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Latuda (lurasidon) 
Een overzicht van Latuda en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Latuda en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Latuda is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten vanaf 13 jaar oud 
met schizofrenie, een psychische stoornis met symptomen als verwarde gedachten en spraak, 
hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn), achterdocht en wanen. 

Latuda bevat de werkzame stof lurasidon. 

Hoe wordt Latuda gebruikt? 

Latuda is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en bij patiënten tot 18 jaar moet het middel 
worden voorgeschreven door een deskundige op het gebied van psychische stoornissen bij kinderen. 
Latuda is verkrijgbaar in de vorm van tabletten die via de mond moeten worden ingenomen. 

De aanbevolen aanvangsdosis is 37 mg eenmaal daags, elke dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen 
met voedsel. De arts zal de dosis vervolgens aanpassen op basis van de mate waarin de aandoening 
onder controle wordt gehouden, tot een maximale dosis van 148 mg eenmaal daags bij volwassenen 
en 74 mg eenmaal daags bij jongere patiënten. 

Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Latuda. 

Hoe werkt Latuda? 

De werkzame stof in Latuda, lurasidon, is een antipsychoticum. De stof werkt in op een aantal 
verschillende receptoren (doelwitten) voor neurotransmitters op zenuwcellen in de hersenen. 
Neurotransmitters zijn chemische stoffen die ervoor zorgen dat zenuwcellen met elkaar kunnen 
communiceren. 

De werking van lurasidon berust voornamelijk op het blokkeren van de receptoren voor de 
neurotransmitters dopamine, 5-hydroxytryptamine (ook serotonine genoemd) en noradrenaline. 
Aangezien deze neurotransmitters een rol spelen bij schizofrenie, helpt lurasidon de activiteit van de 
hersenen te normaliseren door hun receptoren te blokkeren, waardoor de symptomen worden verlicht. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Welke voordelen bleek Latuda tijdens de studies te hebben? 

Latuda is onderzocht in zes hoofdstudies. Het middel werd in drie kortlopende studies onder in totaal 
1 466 volwassenen gedurende zes weken vergeleken met placebo (een schijnbehandeling). De 
voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was de verlichting van de symptomen, gemeten aan 
de hand van een standaardschaal voor schizofrenie genaamd “positieve en negatieve syndroomschaal” 
(PANSS). Uit deze studies bleek dat Latuda werkzamer was dan placebo; de PANNS-scores bij gebruik 
van Latuda vielen tot 16 punten lager uit dan bij gebruik van placebo. Dit effect was echter niet 
consistent voor elke onderzochte dosis en er was geen consistent patroon van meer verbetering bij 
hogere doses. Verdere analyses van de resultaten door het bedrijf bevestigden de mogelijke voordelen 
van behandeling met Latuda op korte termijn. 

Een van de kortdurende studies werd verlengd tot twaalf maanden om te zien wat het effect van 
voortzetting van het gebruik van Latuda was bij 292 volwassen in vergelijking met het geneesmiddel 
quetiapine. In twee andere studies onder 914 volwassenen werden de langetermijneffecten van Latuda 
vergeleken met die van risperidon, een ander geneesmiddel tegen schizofrenie, of met placebo. In 
deze langdurige onderzoeken werd de werkzaamheid gemeten aan de hand van het percentage 
patiënten bij wie de aandoening verslechterde en bij wie de symptomen tijdens de behandeling 
terugkwamen. In de verlengde studie was Latuda minstens even werkzaam als quetiapine; binnen één 
jaar verslechterde de aandoening bij 21 % van de patiënten die werden behandeld met Latuda en bij 
27 % van de patiënten die werden behandeld met quetiapine. Latuda bleek tijdens de tweede studie 
minder werkzaam te zijn dan risperidon, maar de beschikbare gegevens wezen op een voordeel op 
lange termijn. Uit de laatste studie bleek dat de aandoening bij 30 % van de patiënten die werden 
behandeld met Latuda binnen één jaar was verslechterd, vergeleken met 41 % van de patiënten die 
placebo kregen. 

Er werd een verdere studie uitgevoerd onder 326 patiënten met schizofrenie van 13 tot 17 jaar oud bij 
wie de symptomen de voorgaande twee maanden duidelijk waren verslechterd. Na zes weken waren 
de PANSS-scores met meer dan 18 punten verbeterd bij patiënten die Latuda kregen toegediend, 
vergeleken met een verbetering van 10,5 punten bij degenen die placebo kregen. Bij voortzetting van 
het gebruik van Latuda tot twee jaar verbeterden de PANSS-scores nog meer. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Latuda in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Latuda (die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen 
optreden) zijn acathisie (constante drang om te bewegen) en slaperigheid. 

Latuda mag niet worden gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die worden beschouwd als “sterke 
CYP3A4-remmers” of “sterke CYP3A4-inductoren”, die van invloed kunnen zijn op de lurasidonniveaus 
in het bloed. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Latuda. 

Waarom is Latuda geregistreerd in de EU? 

Uit studies is gebleken dat Latuda werkzaam is voor de behandeling van schizofrenie bij patiënten 
vanaf 13 jaar oud op zowel korte als lange termijn, maar de werkzaamheid van het middel was matig 
in kortdurende studies. Het Europees Geneesmiddelenbureau merkte op dat er weinig opties waren 
voor de behandeling van adolescenten met schizofrenie. De bijwerkingen van Latuda waren 
vergelijkbaar met die van andere geneesmiddelen van hetzelfde type, maar het middel leek minder 
effect te hebben op de stofwisseling van het lichaam (zoals effecten op de suiker- en vetniveaus in het 
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bloed, en het lichaamsgewicht) en heeft mogelijk minder effect op de hartactiviteit dan sommige 
andere beschikbare behandelingen. 

Het Geneesmiddelenbureau heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Latuda groter zijn dan 
de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Latuda te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Latuda, zijn ook opgenomen in de samenvatting 
van de productkenmerken en de bijsluiter. 

Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Latuda continu gevolgd. 
Bijwerkingen waargenomen voor Latuda worden nauwkeurig geëvalueerd en zo nodig worden 
maatregelen getroffen om patiënten te beschermen. 

Overige informatie over Latuda 

Op 21 maart 2014 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Latuda 
verleend. 

Meer informatie over Latuda is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/latuda. 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 08-2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/latuda
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