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Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar patiënten met een type suikerziekte (diabetes) die veroorzaakt kan  

zijn door het gebruik van antipsychotica. Wij willen bij deze groep patiënten onderzoek  

doen naar de effecten van het medicijn liraglutide. Dit medicijn wordt al voorgeschreven  

aan mensen met diabetes type 2. Bij patiënten met diabetes is gebleken dat bij het 

gebruik van dit medicijn een verbetering van de bloedsuikers wordt gezien met daarbij 

een daling van het gewicht. 

 

Achtergrond 

Bij mensen met schizofrenie die psychoses hebben en die medicijnen gebruiken tegen 

die psychoses (antipsychotica) komt suikerziekte (diabetes) vaker voor dan in de 

algemene populatie. Antipsychotica zorgen er vaak voor dat mensen aankomen in 

gewicht. Hierdoor neemt het risico op diabetes toe. 

Met dit onderzoek willen wij onderzoeken of liraglutide ook bij deze groep patiënten 

dezelfde effecten heeft. 

 

U kunt met dit onderzoek meedoen als u 

• 18 jaar of ouder bent 

• een BMI (Body Mass Index) heeft van 30-45 kg/m2 

• gediagnosticeerd bent met een type diabetes die veroorzaakt is door het gebruik van 

antipsychotica 

• metformine gebruikt 

 

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?  

Het onderzoek bestaat uit een groep patiënten die bovenop hun gewone behandeling 

liraglutide krijgt en een groep patiënten die een placebo (nep-injectie) krijgt. Het 

onderzoek duurt zes maanden. 

Via loting wordt bepaald of u het geneesmiddel krijgt of dat u de placebo krijgt. U 

weet zelf niet in welke groep u zit.  

 

Het onderzoek bestaat uit vijf bezoeken aan het ziekenhuis en u wordt vier keer 

gebeld. Tijdens de bezoeken in het ziekenhuis wordt er onder andere naar uw 

medische geschiedenis en naar uw medicatiegebruik gevraagd. Uw lengte, gewicht en 

bloeddruk worden gemeten. Er wordt bloed afgenomen, er wordt een hartfilmpje en 

een echo van uw buik gemaakt. Daarnaast worden er vragenlijsten afgenomen en 

krijgt u uitleg over het spuiten van het geneesmiddel/placebo. 

 

Interesse? 

Als u geïnteresseerd bent in deelname en/of meer informatie wilt ontvangen kunt u 

contact opnemen met: 

Bianca Silvius 

bsilvius@umcutrecht.nl 


