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Significant cortical thinning
• medicated patient group relative to the control group
• medicated patient group relative to the unmedicated patient group
No significant cortical thickness differences
• unmedicated patient group relative to the control group
However: better cognitive performance in medicated patients compared to
unmedicated patients
JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.2178
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A true dilemma

De rol van dopamine
n

n

n

n

Speelt hoofdrol in het beloningscircuit en regelt drive,
motivatie en nieuwsgierigheid
Dopamine ontregeling is een van de laatste schakels
in de route naar een psychose
Ontremde dopamine burst activiteit vanuit het VTA via
de mesolimbische dopamine banen veroorzaakt
hyper-salience wat leidt tot positieve symptomen
Maar lage dopamine activiteit in de dopamine banen
van het VTA naar de frontale hersenschors gaat
gepaard met verminderde drive en negatieve
symptomen

Dopamine en psychose
n

n

Dopaminerge ontregeling kan het gevolg zijn van
ontregeling van de excitatie/inhibitie balans in de
hersenschors, die door een meer primaire stoornis wordt
veroorzaakt
Dopaminerge blokkade kan je zien als een symptomatische
behandeling van een gevolg van een hogerop gelegen
stoornis

Hypothese: je hebt dopamineblokkade nodig om de
productie van positieve symptomen te stoppen en
voorkomen, maar dat pakt niet de onderliggende
stoornis aan die de functionele beperkingen
veroorzaakt en kan deze misschien verergeren.

Veel robuust bewijs van de
effectiviteit van antipsychotica om
positieve symptomen te stoppen en
voorkomen
n

n

n

Hogere relapse rates werden gevonden in alle
trials die placebo met actieve medicatie vergeleken
Robuust bewijs dat een langere duur van
onbehandelde psychose een negatieve impact
heeft op de prognose
Bewijs is er dat dit ook opgaat voor de duur van de
relapses

Rationale van
onderhoudsbehandeling met
antipsychotica
n
n

n

n

Voorkomen van terugval positieve symptomen
Behandeling met tussenpozen leidde steeds tot
meer relapses op korte termijn
Meer relapses treden op bij mensen met minder
gunstige uitkomsten die vaker niet meer gevoelig
zijn voor behandeling
Maar zijn relapses de oorzaak van een slechte
uitkomst, of zijn beide gevolgen van een ernstiger
onderliggende stoornis?

Maar wat is er bekend over
functionele uitkomsten?
n

n

n

n

Er zijn bijna geen onderzoeksgegevens over
functionele uitkomsten
Symptomatische remissie leidt niet vanzelf tot
functioneel herstel
Negatieve symptomen kunnen verergeren door
dopamine blokkade
De integriteit van de hersenen kan misschien
aangetast worden door antipsychotica

Oorspronkelijke discontinuatie trial

Hoofdvraag
Is onderhoudsbehandeling na remissie van een
eerste episode psychose echt de beste optie?

We deden een RCT bij eerste episode
psychose in remissie, om dosisreductie te
vergelijken met onderhoudsbehandeling
We veronderstelden bij dosis-reductie/discontinuatie
vergeleken met onderhoudsbehandeling:

Betere kwaliteit van leven en functioneren
Waarschijnlijk ten koste van:
Meer relapses

Hoe werd de
dosisverlagings/stopstrategie
uitgevoerd?
Als de positieve symptomen waren verdwenen
n Verlagen van de dosering antipsychotica (met
ongeveer 50%, afhankelijk van de begindosering)
n Monitoren van positieve symptomen
n Verder verlagen, tot tenslotte mogelijk stoppen
n Herstarten of dosisverhogen bij terugkerende
positieve symptomen
Intention-to-treat, personalized approach, nauwe
samenwerking met patiënt en familieleden.
n
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Consort flow chart
Oct 2001 through Dec 2002
257 eligible for trial

100 meeting criteria but refusing
or lost to follow-up
157 randomised

8 nonremitting
9 relapsing
1 suicide
11 informed consent withdrawn

128 trial group

Wat vonden we na 2 jaar…
n
n
n

n

Slechts 21.5% kon helemaal zonder antipsychotica
Geen verschil in kwaliteit van leven tussen de armen
Geen verschil in niveau van functioneren, maar wel meer aan
het werk, net niet significant (35% vs. 17%, OR=2.4, P = .06)
Twee keer zoveel relapses bij dosisverlaging in vergelijking
met onderhoudsbehandeling: 42% tegen 21% in 18 maanden

Geen winst, wel meer relapses, hoewel die goedaardig waren en
geen invloed hadden op opnamedagen of ernst van
symptomen

7-years follow-up
n

n

n

n

Doel: om het aantal herstelde patiënten te
vergelijken
Lange termijn effecten van dosisverlaging op
herstel waren niet bekend
103 (80,5%) van 128 patiënten werden bereid
gevonden mee te doen met de follow-up
assessment
Geen gecontroleerde behandeling in de
tussentijd

Participants of 7 years
follow-up, n=103
n

n

25 non-participants: 1 suicide, 18 refused to
participate, 6 lost to follow-up; no differences
in baseline characteristics with participants
No baseline differences between DR (n=52)
and MT (n=51) patients in gender, DUP, age
at onset, working, living alone, substance
abuse, diagnosis, PANSS scores, functional
capacity, quality of life

Recovery, symptomatic and functional
remission after 7 years
DR (n=52)

MT (n=51)

Recovery

21 (40.4%)

9 (17.6%)

Total
sample
(n=103)
30 (29.1)

Symptom
remission

36 (69.2%)

34 (66.7%)

70 (68.0)

Functional
remission

24 (46.2%)

10 (19.6%)

34 (33.0)

Predictors of recovery, symptomatic and functional
remission, logistic regression
n

n

n

Recovery:
u Negative symptoms
u Living together
u Trial arm (DR)
Symptomatic remission
u DUP
Functional remission
u Negative symptoms
u Living together
u Social functioning
u Trial arm (DR)

OR = .845, df = 1, P = .007
OR = 4.444, df = 1, P = .011
OR = 3.489, df = 1, P = .014
OR = .616, df = 1, P = .021
OR = .852, df = 1, P = .021
OR = 4.682, df = 1, P = .010
OR = .857, df = 1, P = 0.40
OR = 4.617, df = 1, P = .004

Relapse rates over 7 years of follow-up
Kaplan Meier survival analysis of time to first relapse after first remission during 7 years of follow-up in patients
receiving Guided Discontinuation (GD) or Maintenance Treatment (MT) from t6 (start of trial after 6 months of first
remission) to t90 (final follow-up)

Antipsychotic dose during the last
2 years of follow-up
n

n

mean daily haloperidol equivalents after 7 years
u DR: 2.20 mg (SD 2.27)
u MT: 3.60 mg (SD 4.01)
u Significant difference: t = -2.185, P = .031
without patients who completely stopped antipsychotics
(11 in DR and 6 in MT)
u GD: 2.79 (SD 2.21)
u MT: 4.08 (SD 4.03)
u Bordering on significance: t = -1.813, P = .073

Dosis-verlaging is het best!
n

n

n

Dosisverlaging bij eerste episode patienten in
remissie geeft twee maal zoveel herstel (40.4% vs.
17.6%)
Geen verschil in symptoom remissie rates
(69.2% vs. 66.7%)
Hoewel relapse rates op korte termijn twee keer zo
hoog waren, waren ze gelijk vanaf drie jaar followup (ongeveer 60% had tenminste1 relapse in 7
jaar)

Sla snel toe, maar laat de teugel
vieren zodra de positieve
symptomen het toelaten
Behandel positieve symptomen zo snel mogelijk met
antipsychotica
n
Zodra de symptomen verdwenen zijn: verminder geleidelijk
de belasting met antipsychotica zodanig dat de symptomen
afwezig blijven
n
Ga door met monitoren en pas zo mogelijk/zo nodig de
dosering van antipsychotica aan
Waarom werkt dit?
u Verlichting van overbodige dopamine blokkade, die niet
nodig is om de psychose te bestrijden, en die functionele
beperkingen veroorzaakt
u Dat laat meer en beter functioneel herstel toe.
n
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