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--     Hansten 
      

743 1  1 onbeweeglijkheid, stijfheid en sprakeloosheid (ernstig 
parkinsonisme) na toevoegen chloorpromazine 2x 25 mg 
i.v. aan tetrabenazine 100 mg/dag bij vrouw (63) met 
ziekte van Huntington. Verschijnselen verdwenen snel na 
staken beide middelen.  
Na 48 uur herstart tetrabenazine zonder problemen. 
Chloorpromazine in verleden toegepast zonder 
tetrabenazine, werd toen goed getolereerd.  

C Stockley 
ed. 8 

     

Extra     

 
Opmerkingen 
Stockley: the reason for this reaction is not understood, and, as tetrabenazine is used to treat movement 
disorders its clinical significance is unclear. 
 
SPC Xenazine: de kans van een significante dopaminedepletie bestaat wanneer tetrabenazine gelijktijdig met 
neuroleptica wordt toegediend, en patiënten moeten klinisch worden gecontroleerd op de ontwikkeling van 
parkinsonisme. In geïsoleerde gevallen is maligne neurolepticasyndroom waargenomen. 
Fabrikant per e-mail gevraagd om studieresultaten, geen reactie. 
 
Andere antipsychotica 
Clin Neuropharmacol 1992;15:63-8: maligne neurolepticasyndroom (ernstige rigiditeit, verminderd bewustzijn, 
zweten, pols 89 slagen/minuut, temp 41

o
C, bloeddruk tussen 90/50 en 140/80 mmHg, serumcreatininekinase 

2850 IU/l) bij vrouw (53) met ziekte van Huntington. Symptomen traden op 3 weken na start tetrabenazine 100 
mg/dag en abrupt staken haloperidol 2 mg/dag oraal. Na staken tetrabenazine verdwenen verschijnselen 
geleidelijk. Tetrabenazine opnieuw gestart, langzaam opgebouwd tot 765 mg/dag, geen problemen. 
→ WINAp: lijkt bijwerking tetrabenazine te zijn en geen interactie: haloperidol was al 3 weken gestaakt op 
moment dat verschijnselen optraden. 
 
J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2007;19:484-5: ontwikkeling tardieve dystonie 6 jaar na start olanzapine 5 
mg/dag, symptomen verdwenen na staken olanzapine en start tetrabenazine (25 mg/dag, opgebouwd naar 75 
mg/dag). Daarna patiënt overgezet op combinatie tetrabenazine + quetiapine, geen onvrijwillige bewegingen 
meer. 
 
WFG: actie Ja, ook al is er slechts 1 casus, maar hierin is duidelijk effect te zien. Er is een goede 
farmacologische onderbouwing. Bij zeldzame ziekte is er o.h.a. weinig bewijs beschikbaar en is 1 casus 
voldoende. Kies een atypisch antipsychoticum. 
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Beslissing WFG 1C Ja Ja 27 oktober 2009 

 
 
 
  


