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EXTRAPIRAMIDALE ONGEWENSTE EFFECTEN VAN EERSTE 

EN TWEEDE GENERATIE NEUROLEPTICA 
 

Bespreking van: Peluso MJ, Lewis SW, Barnes TR and Jones PB. Extrapyramidal mo-

tor side-effects of first- and second-generation antipsychotic drugs. Br J Psychiatry 

2012;200:387-92. 

 

Lange tijd werd gedacht dat behandeling met atypische antipsychotica gepaard ging 

met minder extrapiramidale ongewenste effecten. Recente studiegevens lijken dit ech-

ter tegen te spreken. 

In de CUtLass 1 studie werden 227 schizofreniepatiënten, waarvan de therapie met 

neuroleptica gewijzigd diende te worden omwille van onvoldoende werkzaamheid of 

ongewenste effecten, gerandomiseerd overgeschakeld naar ofwel een neurolepticum 

van de eerste generatie (typisch neurolepticum) ofwel een neurolepticum van de 

tweede generatie (atypisch neurolepticum, clozapine uitgezonderd). Binnen deze klas-

sen was de behandelende arts vrij om een specifiek product te kiezen. Enkel de 

beoordelaar van het effect van de behandeling en de ongewenste effecten was blind 

over de keuze van medicatie. Primair eindpunt was levenskwaliteit. Een secundaire 

analyse werd uitgevoerd om na te gaan of er een verschil was in het voorkomen 

van extrapiramidale ongewenste effecten zoals acute dystonie, acathisie, parkinso-

nisme en tardieve dyskinesie. Als klinisch belangrijk effect werd een odds ratio van 2 

ofwel 0,5 vooropgesteld, dit wil zeggen: een verdubbeling ofwel een halvering van 

het risico op extrapiramidale ongewenste effecten van tweede generatie neuroleptica 

ten opzichte van eerste generatie neuroleptica. Een beoordeling vond plaats op 12 

weken en 52 weken. 

Na 12 weken vond men volgens de vooropgestelde criteria klinisch relevant minder 

ontstaan van parkinsonisme en acathasie, maar het verschil was niet statistisch sig-

nificant na 52 weken. Omgekeerd kwam tardieve dyskinesie na 12 weken klinisch 

relevant meer frequent voor bij de behandeling met tweede generatie neuroleptica, 

al was dit verschil ook hier niet statistisch significant na 52 weken. Er was geen 

statistisch significant verschil in het verbeteren van bestaande extrapiramidale ver-

schijnselen tussen beide klassen neuroleptica zowel op 12 als 52 weken. 

Wijzigen van klasse was toegelaten tijdens het verloop van de studie. Door de inten-

tion-to-treat analyse blijven patiënten die wisselden van klasse wel gerekend bij de 

klasse van neuroleptica bij randomisatie, wat volgens de auteurs een mogelijke ver-

klaring is voor het verdwijnen van het verschil op 52 weken. 
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Commentaar van de redactie: 

Deze kleine studie besluit dat er geen verschil bestaat in het voorkomen van extrapi-

ramidale verschijnselen tussen eerste en tweede generatie neuroleptica. De verkeerde 

opvatting dat er een verhoogd risico zou zijn met de eerste generatie ten opzicht 

van de tweede is mogelijk ontstaan doordat in de eerdere studies de tweede gene-

ratie neuroleptica vaak werden vergeleken met haloperidol in hoge dosis. 


