klassieke
I/II NSS
antipsychtoica

Specificatie studie
populatie

12

11

10

38

36

k

2158

1417

5403

n

†


3.42
3.42
2.91
1.20
0.38

0.53

0.58

0.39

SMD

NS

NS

1.01 NS
2.87
NS

NS

1.37 NS

0.069

<0.001

<0.0001

P

+

mild tot
matig

90

85

+

I2 (%)

+

+

+

+

SA

onafhankelijk

geen

onafhankelijk

geen

Sponsor

†significant superieur t.o.v. placebo behalve paliperidon, quetiapine en ziprasidone.

4 amisulpride studies, 1 olanzapine and amisulpride studie en 1 zotepine studie onderzochten patiënten met overwegend negatieve symptomen.

acute episodes

NS
aripiprazol
asenapine
NS
II NSS
paliperidon
risperidon
NS
quetiapine
olanzapine
molindone
NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit
analyse; II, secondaire; I/II, geen primair/secondair onderscheid; NS, niet-significant.
ziprasidone

Pagsberg
e.a. 2017

Harvey e.a. schizofrenie met
2016
vroeg begin

Fusar-Poli
e.a. 2015

Leucht e.a. schizofrenie
2009a

Studie

7

6

10

8

AMSTAR

Tabel 1. Meta-analytische vergelijkingen van de werkzaamheid van klassieke antipsychotica en atypische antipsychotica versus placebo voor verbetering van
negatieve symptomen.
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eerste
psychose

schizofrenie

Inclusie
criteria

heterogeen
II NSS

heterogeen
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

atypische
antipsychotica
olanzapine
risperidon
clozapine
amisulpride
quetiapine
ziprasidone

olanzapine
amisulpride
clozapine
risperidon
sertindole
aripiprazol
ziprasidone
zotepine
quetiapine

Medicatie

klassieke
antipsychotica
haloperidol
molindone
zuclopenthixol
chlorpromazine

klassieke
antipsychotica

Controle

11

24
10
17
30
4
5
3
4
10

k

1932

4187
929
1603
3455
1198
2049
691
450
1926

n

<0.0001
0.0001
<0.0001
<0.0001
0.068
0.079
0.384
0.050
0.928
<0.01

0.16

P

0.32
0.27
0.27
0.13
0.11
0.09
0.09
0.23
0.00

Hedges’ g

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II, geen primair/secundair onderscheid; II, secondaire.

Zhang e.a. 2013

Leucht e.a.
2009b

Studie

86

+

I2 (%)

+

+

SA

onafhankelijk

geen

Sponsor

Tabel 2. Meta-analytische vergelijkingen van de werkzaamheid van atypische antipsychotica versus klassieke antipsychotica voor verbetering van negatieve symptomen.
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6

AMSTAR

33

schizofrenie

schizofrenie
spectrum
stoornnis

Leucht e.a.
2009c

Samara e.a.
2016

I/II NSS

ziprasidone

and NSS
acute episodes met quetiapine
overheersende
positieve
symptomen
II NSS
TRS
olanzapine

Specificatie studie Medicatie
populatie

chloorpromazine
sertindole

clozapine
risperidon
haloperidol
chlorpromazine
sertindole
quetiapine
fluphenazine
ziprasidone

clozapine

Controle

2

k

142

n

-0.02
0.00

0.14
0.24
0.24
0.26
0.44
0.26
0.44
0.03

2.2

SMD

WMD

*

*

*

*

*

*

*

<0.001

P

+

+

+

2=0.08

Heterogenite SA
it

onafhankelijk

onafhankelijk

Sponsor

9

5

AMSTAR

* significant, maar niet specifiek vermeld.

NS

NS

*
TRS, therapieresistente schziofrenie; NSS, negative symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; II, secondaire;
I/II, geen primair/secundair onderscheid; NS,
niet-significant.
NS

WMD, gewogen gemiddeld verschil;  SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil.

Inclusie
criteria

Studie

Tabel 3. Meta-analytische vergelijkingen van de werkzaamheid van antipsychotica binnen een klasse voor de verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

Leucht
e.a. 2002

Leucht
e.a. 2002

overheersende en
persisterende
negatieve
symptomen
I NSS

acute episode met
overheersend
positieve symptomen
II NNS

Specificatie studie
populatie en NSS

amisulpride
(50–300 mg)

amisulpride
(200–1200 mg)

Medicatie

130
624

4

placebo

1563

n

3

5

k

antipsychotica

antipsychotica

Controle

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; II, secondaire; I, primaire.
olanzapine, quetiapine, risperidon and sertindol.

Inclusie criteria

Studie

0.26

0.08

0.14

r

+



0.0001

0.44

+



0.0001

SA

Heterogeniteit

P

Tabel 4. Meta-analyse van dubelleblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van amisulpride voor de verbetering van negatieve symptomen.

onafhankelijk

onafhankelijk

Sponsor

5

5

AMSTAR
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schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis
leeftijd 18

Essali e.a.
2009

Asenjo e.a.
2010

Barber e.a.
2017

TRS
I/II NSS

grotendeels TRS
I/II NSS

grotendeels TRS
I/II NSS

Specificatie
studie populatie
en NSS

clozapine +
quetiapine

olanzapine
risperidon

clozapine

clozapine +
ziprasidone

klassieke
antipsychotica

Controle

clozapine

Medicatie

1

6
5

6

k

60

592
562

196

n

0.80

NS

NS
NS

*

7.21

0.78
0.13

P

WMD
SMD

+

+

I2 =0%
I2 =61%
NVT

+

SA

I2=69%

Heterogeniteit

geen

geen

geen

Sponsor

11

11

11

AMSTAR

TRS, therapieresistente schizofrenie; NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II, geen primair/secundair onderscheid; NS, niet-significant; NVT, niet van
toepassing.
WMD, gewogen
gemiddeld verschil;  SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil.
* significant, maar niet specifiek vermeld.

Inclusie criteria

Studie

Tabel 5. Cochrane reviews die de werkzaamheid van clozapine met andere antipscyhotica vergelijken voor de verbetering van negatieve symptomen.
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TRS

TRS

Siskind e.a.
2016

Samara e.a.
2016

geen specificatie
I/II NSS

geen specificatie
I/II NSS

96%
schizofrenie
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

klassieke en atypische
antipsychotica
kortetermijn behandeling
langetermijn behandeling
olanzapine
risperidon
haloperidol
ziprasidone
flufenazine
quetiapine
chlorpromazine
sertindol

clozapine

olanzapine

clozapine

clozapine

Controle

Medicatie

5
6

11

7

k

677

n

-0.14
-0.10
-o.10
-0.15
-0.34
-0.12
-0.12
-0.29

0.25
0.11

0.50

SMD

*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

*
NS

*

P

𝟐=0.08

I2 =6%
I2 =64%

+



+

+

SA

Heterogeniteit

onafhankelijk

onafhankelijk

onafhankelijk

Sponsor

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; TRS, therapieresistente schizofrenie; I/II, geen primair/secunair onderschied; NS, niet-significant.
* statistisch significant, maar niet specifiek vermeld.
chloorpromazine, haloperidol, olanzapine, risperidone, quetiapine, ziprasidone.

TRS
leeftijd 18

Inclusie
criteria

Souza e.a.
2013

Studie

Tabel 6. Meta-analytische vergelijkingen van de werkzaamheid van clozapine versus andere antipsychotica voor verbetering van negatieve symptomen.

8

5

5

AMSTAR
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schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
met klinische
stabiliteit

Helfer e.a.
2016

Helfer e.a.
2016
Subanalyse

Kishi e.a.
2014a

klinische en
ambulante
patiënten
I/II NSS

overheersende
negatieve
symptomen
I NSS

5-HT3R-ANTs
tropisetron
ondansetron
granisetron

antidepressiva

antidepressiva

antidepressiva

leeftijd 18
heterogeen
I/II NSS
heterogeen
I/II NSS

fluoxetine
(20–50 mg)

trazodon
(50–200 mg)

ritanserin
(12 mg)

antidepressiva
SSRIs
ritanserin
trazodon
mirtazapine
mianserine
reboxetine

Medicatie

ernst negatieve
symptomen gelijk
aan ernst positieve
symptomen
I/II NSS

ernst negatieve
symptomen gelijk
aan ernst positieve
symptomen
I/II NSS

ernst negatieve
symptomen gelijk
aan ernst positieve
symptomen
I/II NSS

ernst negatieve
symptomen gelijk
aan ernst positieve
symptomen
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

2

placebo

placebo

placebo
geen
behandeling

placebo
geen
behandeling

placebo

5

10

48

26

4

2

placebo

placebo

23

k

placebo

Controle

261

406

1905

136

72

73

819

n

1.10

0.58

0.30

0.35

0.42

0.70

0.83

0.48

SMD

0.002

0.002

<0.0001

0.001

*

*

*

*

P

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid; I, primaire.
* significant,
maar niet specifiek vermeld.

schizofrenie
spectrum
stoornis

Fusar-Poli e.a.
2015

chronische
schizofrenie

Singh e.a.
2010a
Subanalyse

chronische
schizofrenie

chronische
schizofrenie

Singh e.a.
2010a
Subanalyse

Singh e.a.
2010a
Subanalyse

chronische
schizofrenie

Inclusie
criteria

Singh e.a.
2010a

Studie

+

I2 =67.6%

I2 =56.3%

+

Heterogeniteit

+

+

+

+

SA

geen

onafhankelijk

onafhankelijk

onafhankelijk

Sponsor

6

6

10

5

AMSTAR

Tabel 7. Meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van additietherapie met serotonerge medicatie vergeleken met placebo of geen
behandeling voor de verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie

schizofrenie

Kishi e.a. 2013a
Subanalyse

Kishi e.a. 2013a
Subanalyse

voornamelijk ambulante
patiëntem
I/II NSS

voornamelijk ambulante
patiëntem
I/II NSS

voornamelijk ambulante
patiëntem
I/II NSS

voornamelijk ambulante
patiëntem
I/II NSS

voornamelijk klinische
patiënten
II NSS

voornamelijk klinische
patiënten
II NSS

niet gespecificeerd
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

reboxetine

4

3

7

NRIs

atomoxetine

3

6

9

8

k

mianserine
(15–60 mg)

mirtazapine
(15–30 mg)

alfa-2 receptor
antagonisten

mirtazapine
(30 mg)
mianserine
(15–30 mg)

Medicatie

145

73

218

68

172

240

244

n

0.0001

1.25

0.02

0.01

0.02

0.89

0.97

0.89

0.54

0.001

0.88

0.15

*

P

0.84

SMD

I2=0%

I2=17%

I2=0%

I2=0%

+

+

I2=72%

I2=71%

geen



Q=37.4

geen

geen

Sponsor

SA

Heterogeniteit

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid; II, secundaire.
* significant, maar niet specifiek vermeld.

schizofrenie

Kishi e.a. 2013a

schizofrenie

Kishi & Iwata, 2014b
Subanalyse

schizofrenie

schizofrenie

Kishi & Iwata, 2014b

Kishi & Iwata, 2014b
Subanalyse

schizofrenie

Inclusie criteria

Hecht & Landy, 2012

Studie

8

8

2

AMSTAR

Tabel 8. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van alfa-2 receptor antagonisten en noradrenaline reuptake
inhibitoren als additietherapie voor verbetering van negatieve symptomen.
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schizophrenia

schizophrenia

schizophrenia

Galling e.a. 2017
Subanalyse

Galling e.a. 2017
Subanalyse

Galling e.a. 2017
Subanalyse

niet gespecificeerd
I/II NSS

niet gespecificeerd
I/II NSS

niet gespecificeerd
I/II NSS

voornamelijk
klinische patiënten
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

aripiprazol

aripiprazol

twee D2 antagonisten

antipsychotica augmentatie

Medicatie

4

8

10

18

k

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II, geen primair/secundair onderscheid.
1 RCT met clozapine en 7 RCTs in combinatie met andere atypische antipsychotica.
hoge kwaliteit studies.

schizophrenia

Inclusie criteria

Galling e.a. 2017

Studie

355

532

399

931

n

0.28

0.41

0.36

0.38

SMD

0.043

0.036

0.055

0.003

P



+

+

+

I2 (%)

Tabel 9. Meta-analyse van de werkzaamheid van additie van antipsychotica versus monotherapie voor verbetering van negatieve symptomen.

+

SA

onafhankelijk

Sponsor

7

AMSTAR

40
voornamelijk
chronische
klinische patiënten
68%
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

TRS
I/II NSS

TRS
I/II NSS

TRS
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

clozapine

clozapine
non-clozapine
antipsychotica

aripiprazol

30

3

3

4

clozapine

clozapine

10

k

clozapine

Controle

aripiprazol
(15–30 mg)

aripiprazol
(15–30 mg)

risperidon
(3–6 mg)

haloperidol
sulpiride
sertindol
aripiprazol
risperidon

Medicatie

2294

297

297

188

571

n

0.61

0.36

0.34

0.19

0.25

SMD

<0.00001

0.08

0.069

0.356

0.023

P

91

54

46

47

30

I2 (%)

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; TRS, therapieresistente schizofrenie; I I/II, geen primair/secondair onderscheid.
zowel placebogecontroleerde als open-label onderzoeken.

schizofrenie spectrum
stoornis

Zheng e.a. 2016b

schizofrenie

Veerman e.a. 2014b
Subanalyse

schizofrenie

schizofrenie

Veerman e.a. 2014b
Subanalyse

Srisurapanont e.a.
2015

schizofrenie

Inclusie criteria

Veerman e.a. 2014b

Studie

+

+

+

SA

geen

geen

geen

Sponsor

10

9

5

AMSTAR

Tabel 10. Meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van additietherapie met dopamine antagonisten voor de verbetering van negatieve
symptomen.
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schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

Zheng e.a.
2016a
Subanalyse

Zheng e.a.
2016a
Subanalyse

voornamelijk
klinische patiënten
I/II NSS

voornamelijk
klinische patiënten
I/II NSS

voornamelijk
klinische patiënten
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

TRS
voornamelijk
klinische patiënten
I/II NSS

TRS
klinische patiënten
acute episodes
II NSS

TRS
klinische patiënten
acute episodes
II NSS

Specificatie studie
populatie
en NSS

clozapine

non-clozapine
antipsychotica

clozapine and nonclozapine antipsychotica

clozapine (2 studies)
non-clozapine
antipsychotica (6 studies)

clozapine (3 studies)
olanzapine (1 studie)

clozapine

clozapine

Comedicatie

8

4

4

topiramaat

topiramaat

8

4

topiramaat
(gemiddelde
dosis 165 mg)

topiramaat
(50–400 mg)

topiramaat
(50–300 mg)

4

3

topiramaat

topiramaat
(200–300 mg)

k

Studie
medicatie

213

223

436

423

190

152

89

n

0.70

0.47

0.58

0.47

0.62

0.400

0.66

Hedges’ g
SMD

0.002

0.04

<0.0001

0.01

0.02

0.32

NS

P

56%

62%

54%

67%

64%

81%

71%

I2 (%)

geen



+

+

geen

geen

onafhankelijk

onafhankelijk



+

Sponsor

SA

9

9

6

5

5

AMSTAR

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; TRS, therapieresistente schizofreie; II, secondaire; I I/II, geen primair/secondair onderscheid I/II, NS, niet-significant.
Hedges’g; SMD, standard mean difference.
vergelijking placebo of alleen antipsychotica.

schizofrenie
spectrum
stoornis

Zheng e.a.
2016a

schizofrenie
spectrum
stoornis

Correll e.a.
2016

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie

Veerman
e.a. 2014b

Okuyama
e.a. 2016

schizofrenie
spectrum
stoornis

Inclusie
criteria

Sommer e.a.
2012a

Studie

Tabel 11. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van toegevoegde topiramaat voor verbetering van negatieve
symptomen.
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schizofrenie

Zheng e.a. 2017

chronisch
TRS
I/II NSS

chronisch
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

clozapine

clozapine
non-clozapine
antipsychotica

clozapine
non-clozapine
antipsychotica

clozapine
non-clozapine
antipsychotica

Comedicatie

memantine

memantine

memantine

groep
memantine
amantadine

Studie
medication

3

7

7

5
4
1

k

134

381

367

245

n

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid.

schizofrenie

schizofrenie

Kishi e.a. 2017a

Zheng e.a. 2017
Subanalyse

schizofrenie

Inclusie criteria

Kishi & Iwata,
2013
Matsuda e.a.
2013

Studie

1.12

0.63

0.08

0.009

0.006

0.05

0.87

0.96

P

SMD

90

77

88

87

I2 (%)

+

+

+

SA

geen

geen

onafhankelijk

Sponsor

10

10

7

AMSTAR

Tabel 12. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van toegevoegde amantadine en memantine voor verbetering
van negatieve symptomen.
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schizofrenie

Andrade e.a. 2015
Subanalyse

stabiele dosis van
antipsychotica
gedurende 4
weken
I/II NSS

combinatie van
acute episode en
stabiel met
medicatie
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

dopamine agonisten
modafinil
(50–250 mg) armodafinil
(150–250 mg)

armodafinil
(150–250 mg)

dopamine agonisten
modafinil
(50–250 mg)

Medicatie

2

5
3

2

6
4

k

276

322

n

NS

0.02

0.26

0.17

P

SMD

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid; NS, niet-significant.

schizofrenie

Inclusie criteria

Andrade e.a. 2015

Studie

7

I2 (%)

+

SA

geen

Sponsor

9

AMSTAR

Tabel 13. Meta-analyse van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van dopamine agonisten toegevoegd aan non-clozapine
antipsychotica voor verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie spectrum
stoornis

Lindenmayer e.a.
2013a

overheersende
negatieve symptomen
I NSS

chronische klinische
patiënten
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

methylfenidaat

amfetamine

Medicatie

1

1

k

8

16

n

*

NS



P

3

MD

NVT

31%

I2(%)



+

SA

farmaceutische
industrie

geen

Sponsor

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid; I, primaire; NS, niet-significant; NVT, niet van toepassing.
* significant, maar niet specifiek vermeld; = geen verandering.

schizofrenie

Inclusie criteria

Nolte e.a. 2004

Studie

2

11

AMSTAR

Tabel 14. Meta-analyse en Cochrane review van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van additietherapie met psychostimulantie
voor de verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie

Veerman e.a.
2014a

TRS
ambulante patiënten
I/II NSS

TRS
ambulante patiënten
I/II NSS

TRS
ambulante patiënten
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

clozapine

clozapine

clozapine

Comedicatie

lamotrigine
(100–400 mg)

lamotrigine
(100–400 mg)

lamotrigine
(100–400 mg)

Studie
medication

4

5

5

k

101

143

161

n

NS

0.065

0.35

0.008

0.43

0.41

P

SMD

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid; NS, niet-significant.

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie

Inclusie criteria

Sommer e.a.
2012a

Tiihonen e.a.
2009

Studie

0

onafhankelijk

geen



onafhahnkelijk

Sponsor



+



64

SA

I2 (%)

5

5

4

AMSTAR

Tabel 15. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van toegevoegde lamotrigine voor verbetering van negatieve
symptomen.
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schizofrenie

Singh & Singh,
2011
Subanalysie

TRS
I/II NSS

TRS
I/II NSS

TRS
I/II NSS

TRS
I/II NSS

Specificatie
studie populatie
en NSS

glycine

D-cycloserine
ampakine CX516
D-serine
glycine
sarcosine

clozapine

clozapine

D-serine
N-acetylcysteine
sarcosine
D-alanine
glycine
ampakine CX516
D-cycloserine
memantine

NMDA receptor
agonists

Medicatie

non-clozapine
antipsychotica

antipsychotica

Reguliere
medicatie

3

1
1
1
2
1

4
1
3
1
5
1
9
1

32

k

57

34
18
20
49
20

183
140
112
31
219
105
326
135

1413

n

0.07

1.83
0.47
0.36
0.11
0.07

0.54
0.45
0.39
0.81
0.60
0.17
0.04
0.05

0.27

SMD
Hedges’g

0.77

0.00
0.36
0.43
0.70
0.87

0.00
0.01
0.04
0.03
0.05
0.38
0.72
0.76

0.01

P

I2 =0%

QE=97.70

Heterogeniteit

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; TRS, therapieresistente schizofrenie; I I/II, geen primair/secondair onderscheid.
SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil; Hedges’ g.

schizofrenie

schizofrenie

Singh & Singh,
2011
Subanalyse

Veerman e.a.
2014b

schizofrenie

Inclusie
criteria

Singh & Singh,
2011

Studie



+

SA

geen

geen

Sponsor

5

6

AMSTAR

Tabel 16. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van toegevoegde NMDA-receptor agonisten voor verbetering van
negatieve symptomen.
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schizofrenie spectrum
stoornis

Singh e.a. 2012

klinische en
ambulante patiënten
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

rivastigmine
donepezil

donepezil
rivastigmine
galantamine

Medicatie

2

8

k

31

377

n

1.69

0.17

SMD
MD

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid.
 SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil; MD,gemiddeld verschil; * significant, maar niet specifiek vermeld.

schizofrenie spectrum
stoornis

Inclusie criteria

Ribeiz e.a. 2010

Studie

*

0.499

P

0

+

I2 (%)

geen

geen



+

Sponsor

SA

11

4

AMSTAR

Table 17. Meta-analyse en Cochrane review van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van cholinesterase remmers als
additietherapie voor verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

Oya e.a. 2014
Subanalyse

Oya e.a. 2014
Subanalyse

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

VIP
II NSS

chronisch met
acute exacerbatie
VIP
II NSS

voornamelijk acute
episode met matige
negatieve
symptomen
II NSS

niet gespecificeerd
I/II NSS

Studie populatie
en NSS

andere
antipsychotica
dan risperidon

risperidon

antipsychotica

atypische
antipscyhotica

atypische
antipsychotica

atypische
antipsychotica

atypische
antipsychotica

Comedicatie

3

2

minocycline

minocycline

5

3

6

8

4

5
1

k

minocycline
(50–200 mg)

celecobix
(400 mg)

celecobix
(400 mg)

groep
acetylsalicylzuur
(1000 mg)
celecoxib
(400 mg)

groep
acetylsalicylzuur
(1000 mg)
celecobix
(400 mg)

Studiemedicatie

148

119

267

180

513

774

264

n

0.49

1.36

0.86

0.32

0.12

0.026

0.26

SMD

0.004

<0.00001

0.0002

0.02

0.35

0.72

0.03

P

0

49

66

0

36

2.4

0

I2 (%)

+

+

geen

onafhankelijk

onafhankelijk

geen



+

Sponsor

SA

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; VIP, vroege eerste psychose; I/II, geen primair/secundair onderscheid; II, secundaire.

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie

Zheng e.a. 2017

Oya e.a. 2014

schizofrenie
spectrum stoornis

Nitta e.a. 2013

schizofrenie

schizofrenie
spectrum stoornis

Sommer e.a.
2012b

Zheng e.a. 2017
Subanalyse

Inclusie criteria

Studie

8

8

8

4

AMSTAR

Table 18. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van ontstekingsremmende medicatie als additietherapie voor
verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie

chronische
schizofrenie

Brondino e.a.
2013

Chen e.a. 2015

voornamelijk
persisterende
negatieve symptomen
I NSS

chronische schizofrenie
I/II NSS

chronische schizofrenie
TRS
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

extract van ginkgo
biloba
(240–360 mg)

extract van ginkgo
biloba
(120–360 mg)

extract van ginkgo
biloba
(120–360 mg)

Medicatie

8

3

6

k

1033

828

n

0.148

<0.01

0.44

0.01

0.5

2.09

P

SMD

+

+

+

I2 =97%

I2 =0%

SA

Q=15.11

Heterogeniteit

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; TRS, therapieresistente schizofrenie; I/II, geen primair/secundair onderscheid; I, primaire.
2 dubbelblinde RCTs, 2 enkelblinde RCTs en 1 open-label studie.
2 dubbelblinde RCTs and 1 enkelblinde RCT.

schizofrenie

Inclusie criteria

Singh e.a.
2010b

Studie

onafhankelijk

geen

geen

Sponsor

8

8

6

AMSTAR

Tabel 19. Meta-analyses van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van extract van ginkgo biloba als additietherapie voor verbetering
van negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

Heringa e.a.
2015
Subanalyse

Heringa e.a.
2015
Subanalyse

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

Oya e.a. 2016

Williams e.a.
2017

voornamelijk
overheersende
negatieve symptomen
I/II NSS

Voornamelijk
overheersende
positieve symptomen
II NSS

niet gespecificeerd I/II
NSS

chronische fase
overheersende
negatieve symptomen
I NSS

heterogeen
postmenopausale
vrouwen
I/II NSS

heterogeen
premenopausale
vrouwen
I/II NSS

heterogeen
vrouwen
mannen
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

oxytocine
(24–80 IU)

oxytocine
(40-80 IU)

oxytocine
(24-40 IU)

DHEA
(100 mg)

(60–120 mg)

raloxifeen

oestrogeen
(0.05–0.2 mg / 0.625–
2 mg)

oestrogeen
SERMs
pregnenolon
DHEA
testosteron
oxytocine

Medicatie

8

7

4

1

3

6

24

k

238

214

105

55

114

0.02

0.34

0.47

2.30

0.38

0.39

0.35

1149

462

SMD
Hedges’ g
WMD

n

0.848

0.12

<0.01

NS

0.030

0.011

0.001

P

+

+

+

+

NA

I2=86%

I2=55%

2=0.20

I2=0%

geen

geen

geen

geen

geen



I2=43%

I2=60%

Sponsor

SA

Heterogeniteit

=

8

8

6

11

6

AMSTAR

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitivitteit analyse; I I/II, geen primair/secondair onderscheid; I, primaire; II, secundaire; SERM, selectieve oestrogeen receptor
modulator; DHEA, dehydroepiandrosteron; NS, niet-significant; NVT, niet van toepassing.
Hedges’ g; ES, effect grootte; SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil; WMD,gewogen gemiddeld verschil.

schizofrenie
spectrum stoornis

Gumley e.a.
2014

schizofrenie

schizofrenie
spectrum stoornis

Heringa e.a.
2015

Elias & Kumar,
2007

Inclusie criteria

Studie

Tabel 20. Meta-analyses en een Cochrane review van dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van geslachtshormonen en oxytocine
als additietherapie voor de verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

Cramer e.a.
2013

Pearsall e.a.
2014

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

schizofrenie
spectrum stoornis

Dauwan e.a.
2016

Dauwan e.a.
2016
Subanalyse

Dauwan e.a.
2016
Subanalyse

Lutgens e.a.
2017

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

klinische patiënten
I/II NSS

klinische en
ambulante patiënten
I/II NSS

klinische en
ambulante patiënten
I/II NSS

klinische en
ambulante patiënten
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

fysieke
inspanning

reguliere
behandeling

yoga

fysieke inspanning

reguliere
behandeling

reguliere
behandeling
reguliere
behandeling

yoga

yoga

reguliere
behandeling

reguliere
behandeling

aerobe oefening

aerobe oefening
anaerobe oefening
yoga

90 minuten matig tot
krachtige fysieke
inspanning per week

reguliere
behandeling

reguliere
behandeling

yoga

yoga

Controle

Behandeling

7

6

8

18

5

1

2

2

2

k

395

320

854

140

18

102

60

49

n

0.36

0.46

0.42

0.49

0.44

1.13

0.54

0.28

0.59

MD
SMD
Hedges’ g

*

<0.001

0.013

<0.001

0.01

<0.00001

0.40

0.63

0.36

P

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II,geen primair/secundair onderscheid; NVT, niet van toepassing.
* significant, maar niet specifiek vermeld; niet specifiek vermeld voor negatieve symptomen.
SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil; MD, gemiddeld verschil; Hedges’ g.

schizofrenie
spectrum stoornis

Firth e.a.
2015

schizofrenie

schizofrenie
spectrum stoornis

Cramer e.a.
2013

Broderick
e.a. 2015

Inclusie criteria

Studie

55

60

0

+

+

+

+

+



NVT

+

+

SA

87

80

I2 (%)

geen

geen

geen

geen

onafhankelijk

geen

geen

Sponsor

7

8

8

11

7

8

8

AMSTAR

Tabel 21. Een Cochrane review en meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van fysieke inspanning en danstherapie voor de verbetering van
negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum
stoornis

Lutgens e.a.
2017
Subanalyse

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS

chronisch
stabiel
I/II NSS

chronisch
stabiel
I/II NSS

chronisch
stabiel
I/II NSS

Specificatie
studie
populatie en
NSS
reguliere behandeling
placebo behandeling
geen behandeling

muziektherapie

7

reguliere behandeling

reguliere behandeling

creatieve therapie
muziektherapie

muziektherapie

3

10

2

2

4

k

reguliere behandeling

muziektherapie

lage dosis
muziektherapie

hoge dosis
muziektherapie

Controle

Behandeling

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II,geen primair/secundair onderscheid.
9
RCTs en1 niet-gerandomiseerd onderzoek.
* significant, maar niet specifiek vermeld.

schizofrenie
spectrum
stoornis

Lutgens e.a.
2017

schizofrenie
spectrum
stoornis

Mössler e.a.
2011
Subanalyse

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

Mössler e.a.
2011
Subanalyse

Tseng e.a.
2016

schizofrenie
spectrum
stoornis

Inclusie
criteria

Mössler e.a.
2011

Studie

240

n

0.58

0.14

4.14

0.69

0.97

0.74

SMD

*

*

<0.001

*

*

*

P

95

98

53

I2 (%)

+

+

+

+

SA

geen

geen

geen

Sponsor

7

8

11

AMSTAR

Tabel 22. Cochrane review en meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van muziektherapie en creatieve therapie voor de verbetering van
negatieve symptomen.
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schizofrenie

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

Lynch
e.a. 2010

Sarin
e.a. 2011

Jones
e.a. 2012

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

andere psychotherapie

reguliere behandeling
andere psychotherapie
andere psychotherapie

CGT

CGT

CGT

reguliere behandeling
andere psychotherapie

reguliere behandeling
andere psychotherapie

CGT

CGT

reguliere behandeling
andere psychotherapie

CGT

reguliere behandeling
andere psychotherapie

reguliere behandeling
controle

CGT

CGT

Controle

Behandeling

16

2

28

34

6
4
7

8

238
239
380

452

126
8

23■

7

n

k

0.34

0.16

0.093

0.13

0.25
0.27
0.43

0.20

0.02

0.44

WMD
Hedges’ g
MD
SMD

*

0.225

0.130

0.03

NS
NS
NS

0.03

NS

*

P

I2= 74%

+

I2= 63%

+

+

+

I2= 48%

I2= 78%
I2=0%
I2=0%

+

I2=23%

+

+

+

Q=9.28

I2=118%

Heterogeniteit SA

geen

geen

geen

onafhankelijk

geen

onafhankelijk

onafhankelijk

geen

Sponsor

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II, geen primair/secundair onderscheid; I, primaire; CGT, cognitieve gedragstherapie; NS, niet-significant.
■9 RCTs high Clinical Trial Assessment Measure (CTAM) and 14 RCTs low CTAM; 5 blind RCTs and 2 non-blind RCTs; well-designed, blind RCTs, at low risk of bias.
* significant, maar niet specifiek vermeld; WMD, gewogen gemiddeld verschil; Hedges’ g; MD, gemiddeld verschil; SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil.

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

Velthorst
e.a. 2015

Lutgens
e.a. 2017

chronische fase
NSS secondaire uitkomst
I/II NSS
na behandeling

schizofrenie
spectrum
stoornis

Velthorst
e.a. 2015

chronische ambulante
patiënten
NSS primaire uitkomst
I NSS
na behandeling

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

acute fase
klinische patiënten
ambulante patiënten
I/II NSS
kortetermijn
middellangetermijn
langetermijn

heterogeen
I/II NSS
follow-up

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

Specificatie studie
populatie, NSS
en analyse

schizofrenie
spectrum
stoornis

Jauhar
e.a. 2014

schizofrenie
spectrum
stoornis

Inclusie
criteria

Wykes
e.a. 2008

Studie

7

8

8

9

11

6

5

6

AMSTAR

Tabel 23. Meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie voor de verbetering van negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

Cella e.a.
2016

Cella e.a.
2016
Subanalyse

Lutgens e.a.
2017

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

CTAM<65
CTAM65
I/II NSS

heterogeen
I/II NSS
follow-up

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

Specificatie
studie populatie,
NSS en analyse

neurocognitieve
therapie

cognitieve
remediatie
therapie

cognitieve
remediatie
therapie

cognitieve
remediatie
therapie

Behandeling

reguliere behandeling
actieve behandeling

reguliere beahndeling
actieve behandeling

reguliere beahndeling
actieve behandeling

Controle

14

21
24

14

42

k

737

2318

n

0.15

0.27
0.40

0.36

0.30

Hedges’ g
SMD

*

*
*

<0.01

<0.01

P

+

I2 =0%

+

+

I2 =0%

I2 =74%

SA

Heterogeniteit

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II, geen primair/secundair onderscheid; CTAM, Clinical Trial Assessment Measure.
* significant, maar niet specifiek vermeld.
Hedges’ g; SMD, gestandaardiseerd gemiddeld verschil.

schizofrenie
spectrum
stoornis

Inclusioe
criteria

Cella e.a.
2016

Studie

geen

geen

Sponsor

7

9

9

AMSTAR

Tabel 24. Meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van cognitieve remedicatie therapie en neurocognitieve therapie voor de verbetering van
negatieve symptomen.
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schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

schizofrenie
spectrum
stoornis

FusarPoli e.a.
2015

Roder
e.a. 2011

Khoury
e.a. 2013

Lugtens
e.a. 2017

Lugtens
e.a. 2017

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

heterogeen
I/II NSS
na behandeling
reguliere behandeling
actieve behandeling
wachtlijst

reguliere behandeling
actieve behandeling

familie interventies

reguliere behandeling
actieve behandeling
wachtlijst

mindfulness

vaardigheden training
bezigheidstherapie
cognitieve adaptatie
therapie

reguliere behandeling
placebo-aandacht

reguliere behandeling

Controle

geïntegreerde
psychologische therapie

psychologische
interventies

leeftijd 18
heterogeen
I/II NSS
na behandeling

heterogeen
I/II NSS
na behandeling

Behandeling

Specificatie
studie populatie,
NSS en analyse

3

13

3

11

27

k

0.19

0.44

0.56

0.42

0.40

ESw
Hedges’ g
SMD

NS

*

<0.01

<0.01

<0.001

P

+

+

I2 =65%

+

I2 =0%

I2 =86%

+

+

SA

Q=12

I2 =58%

Heterogeniteit

geen

geen

geen

geen

onafhankelijk

Sponsor

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II, geen primair/secundair onderscheid; CTAM, Clinical Trial Assessment Measure; NS, niet-significant.
cognitieve gedragstherapie, cognitieve rehabilitatie en muziektherapie.
ESw, gewogen effect grootte; Hedges’ g; SMD, gestandaardiseerde gemiddelde verschil.
* significant, maar niet specifiek vermeld.

Inclusie
criteria

Studie

7

7

4

4

10

AMSTAR

Tabel 25. Meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van andere psychologische en psychosociale interventies voor de verbetering van
negatieve symptomen.
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schizofrenie

He e.a. 2017

niet gespecificeerd
I/II NSS

leeftijd 18
heterogeen
I/II NSS

voornamelijk
overheersende negatieve
symptomen
I NSS

stabiel met medicatie
(8 studies)
zonder medicatie of
medicatienaief
(1 studie)
I/II NSS

chronisch
stabiel
I/II NSS

Specificatie studie
populatie en NSS

7

13

rTMS

rTMS

9

rTMS

8

5

rTMS

rTMS

k

Behandeling

213

n

0.41

0.23

0.53

0.43

0.27

SMD

NS

0.413

0.002

0.03

0.417

P

+

+

onafhankelijk

geen

onafhankelijk


I2=51%

+

geen



I2=46%

I2=74%

onafhankelijk

+

2=8.65

Sponsor

SA

Heterogeniteit

7

10

5

5

3

AMSTAR

NSS, negatieve symptomen van schizofrenie; SA, sensitiviteit analyse; I/II,geen primair/secundair onderscheid; I, primaire; rTMS, repetitieve transcraniële magnetische stimulatie; NS,
niet-significant.

schizofrenie
spectrum stoornis

Fusar-Poli e.a.
2015

schizofrenie

schizofrenie
spectrum stoornis

Dlabac-de Lange
e.a. 2010

Shi e.a. 2013

schizofrenie

Inclusie criteria

Freitas e.a. 2009

Studie

Tabel 26. Meta-analyses van dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie vergeleken met
schijnstimulatie voor de verbetering van negatieve symptomen.

