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Titel 

Het voorkomen van diabetes mellitus en metabole bijwerkingen bij minderjarigen behandeld met risperidon: een 

follow-up tot 3 jaar. 

 

Auteurs 

Vertommen E (MD), Neves Ramos DJM (MD), Staelens ASE (MD), Verschueren LMT (MD), van West DEM 

(MD, PhD) 

 

Trefwoorden: 

Risperidon, diabetes mellitus, gewichtstoename, metabool syndroom 

 

In een oogopslag 

In de groep van 66 minderjarigen behandeld met risperidon werden geen gevallen van diabetes beschreven 

tijdens een 3 jaar durende opvolging. Gewichtstoename en verstoorde lipiden blijven wel belangrijke metabole 

bijwerkingen. 

 

Abstract 

Inleiding: In het onderzoek werden 66 jongeren (12 – 17 jaar) op risperidon opgevolgd, die ongeacht hun 

diagnose hieraan werden blootgesteld. We kozen voor deze aanpak omdat de strenge in- en exclusiecriteria van 

de meeste trials slechts 5% van onze populatie vertegenwoordigen en er dus vragen waren naar generalisatie toe. 

Daarnaast zijn de meeste studies van korte duur (≤12w) wat uitspraken over het gebruik op langere termijn 

weinig onderbouwd maakt. 

Methode: Van de 150 jongeren in de follow-up databank, stonden 75 jongeren op risperidon. Het enige 

exclusiecriterium was het nemen van meerdere antipsychotica tegelijk. Hierdoor werden 66 jongeren 

geselecteerd. Biometrische parameters, lipiden en glucosemetabolisme werd systematisch opgevolgd volgens het 

eerder onderzocht metabool protocol.  

Resultaten: Bij geen van de jongeren werd een toename in glucose of aanwezigheid van diabetes mellitus 

gevonden. Wel zag men het gewicht significant toenemen, alsook de buikomtrek, diastolische bloeddruk en het 

aantal jongeren met lipidenstoornissen. 



Discussie: Hoewel er geen rechtstreeks effect op het glucosemetabolisme was, is er door de toename van de 

andere metabole parameters toch een verhoogd risico op diabetes mellitus en dient men omzichtig met deze 

middelen om te springen en niet als enige keuzemogelijkheid te zien om bv. moeilijk te hanteren gedrag af te 

remmen. 

 

Abstract 

Introduction: In the study we did a follow-up of 66 minors (12 – 17 years) exposed to risperidon, regardless of 

their diagnosis. Rationale was that the stringent in- and exclusion criteria of most current publications excluded 

95% of our patients. Thus generalizing those findings is highly questionable.  Most studies are short term 

(≤12w), therefore lacking in predictive power on the long term.  

Method: 66 patients were selected out of the follow-up database on following criteria: exposure to risperidon, no 

simultaneous taking of other antipsychotics, showed up at least once for follow up. Diagnosis, off-label use or 

concomitant non-antipsychotic medication were no exclusion criteria. Biometric data, lipids, glucose metabolism 

were monitored.  

Results: No cases of diabetes were found in this population. However weight, abdominal circumference, diastolic 

blood pressure and the prevalence of lipid disorders increased. 

Discussion: Regardless of the direct effects on glycemia, one should carefully monitor for diabetes, because 

indirect factors like weight gain or an increase in abdominal circumference might contribute to metabolic side-

effects. 
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Inleiding. 

Cijfers in Vlaanderen  over het geneesmiddelengebruik bij kinderen geven een zeer sterke toename aan van het 

gebruik van antipsychotica bij minderjarigen van 2007 tot 2011 (1).  Hier lezen we dat het antipsychoticagebruik 

bij kinderen en jongeren tussen 2007 en 2011 steeg met 14%, terwijl het aantal jongeren slechts met 2% steeg. 

Ongeveer 8.500 adolescenten krijgen antipsychotica voorgeschreven. Binnen de groep adolescenten steeg het 



antipsychotica-gebruik met 16%, terwijl de Belgische populatie adolescenten inkromp met 3%. Het meest 

gebruikte antipsychoticum blijft risperidon met ongeveer 500.000 dagdoses per jaar. Aripiprazol staat op de 

tweede plaats met 265.000 dagdoses per jaar. Beide middelen hebben een indicatie in België voor kinderen. 

Risperidon vanaf  vijf jaar voor kortdurende behandeling van agressie bij kinderen of jongvolwassenen met een 

mentale beperking; aripiprazol vanaf vijftien jaar voor schizofrenie. Het gebruik van andere atypische 

antipsychotica (quetiapine, olanzapine, paliperidon, e.d. ) of gebruik buiten deze indicaties is off-label. Nochtans 

worden deze middelen vaak gebruikt voor regulering van gedrag, stemming of psychotische klachten bij 

minderjarigen (2)(3)(4). Ook binnen ons centrum worden deze middelen al dan niet “off-label” gebruikt. 

Daarnaast stijgt ook de behandelingsduur(5).  

Tegelijk bereiken ons steeds meer berichten dat blootstelling aan dergelijke geneesmiddelen niet zonder risico is 

(6)(7). Er is groeiende evidentie dat kinderen en jongeren die antipsychotica nemen een hoger risico hebben op 

gewichtstoename, andere metabole en extrapiramidale bijwerkingen(8)(9) (10).  

Sinds 2007 worden deze jongeren in ons centrum echter medisch meer nauwlettend opgevolgd volgens de zich 

ontwikkelende internationale protocols voor opvolging van metabole bijwerkingen ten gevolge van 

antipsychotica bij minderjarigen(11)(8)(12).  

In één van de meest recente overzichtsartikels, dat ook langdurige studies includeert(7), worden slechts 2 studies 

vernoemd die langer dan 12 weken duurden, waarbij in de ene studie enkel prolactinestijging bestudeerd werd 

(13) en in de andere slechts 10 jongeren op risperidon werden opgevolgd (14). De meeste studies publiceren dus 

resultaten van kortdurende blootstelling (7), vaak met een beperkt aantal jongeren en/of hanteren vaak stringente 

in- en exclusiecriteria, waardoor het moeilijk is deze gegevens naar een algemene populatie te generaliseren. 

Bijgevolg is er nood aan meer langdurig follow-up onderzoek in verband met de mogelijke bijwerkingen van 

antipsychotica op lange termijn.(7)(10)(15) . In de recente literatuur werd tot dusver slechts 1 studie 

teruggevonden die dit voor een significant aantal jongeren in kaart bracht(16). 

In ons follow-up onderzoek werden alle jongeren geïncludeerd die langer dan 3 maanden werden blootgesteld 

aan risperidon en meer dan één keer op controle zijn gekomen volgens het opvolgprotocol binnen ons centrum 

(Tabel 1)(17). Innoverend hieraan is dat inclusie niet beperkt blijft tot bepaalde restrictieve lijsten van diagnoses, 

dat ook de off-label patiënten mee opgevolgd blijven, en we zo dus een meer realistische en naturalistische kijk 

op deze populatie krijgen.  

 

 



Methodologie 

Patiëntenselectie: Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar  die risperidon namen en  tussen 2008 en 2011 op de 

medicatiepolikliniek van het Universitair centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) werden 

opgevolgd,  werden weerhouden. Bovendien  mochten ze niet eerder of tegelijk aan andere antipsychotica 

blootgesteld zijn. Een voormeting van alle biometrische en biochemische parameters en minstens één maal op 

follow-up komen waren noodzakelijk voor inclusie. Diagnose of reden van antipsychoticagebruik was geen 

exclusiecriterium.  

 

Verwerking van de gegevens: Wanneer populaties van minderjarigen worden gebruikt, loopt men tegen een 

aantal drempels aan (11) (18). Gewichtstoename kan ook ten dele door de natuurlijke groei verklaard worden. 

Daarom werden lengte, BMI en buikomtrek omgezet naar percentielen voor leeftijd en geslacht. Voor de 

omzetting van lengte en BMI gebruikten we de NHANES-tabellen (19). Overgewicht werd gedefinieerd als een 

BMI tussen het 85
e
 en 95

e
 percentiel voor geslacht en leeftijd en obesitas als >95

ste
 percentiel (20). Een BMI-

toename met 0.5 of meer standaarddeviaties, uitgedrukt in Z-scores, beschouwden we als ernstige 

gewichtstoename (11). Voor buikomtrek bestaan er geen Vlaamse of Belgische normcurves. Hier werd gebruik 

gemaakt van de Amerikaanse normen (19). Een buikomtrek > 95
e
 percentiel werd als afwijkend beschouwd. Ook 

de variatie van de bloeddruk is leeftijdsafhankelijk. Hier werden de absolute waarden omgezet naar categorieën 

en systolische of diastolische hoge bloeddruk gedefinieerd als waarden boven de 95
ste

 percentiel (21) (15). Voor 

de biochemisch parameters werden de criteria van de American Diabetes Association 2013 gebruikt (Tabel 2) 

(22) (23). 

 

Metingen: Bij het opstarten (T0) werden biometrische parameters (lengte, gewicht, bloeddruk, pols, buikomtrek) 

en biochemische (nuchtere glycemie, nuchtere totaal cholesterol, LDL, HDL en triglyceriden, prolactine, 

insuline) gemeten en cardiovasculaire risicofactoren, familiale antecedenten, medicatiegebruik (middel, dosis en 

frequentie) genoteerd. Dit werd in het eerste jaar van opvolging (T3-T6-T9-T12) driemaandelijks herhaald; 

nadien jaarlijks (T24-T36). De biologische parameters werden het eerste half jaar maandelijks gecontroleerd 

(T1-T2-T3, …). Na één jaar werd driemaandelijks wel de biometrische opvolging verdergezet (17). Bij 

beëindigen van het antipsychoticum werd ook de reden van stoppen vermeld ( Tabel 1). 

Deze gegevens werd systematisch in een SPSS-databank (PASW Statistic 18)  ingevoerd en verwerkt. Aan de 

hand van de prevalentiecijfers werd nagegaan of er stijgingen waren in glycemiewaarden of de andere 



biochemische parameters. Een lineaire mixed-models repeated measures analyse werd uitgedrukt in gemiddelden 

en 95% betrouwbaarheidsinterval. 

 

Literatuuronderzoek:  

In de internationale literatuur werd gezocht naar eerder uitgevoerde onderzoeken en overzichtsartikels in verband 

met mogelijke bijwerkingen van Risperidon bij jongeren. Hiervoor werd op Ovid, PubMed en Medline in de 

periode januari 2000 tot juli 2013 gezocht met de volgende trefwoorden in verschillende combinaties: ‘children’, 

‘adolescents’, ‘risperidon’, ‘metabolic syndrome’, ‘diabetes’, ‘weight gain’. Referenties van de gevonden 

artikels werden tevens gescreend op relevante artikels.  

 

Resultaten 

Er werden 66 patiënten weerhouden uit de databank voor statistische analyse (Tabel 3). 54,5 % waren jongens en 

de gemiddelde leeftijd bij opstart was 14,11 jaar. Als we het aantal patiënten in de tijd opvolgen is dit 

logischerwijs een degressieve curve. Als we kijken naar de redenen van stoppen blijkt compliance toch een groot 

probleem te zijn. Slechts 26% neemt op moment van analyse nog zijn medicatie zoals afgesproken. Bijna 40% 

stopt echter zonder overleg. Een kleine groep is gestopt omwille van metabole bijwerkingen (4.5%) (Tabel 4) 

Er kon in deze studie geen verband worden aangetoond tussen blootstelling aan risperidon en verstoorde 

glycemiewaarden. Geen enkele patiënt vertoonde op T>0 een glycemiewaarde van 100mg/dl of meer. Bij 4 

jongeren was op T0 wel sprake van impaired fasting glucose. Deze verhoging was echter niet meer aanwezig bij 

verdere opvolging (Tabel 5). Ook andere variaties in glycemiewaarden tussen de verschillende meetmomenten 

werden berekend tussen T0-T3 enT0-T6 doch zonder significante resultaten (resp. p=0.13, p= 0.45). 

 

Naast de hoofdvraag in het onderzoek werden ook de andere metabole parameters meegenomen in de analyse, 

omdat deze variabelen, zoals bv. overgewicht, niet onafhankelijk zijn van het risico op ontwikkelen van diabetes. 

Wij zagen een significante stijging in BMI. Er is een toename van 16% van het aantal patiënten naar een BMI 

percentiel > 85 in de follow- up. De BMI van de jongeren nam gemiddeld met 8.95% toe (p=0.015) gedurende 

de eerste maanden van behandeling, waarbij de Z-scores de eerste 3 maanden gemiddeld met 0.12 stegen en in 

de daarop volgende 3 maanden met 0.08 en gemiddeld met 0.32 over het eerste halve jaar van behandeling. De 

meeste gewichtstoename lijkt dus vooral in het eerste trimester van behandeling voor te komen, maar deze 

evolutie stopt duidelijk niet maar zet zich aan een trager tempo verder (Tabel 6). 



Bij geen van de patiënten werd hypertensie gediagnosticeerd, noch diastolisch nog systolisch . Er is echter wel 

een significante toename van de abdominale omtrek, waarbij een beduidend grotere groep in het hoogste deciel 

terechtkomt na opstarten van risperidon (Tabel 7). Tenslotte werden ook de veranderingen in lipiden mee 

geanalyseerd. Hier zien we de grootste veranderingen. Zowel de groep met verstoorde triglyceriden, verstoord 

totaal cholesterol als LDL cholesterol neemt duidelijk toe. De groep met een verlaagd HDL cholesterol neemt 

echter wel af (Tabel 7). 

 

Discussie 

De meerwaarde van dit onderzoek ligt hem vooral in de zeer brede inclusiecriteria en de langere duur van de 

metabole opvolging. Op deze manier hebben we in deze naturalistische longitudinale cohortstudie een aantal 

factoren kunnen meenemen in een zeer breed indicatieveld, dat meer overeenkomt met een reële 

patiëntenpopulatie dan deze van de meeste dubbelblind gecontroleerde en gerandomiseerde trials (24)(12). Deze 

laatste zijn meestal beperkt tot een eng indicatiegebied, zoals psychotische stoornissen bij minderjarigen of 

bipolaire stemmingsstoornissen (7), waarbij er over de diagnostische criteria ook nog veel onduidelijkheid is 

binnen de wetenschappelijke wereld. De praktijk leert ons echter dat deze groep van antipsychotica vaak in niet-

psychotische indicaties wordt voorgeschreven (2)(3)(4).  

De meeste bevindingen bevestigen eerder onderzoek. Afwijkingen in het glucosemetabolisme werden ook in 

korte trials van 12 weken niet gevonden. Deze werden tot nu toe enkel in gevalsstudies beschreven (25)(26). In 

dit onderzoek was er echter opvolging tot 3 jaar voor een enkeling maar voor de helft toch tot meer dan 12 

maanden. De enige andere studiegroep die de lange termijn effecten van risperidon heeft onderzocht bij een 

significante groep jongeren (16)(27) vond bij 3 jongeren, die reeds overgewicht hadden of obees waren voor de 

aanvang van de behandeling, een verhoogd insuline na behandeling met risperidon.  

De andere metabole afwijkingen, zoals gewichtstoename, toename buikomtrek en lipidenstoornissen liggen 

echter wel in het verlengde van eerder onderzoek op korte (28)(24)(29) en lange termijn(16)(27). 

Zwaktes in het huidige protocol zijn hiermee ook aan het licht gekomen. Zo worden de cardiovasculaire 

risicofactoren, zoals druggebruik of roken, niet bij ieder follow-up consult bevraagd, maar slechts bij begin, 

hoewel dit een factor is die zeker bij adolescenten in de tijd kan variëren. 

Zoals in iedere naturalistische studie is het ook hier moeilijk om patiënten gemotiveerd te houden, om regelmatig 

voor follow-up terug te komen, om hun medicatie te blijven nemen, enz. We kunnen dus niet met zekerheid 



stellen dat langer gebruik van risperidon bij minderjarigen toch niet tot een verhoogde incidentie van diabetes 

mellitus zou kunnen leiden.  

Tenslotte dienen we toch op te merken dat we voor sommige verwerkingen van de gegevens beroep moesten 

doen op niet-Belgische databanken, bv. voor buikomtrek of bloeddruk (19). Door gebruik te maken van een 

Amerikaanse calculator, kan het beeld vertekend zijn naar de Belgische populatie. Dit doet natuurlijk geen 

afbreuk aan de trend van gewichtstoename na blootstelling aan risperidon. 

 

 

 

Tabellen 

Tabel 1: Opvolgprotocol biometrische en metabole parameters 

T0 T0-3-6-9-12-24-36 T1-2-4-5-15-18-21-27-30-33 

Patiënt 

Geslacht 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Diagnose 

Datum controle 

Medicatie: type, dosis, frequentie 

Leeftijd 

Gewicht (kg) 

Lengte (cm) 

Systolische en diastolische 

bloeddruk (mmHg) 

Pols (/min) 

Buikomtrek (cm) 

Datum controle 

Medicatie: type, dosis, frequentie 

Leeftijd 

Gewicht (kg) 

Lengte (cm) 

Systolische en diastolische 

bloeddruk (mmHg) 

Pols (/min) 

Buikomtrek (cm) 

 

Cardiovasculaire risicofactoren: 

 Familiale diabetes 

 Familiale obesitas 

 Familiale cardiovasculaire 

aandoeningen 

 Roken 

 Druggebruik 

 Overgewicht 

Datum Labo: 

 Nuchtere glycemie 

(mg/dl) 

 Triglyceriden 

 Totaal cholesterol 

 HDL 

 LDL 

 Insuline 

 Prolactine 

 

(Reden van stoppen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reden van stoppen) 

 

 

Tabel 2: ADA criteria voor verstoorde glycemie en lipidenwaarden 

Impaired Fasting Glucose  ≥ 100 mg/dL - < 126 mg/dL 

Diabetes ≥ 126 mg/dL 

HDL ≤ 35 mg/dL 

LDL ≥ 130 mg/dL 

Trig ≥ 150 mg/dL 

Tot Chol ≥ 200 mg/dL 

 

 



Tabel 3: Stroomdiaggram: Patiëntenselectie 

 

 

Tabel 4: Reden van stoppen of verdwijnen uit databank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 patiënten 

79 patiënten 

13 patiënten  op t0 reeds blootgesteld aan een ander AAP 

95 patiënten 

16 patiënten kwamen enkel op t0 op medicatie controle 

13 patiënten kregen op t0 geen risperidone voorgeschreven  
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Tabel 5: Glycemie 

 

 

Tabel 6: Frequenties van gewichtscategorieën voor en na blootstelling aan risperidon 
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Tabel 7: Frequenties van verstoorde lipidenmetingen en abdominale omtrek voor en na behandeling met 

risperidon 
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