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De werkgroep Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie heeft deze herziene 

multidisciplinaire richtlijn opgesteld volgens een tweetal uitgangspunten.

• Richtlijnontwikkeling is geen doel op zich, maar dient op de eerste en de laatste plaats de kwaliteit van zorg.

• De patiënt moet er beter van worden en de hulpverlener moet er daadwerkelijk steun van ondervinden. Het 

is nadrukkelijk niet de bedoeling een bureaucratisch keurslijf van regelgeving te ontwerpen dat in iedere 

spreekkamer een blok aan het been is en waarin ook patiënten zich niet herkennen.
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• Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften. Zorgverleners kunnen, als zij dat 
nodig achten, op basis van hun professionele deskundigheid en autonomie 
afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als de situatie van de 
patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. 

• Niveau van bewijs van conclusies

• Niveau Gebaseerd op

• 1 Minimaal één onderzoek van A1-niveau of ten minste twee 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau.

• 2 Minimaal één onderzoek van A2-niveau, of ten minste twee 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van B-niveau.

• 3 Minimaal één onderzoek van B- of C-niveau.

• 4 Mening van deskundigen.
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• Diagnostiek bij kinderen, vrouwen, migranten en ouderen 

• Niveau 4 Het stellen van de diagnose kinderschizofrenie vereist grote 
deskundigheid. (D: Mening van deskundigen)

• Niveau 2 Het is aannemelijk dat er belangrijke sekseverschillen zijn in 
symptomen en beloop. (A2: Leung & Chue, 2000)

• Niveau 2 Er zijn aanwijzingen dat etnische verschillen leiden tot 
verschillen in diagnostiek. (B: Haasen, 2000; Selten, 2002)

• Niveau 3 Het is aannemelijk dat de eerste psychotische episode in het 
kader van schizofrenie niet zelden optreedt na het 40e jaar. Vrouwen zijn 
duidelijk oververtegenwoordigd. (B: Castle, 1993)
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Genetische risicofactoren 
• Niveau 1 Eeneiige tweelingbroer of -zus van een patiënt met schizofrenie 

(40-48%), andere eerstegraadsverwanten van schizofrene 
patiënten (6-17%) en voor patiënten met het 22q11-
deletiesyndroom (ongeveer 25%). (A1: Gottesman, 1991. B: 
Murphy, 1999)

De belangrijkste andere risicofactoren 
• Niveau 1 Mannelijk geslacht. (A1: Aleman, 2003)
• Niveau 2 Laag iq. (A2: David, 1997)
• Niveau 1 Hoge urbanisatiegraad van de plaats van opgroeien. (A1: 

Krabbendam, 2005)
• Niveau 1 Voorgeschiedenis van migratie (van de persoon of zijn ouders) 

uit niet-westers land naar Europa. (A1: Cantor-Graae, 2005)
• Niveau 1 Gebruik van cannabis.  (A1: Henquet, 2005)
• Niveau 1 Obstetrische complicaties. (A1: Cannon, 2002)
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Bijkomende onderzoeken: 

• Niveau 1 Er zijn aanwijzingen dat patiënten met schizofrenie gemiddeld 
minder goed presteren op cognitieve functietaken zoals 
concentratie, geheugen, planning, abstract redeneren, 
conceptformatie, inhibitie van impulsen, besluitvorming en 
vigilantie. (A1: Aleman, 1999; Fioravanti, 2005)

• Niveau 2 Er is geen bewijs dat het meten van zorgbehoeften leidt tot een 
beter resultaat van de behandeling (A2: Marshall 2004; Slade, 
2006)

• Niveau 1 Er is geen bewijs gevonden dat routine outcome monitoring 
(rom) en feedback de zorgbehoeften van de patiënt reduceert 
of de kwaliteit van leven verbetert

• Niveau 4 Er is geen instrument beschikbaar waarmee men suïcide bij 
een patiënt met schizofrenie goed kan voorspellen. (D: Mening 
van deskundigen)
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Biologische behandeling

• Niveau 1 Het is aangetoond dat antipsychotische medicatie bij de 
behandeling van schizofrenie en de schizofreniforme stoornis 
werkzaam is in het verminderen van ten minste een belangrijk deel 
van de symptomen bij de meerderheid van de patiënten (A1: Leucht
et al., 2009a)

• Niveau 1 Het is aangetoond dat het onderscheid tussen 1ste- versus 
2de generatie AP niet meer valide is. (A1: Leucht et al., 2009b; Lewis et 
al., 2006; Lieberman et al., 2005; Kahn et al., 2008)

• Niveau 1 Omdat de 2de generatie AP onderling op belangrijke kenmerken van 
elkaar verschillen (in bijwerkingen, effectiviteit, kosten én ook 
farmacologisch) vormen de 2de generatie AP géén homogene klasse. Ook 
de 1ste generatie AP vormen geen homogene klasse. (A1: Leucht et al., 
2009b)
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Biologische behandeling

• Niveau 1 Het is aangetoond dat clozapine en olanzapine werkzamer zijn dan 
andere antipsychotica (efficacy). Dat geldt vooral voor de positieve 
symptomen. (A1: Leucht et al., 2009a; 2009b; 2009c; 2009d. A1: nice, 
2010)

• Niveau 1 Het is niet aangetoond dat enig antipsychoticum effectiever is dan 
andere antipsychotica, met uitzondering van clozapine.

• Niveau 1 Er is geen eenduidige evidentie voor grotere werkzaamheid of 
effectiviteit van één bepaald antipsychoticum die een voorkeur voor een 
bepaald middel rechtvaardigt.

• Niveau 1 Het is aangetoond dat er grote verschillen in bijwerkingen bestaan tussen 
de diverse antipsychotica. (A1: Leucht et al., 2009)
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Biologische behandeling

• Niveau 2 Er zijn aanwijzingen dat toepassing van een AP in 
depotvorm een zinvolle bijdrage kan leveren aan de behandeling. (B: 
Adams et al., 2001; Nasrallah et al., 2007; Schooler et al., 2003)

• Niveau 2 Er zijn aanwijzingen dat toepassen van depotAP ter 
verbetering van de adherence alleen kan slagen binnen een goede 
behandelcontext. (B: Knegtering et al., 2011; Patel et al., 2008; 2009)

Invloed patiëntenperspectief op de gewogen keuze voor een AP

• Niveau 2 Het is aannemelijk dat het subjectieve welbevinden van patiënten die 
AP gebruiken, goed te meten is met een gestandaardiseerd 
instrument. (B: Naber, 2001; De Haan, 2003)

• Niveau 1 Het is aangetoond dat het subjectieve welbevinden bij AP voornamelijk 
samenhangt met de dosering en niet met de aard (1ste vs 2de generatie) 
van het voorgeschreven AP. (A2: Naber, 2005; Van Nimwegen, 2008)
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Biologische behandeling

• Niveau 1: Het is aangetoond dat amisulpride, clozapine, olanzapine en sulpiride
een gunstig effect hebben op de depressieve symptomen, in vergelijking 
met de andere AP. (A1: Furtado & Srihari, 2008; Leucht et al., 2009. A2: 
Ramírez, 2006)

• Niveau 1: Het is aangetoond dat bij patiënten die niet eerder met antipsychotica 
zijn behandeld, een lagere dosering voldoende kan zijn. (A1: Salimi et al., 
2009 A2: McEvoy, 1991; Merlo et al., 2002)

• Niveau 1: Het is aangetoond dat onderhoudsbehandeling met antipsychotica leidt 
tot een lager terugvalpercentage, al blijft er een aanzienlijk 
terugvalpercentage, ook bij onderhoudsbehandeling. (Gilbert, 1995, 
Chen, 2009; Gaebel, 2002; Gitlin, 2001; Wunderink, 2007)

• Niveau 1: Het is aangetoond dat bij multipele-episodepatiënten alternatieve 
strategieën zoals intermitterende behandeling of targeted treatment niet 
effectief zijn vanwege het hoge relapsrisico en het ontbreken van 
duidelijke voordelen. (A2: Carpenter, 1990; Gaebel, 2002) 
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Bijwerkingen
• Niveau 1: Het is aangetoond dat er minder risico is op acute dystonie indien 

gekozen wordt voor andere intramusculaire antipsychotica (zoals 
olanzapine) dan intramusculaire haloperidol (> 4 mg/ dag). Dit 
verschil valt weg als haloperidol wordt gecombineerd met 
promethazine. (A1: Satterthwaite, 2008)

• Niveau 1: Het is aangetoond dat bestaand parkinsonisme verbetert bij het 
toevoegen van anticholinergica. (A1: Mindham et al., 1972; 1977; 
Chouinard et al., 1979; Chen, 1991)

• Niveau 1: Het is aangetoond dat bij patiënten met schizofrenie die haloperidol 
gebruiken, acute bewegingsstoornissen en tardieve dyskinesie 
significant vaker voorkomen dan bij patiënten met schizofrenie die 
2de genereratie AP gebruiken. (A1: Leucht et al., 2009; Koning et al., 
2010. A2: Goa et al., 2009; Correl & Schenk, 2008)
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Bijwerkingen
• Niveau 1: Het is aangetoond dat clozapine en olanzapine sneller en meer 

ontregeling van de metabole waarden veroorzaken dan andere AP. Het is 
aangetoond dat quetiapine en risperidon minder dan clozapine en 
olanzapine, maar meer dan aripiprazol, haloperidol en perfenazine, 
ontregeling van metabole waarden veroorzaken. (A1: Correll et al., 2009; 
De Hert et al., 2008; Medved et al., 2009; Meyer et al., 2008; Newcomer
et al., 2009; Smith et al., 2009; Tschoner et al., 2009; Van Winkel et al., 
2008)

• Niveau 1: Het is aangetoond dat voor een groot deel van de patiënten met 
schizofrenie het gebruik van AP gewichtstoename tot gevolg kan hebben. 
Het is niet duidelijk wanneer daarbij een plateau wordt bereikt. (A1: 
Tarricone et al., 2010)

• Niveau 1: Het is aannemelijk dat de kans dat personen met schizofrenie diabetes 
mellitus ontwikkelen, bijna twee keer zo groot is als gemiddeld in de 
algemene bevolking. (A2: Osborn et al., 2008)
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Welk AP voor welk type patiënt? 

• Niveau 4: Deskundigen menen dat uitspraken die berusten op de klinische 
resultaten van gerandomiseerde klinische proeven, niet 
rechtstreeks kunnen leiden tot de keuze van het te gebruiken 
middel voor de individuele patiënt. (Leucht et al., 2009c; Loonen, 
2009; nice, 2010; Smulders, 2009)

• Niveau 4: De keuze van een AP dient per individuele patiënt vooral 
gebaseerd te worden op het patroon van bijwerkingen in 
samenhang met de eigenschappen van de patiënt en de voorkeur 
van de patiënt. (D: De mening van de werkgroep Multidisciplinaire 
richtlijn schizofrenie)



• Stap 1 Behandeling van psychose
• Start antipsychoticum.
• Evalueer na twee, vier en zes weken: effectiviteit en bijwerkingen.
• Beoordeel de therapietrouw (eventueel spiegelbepaling).
• Eventueel dosisaanpassing. Zie paragraaf 6.1.
• Bij remissie → langdurige onderhoudsdosering. Zie paragraaf 6.2.
• Bij onvolledige remissie na zes weken → Stap 2. 

• Stap 2 Na zes weken in Stap 1 geen respons? 
• Wissel van antipsychoticum
• Evalueer na twee, vier en zes weken: effectiviteit en bijwerkingen.

• Beoordeel de therapietrouw (eventueel spiegelbepaling,  zie paragraaf 10.1).
• Bij gebrekkige therapietrouw: overweeg depotpreparaat.

• Eventueel dosisaanpassing. Zie paragraaf 6.1.
• Bij remissie → langdurige onderhoudsdosering. Zie paragraaf 6.2.
• Bij onvolledige remissie na zes tot twaalf weken → Stap 3.

• Stap 3 Na twaalf weken Stap 2 geen respons?
• Wissel naar clozapine.
• Evalueer na twee, vier en acht weken en opnieuw na vier maanden: effectiviteit en bijwerkingen.
• Verricht bloedcontroles en zo nodig spiegelbepalingen. Zie paragraaf 6.1
• Eventueel dosisaanpassing. Zie paragraaf 6.1 en 10.1.
• Bij remissie → langdurige onderhoudsdosering. Zie paragraaf 6.2.
• Bij onvolledige remissie na vier maanden: ga naar Stap 4.



• Stap 4 Bij clozapine onvolledige respons?

• Overweeg additie ander antipsychoticum. Zie paragraaf 7.2.

• Evalueer na twee, vier en tien weken; stop bij onvoldoende effect.

• Overweeg additie lamotrigine, memantine, lithium. Zie paragraaf 7.3.

• Overweeg rtms. Zie paragraaf 12.2 en 12.3.

• Stap 5 Bij restsymptomen

• Bij negatieve symptomen

• Overweeg additie mirtazepine aan antipsychoticum of lamotrigine aan clozapine.

• Overweeg eventueel rtms. Zie paragraaf 12.3.

• Bij depressieve symptomen

• Overweeg additie van antidepressivum aan antipsychoticum.

• Stap 6 Bij ernstige persisterende hallucinaties en/of negatieve symptomen na Stap 4 en 5

• Overweeg ect. Zie paragraaf 12.1.
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Psychosociale interventies
• Cognitieve gedragstherapie

• Niveau 1: het is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie psychiatrische symptomen 
vermindert tot twaalf maanden na de behandeling (panss, bprs en cprs). 

• Cognitieve remediering
• Niveau 2: geen effect op terugval en algemeen functioneren 

• Gezinsinterventies: 
• Niveau 1: Het is aangetoond dat psycho-educatieve interventies met gezinnen en familieleden 

bij patiënten met schizofrenie tot significant minder terugval en opnames leiden. Ook 
verbetert de medicatietrouw. Langetermijninterventies hebben een grotere impact op 
patiënten dan kortetermijninterventies.

• Psychoanalytische behandelingen: 
• Niveau 1: Het is aangetoond dat psychoanalytische behandelingen van mensen met 

schizofrenie in vergelijking met standaardzorg, AP medicatie of een andere controleconditie 
geen effect heeft op symptomen, ziekenhuisopname en terugval.
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Psychosociale interventies
• Copingstrategieen bij hallucinaties

• Resultaten van de onderzoeken zijn inconsistent en therapie kan niet aanbevolen worden

• Psychoeducatie
• Niveau 1: Het is aangetoond dat psycho-educatie in vergelijking met elke andere 

controleconditie geen effect heeft op symptomen (bprs, panns, sans en madrs), en terugval.

• Adherencetherapie: 
• Niveau 1: Het is aangetoond dat adherencetherapie in vergelijking met andere controle-

interventies geen effecten heeft op symptomen, kwaliteit van leven, algemeen functioneren, 
terugval en aantal heropnames.

• Psychomotore therapie
• Danstherapie
• Dramatherapie 
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Zorg, begeleiding en ervaringdeskundigheid
• Herstel is steeds meer het leidende principe in de geestelijke gezondheidszorg

• Herstelondersteunende professional, verschillende fasen in het herstelproces

• Shared decision making
• een regelmatige afstemming om tot gezamenlijke doelbepaling en inzet van mogelijke 

interventies en acties te komen

• Vroegsignalering en sociale inclusie 

• Zorg voor lichamelijke gezondheid
• Verpleegkundige interventies 
• Suicidepreventie
• Seksuele voorlichting en educatie
• Lotgenotengroepen en ervaringsdeskundigheid  
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Maatschappelijke participatie en rehabilitatie

• Onderwijs

• Arbeid 

• Lotgenotengroepen 

• Stigma: 
• Niveau 2: Het is aannemelijk dat biogenetische oorzakelijke verklaringen voor schizofrenie 

(vergeleken met psychosociale) samenhangen met negatieve, stigmatiserende attitudes.

Zorgorganisatie

• Ambulante teams

• Huisarts en somatische zorg  

• Dagbehandeling 
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Consider second-generation antipsychotics as first-line medications 

because of the decreased risk for extrapyramidal side effects and tardive 

dyskinesia. 

• For patients who have had prior treatment success or who preferfirst-

generation agents, these medications are useful and for specific patients 

may be the first choice. 

• With the possible exception of clozapine for patients withtreatment-

resistant symptoms, antipsychotics generally have similar efficacy in 

treating positive symptoms. 

• Second-generation antipsychotics may have superior efficacy intreating 

global psychopathology and cognitive, negative, and mood symptoms. 

 

Consider long-acting injectable antipsychotic medication for patients with 

recurrent relapses related to partial or full nonadherence. The oral form of 

the same medication (e.g., fluphenazine, haloperidol, and risperidone) is 

the logical choice for initial treatment. 
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• Perform a clinical assessment for abnormal involuntary movements every 6 months 
for patients taking first-generation antipsychotics 

• Every 12 months for patients taking second-generation antipsychotics. 

• For patients at increased risk (e.g., elderly patients), assessments should be made 
every 3 months and 6 months with treatment using first-generation and second-
generation antipsychotics, respectively.

• Psychosocial treatments with demonstrated efficacy include

• family interventions,

• supported employment,

• assertive community treatment,

• social skills training, and

• cognitive behaviorally oriented psychotherapy.



Internationale richtlijnen: APA 
Choice of Treatment Setting or Housing

• Indications for hospitalization usually include the patient’s being considered to pose a serious 
threat of harm to self or others or being unable to care for self and needing constant supervision or 
support.

• Other possible indications for hospitalization include general medical or psychiatric problems that 
make outpatient treatment unsafe or ineffective.

• Legal proceedings to achieve involuntary hospitalization are indicated when patients decline 
voluntary status and hospitalization is clearly warranted.

• Alternative treatment settings such as day or partial hospitalization, home care, family crisis 
therapy, crisis residential care, and assertive community treatment should be considered for 
patients who do not need formal hospitalization for their acute episodes but require more intensive 
services than can be expected in a typical outpatient setting.

• Patients may be moved from one level of care to another on the basis of the availability of the 
setting, the clinical condition of the patient, patient’s and family’s preferences.
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Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists







Title Author/institution Country

Publication date

End of search date*

Abbreviation and 

reference

The 2009 Schizophrenia PORT

Psychopharmacological Treatment

Recommendations and Summary Statements

Schizophrenia Patient

Outcomes Research Team

USA December 2009 March 2008 PORT28

Clinical Practice Guidelines for Schizophrenia and

Incipient Psychotic Disorder

Ministry of Health and

Consumer Affairs

Spain March 2009 July 2007 Spain29

Management of Schizophrenia in Adults Ministry of Health, Malaysia Malaysia May 2009 Not described Malaysia30

Schizophrenia Clinical Practice Guidelines Ministry of Health, Singapore Singapore April 2011 Not described Singapore31

Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: 

recommendations from

the British Association for Clinical Psychopharmacology

British Association for Clinical

Psychopharmacology

UK 2011 September 2008 BAP32

World Federation of Societies of Biological

Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological

Treatment of Schizophrenia

World Federation of Societies

of Biological Psychiatry (WFSBP)

International May 2012 to March 

2015

March 2012 WFSBP23–25

Management of Schizophrenia Scottish Intercollegiate Guidelines Network Scotland March 2013 December 2011 SIGN3

The Psychopharmacology Algorithm Project at the Harvard South Shore 

Program: an update on schizophrenia

Harvard Medical School USA January 2013 Not described. Paper submitted for 

publication December 2011

Harvard33

Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management National Institute for Health and Care 

Excellence

UK February 2014 December 2008 (for pharmacologicalal 

treatment)

NICE34

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice 

guidelines for the management of schizophrenia and related disorders

Royal Australian and New

Zealand College of

Psychiatrists

Australia and

New Zealand

2014 and 2016 Not described RANZCP26 27



 

Table 2 Domain scores for CPGs addressing the pharmacological treatment of first-episode schizophrenia using AGREE II as assessed 

by three raters and scaled as a percentage of the maximum possible score for each domain 

Domain 

PORT 

(%) 

Spain 

(%) 

Malaysia 

(%) 

Singapore 

(%) 

BAP 

(%) 

WFSBP 

(%) 

SIGN 

(%) 

Harvard 

(%) 

NICE 

(%) 

RANZCP 

(%) 

Scope and purpose 85 85 100 96 93 83 96 50 100 81 

Stakeholder involvement 54 80 93 75 63 44 90 20 89 67 

Rigour of development 69 82 74 41 56 61 91 57 84 49 

Clarity of presentation 85 89 94 94 83 52 96 78 94 83 

Applicability 29 57 39 40 38 21 79 14 75 31 

Editorial independence 78 75 97 25 39 64 78 86 86 42 

Overall assessment Y Y Y/M N Y/M Y/M Y Y/M Y Y/M 

N, guideline is not recommended; Y, guideline is recommended for use; Y/M, guideline is acceptable with modifications. 
BAP, British Association of Psychopharmacology; CPG, clinical practice guidelines; NICE, National Institute of Clinical and Care Excellence; PORT, 

Patient Outcomes Research Team; RANCP, Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists; SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network; WFSBP, World Federation of Societies of Biological Psychiatry. 


