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Dit proefschrift gaat over cannabisgebruik bij patiënten met schizofrenie.  Schizofrenie is een ernstige 
psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door  symptomen als  hallucinaties, wanen, 
apathie, sociaal terugtrekgedrag en cognitieve stoornissen, die kunnen leiden tot verminderd 
functioneren in het alledaags leven. Bij patiënten met schizofrenie  is cannabis een van de meest 
gebruikte drugs, en cannabisgebruik komt onder hen meer voor dan bij de algemene bevolking. Van 
cannabisgebruik is inmiddels bekend dat het een verhoogd risico geeft op de ontwikkeling van 
psychotische stoornissen, en – als de psychotische stoornis zich eenmaal heeft ontwikkeld - op een 
slechter beloop van de ziekte.  
De onderzoeken uit dit proefschrift zijn uitgevoerd bij patiënten met (recent ontstane) schizofrenie, 
die werden behandeld in een poliklinische of klinische setting.  Bij sommige studies werden de 
gegevens van patiënten vergeleken met die van hun zussen en broers en/of met die van gezonde 
controles (individuen zonder een (familie-)voorgeschiedenis met een psychotische stoornis).  
Deel I van dit proefschrift beschrijft de zelfgerapporteerde redenen voor cannabisgebruik, de 
effecten van cannabisgebruik, impliciete en expliciete associaties voor cannabis, craving voor 
cannabis en het stoppen  met cannabisgebruik. Deel II van dit proefschrift gaat over cannabisgebruik 
in relatie tot andere klinische variabelen, zoals de beginleeftijd van schizofrenie, obsessieve-
compulsieve symptomen (OCS) en cognitief functioneren. Deel III tenslotte behandelt 
cannabisgebruik tijdens de adolescentie en jong volwassenheid in relatie tot de witte stof in het brein 
van patiënten met schizofrenie.  Op de volgende bladzijden wordt een samenvatting gegeven van de 
bevindingen en beperkingen van de onderzoeken  uit dit proefschrift.  

Deel I 

Motivatie voor cannabisgebruik, affectieve associaties voor cannabis 
en craving voor cannabis in recent ontstane schizofrenie 

Hoofdstuk 1.1 Redenen voor cannabisgebruik en effecten van cannabisgebruik zoals  
  gerapporteerd door patiënten met psychotische stoornissen 

Bevindingen: 
In een literatuuroverzicht van 14 studies waarin zelfgerapporteerde redenen voor cannabisgebruik 
en effecten van cannabisgebruik bij patiënten met psychotische stoornissen werden onderzocht, 
kwam naar voren dat patiënten over het algemeen aangeven dat ze cannabis gebruiken om positieve 
emoties te versterken (42,1% ), om negatieve emoties te verlichten (66,3%), en om sociale redenen 
(61,7), zoals het gevoel te hebben ‘erbij te horen’.  Relatief weinig patiënten rapporteren dat ze 
cannabis gebruiken om psychotische symptomen of bijwerkingen van medicatie te verlichten 
(12,9%).  
Frequent gerapporteerde positieve effecten van cannabisgebruik zijn ontspanning en positieve 
veranderingen in emoties. Veel patiënten rapporteren dat cannabisgebruik positieve symptomen van 
een psychose negatief beïnvloedt.  
Beperkingen: 

 Er werden weinig studies gevonden met relatief kleine steekproefgroottes. 
 In de meeste studies werden niet gevalideerde interviews en meetinstrumenten gebruikt.  
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 Zelfgerapporteerde data die retrospectief zijn verzameld zijn gevoelig voor recall bias 
(herinneringsvertekening). 

 

Hoofdstuk 1.2  Impliciete en expliciete affectieve associaties voor cannabisgebruik bij  
   patiënten met recent ontstane schizofrenie en gezonde controles 

Bevindingen: 
Bij deze studie werden impliciete en expliciete associaties  voor cannabis vergeleken tussen 
individuen met (n=70) en zonder (n=61) een psychotische stoornis, met behulp van drie Single-
Category Impliciete Associatie Testen (SC-IAT) en een vragenlijst waarin dezelfde woorden werden 
gebruikt als in de SC-IAT. Er werden geen verschillen gevonden in impliciete associaties tussen 
patiënten en controles. Echter, patiënten scoorden significant hoger op de expliciete negatieve 
verwachtingen dan controles. Beide groepen vertoonden sterke negatieve impliciete associaties voor 
cannabis, waarbij een verklaring zou kunnen zijn dat cannabisgebruikers hun gedrag wat betreft 
cannabisgebruik impliciet niet aangenaam vinden. Expliciete verwachtingen van cannabis 
betreffende ontspanning waren de sterkste voorspellers van cannabisgebruik en craving. Er werd een 
trend gevonden voor de voorspellende waarde van de impliciete ‘actieve’  associaties voor craving.  
De bevindingen wijzen erop dat patiënten die lijden aan schizofrenie associaties voor cannabis 
hebben die vergelijkbaar zijn met die van gezonde controles, maar dat ze wel sterkere expliciete 
negatieve verwachtingen hebben van cannabisgebruik. 
Beperkingen:  
 De sterke impliciete negatieve associaties voor cannabis zouden te wijten kunnen zijn aan niet-

persoonlijke associaties (bijvoorbeeld door algemene attitudes in een cultuur)  of door salience 
effecten, door de opvallendheid van de woorden.   

 De verschillende bijdragen van THC en CBD op expliciete en impliciete associaties voor cannabis 
zijn nog onbekend. 

 De studie was cross-sectioneel van aard en veel van de gevonden relaties waren relatief zwak. 
Een prospectieve studie waarbij wordt gekeken naar de relatie tussen associaties voor cannabis 
en cannabisgebruik  tijdens follow- up zouden deze beperkingen kunnen overkomen. 

 

Hoofdstuk 1.3 Craving  voor cannabis bij patiënten met een psychotische stoornis, hun niet- 
aangedane zussen en broers en gezonde controles: psychometrische analyse 
van de Obsessive Compulsive Drug Use Scale 

Bevindingen:   
Bij dit onderzoek  werd Simultane Component Analyse (SCA) gebruikt om de factorstructuur van de 
Obsessive Compulsive Drug Use Scale voor cannabis (OCDUS-CAN) te vergelijken tussen patiënten 
met een non-affectieve psychotische stoornis, hun zussen en broers en gezonde controles – die 
allemaal cannabis hadden gebruikt in het afgelopen jaar. Een driecomponentenoplossing van de SCA 
verklaarde 74,2 % van de totale variantie, en bestond uit subschalen die goed te interpreteren 
waren. Deze subschalen kunnen het best worden beschreven als hunkering/drang, weerstand, en 
impact. De betrouwbaarheid van de subschalen was goed. De drie subschalen maakten significant 
onderscheid tussen frequente en infrequente cannabisgebruikers. Patiënten scoorden hoger op de 
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hunkering/drang- en impactschaal dan zussen, broers en gezonde controles, wat mogelijk verklaard 
kan worden door de primaire en secundaire symptomen van hun ziekte. Dit is de eerste studie die 
bewijst dat de OCDUS-CAN een valide instrument is om craving voor cannabis vast te stellen bij 
klinische en onderzoekspopulaties van patiënten met een psychotische stoornis, maar ook bij hun 
zussen en broers en bij gezonde controles.   
Beperkingen: 

 De test-hertestbetrouwbaarheid (test-retest reliability) en de voorspellende waarde van de 
OCDUS-CAN zijn niet vastgesteld in deze studie. 

 De studiepopulatie bestond voornamelijk uit mannen. Alhoewel geslacht als covariaat was 
gebruikt in de regressie-analyse, hebben we niet onderzocht of de schalen van de OCDUS-
CAN kunnen differentiëren tussen mannen en vrouwen.  

 

Hoofdstuk 1.4 Het stoppen met cannabisgebruik door patiënten met recent ontstane  
  schizofrenie en verwante stoornissen 

Bevindingen: 
In dit onderzoek werden medische statussen bekeken van 206 patiënten die achtereenvolgend 
waren opgenomen op de Zorglijn Vroege Psychose van het AMC, waarbij werd gekeken naar data 
betreffende het stoppen met cannabisgebruik. Van alle patiënten die cannabis hadden gebruikt in 
het verleden (n=167), was meer dan de helft (n=87) gestopt met het gebruik van cannabis voordat ze 
in behandeling kwamen bij onze kliniek: de meeste van deze patiënten (73%) stopten met cannabis 
nadat ze psychotisch waren geworden en nadat psychiatrische zorg was ingezet. Een eerdere 
psychiatrische opname werd het meest genoemd als reden voor het stoppen met cannabis. Er 
werden geen verschillen gevonden tussen patiënten die gestopt waren met cannabisgebruik en 
patiënten die doorgegaan waren met cannabisgebruik.  
De resultaten suggereren dat de start van behandeling voor psychose is gerelateerd aan het stoppen 
met cannabisgebruik, in ieder geval bij een deel van de patiënten. Het zou best kunnen dat psycho-
educatie over de negatieve effecten van cannabisgebruik op het beloop van de ziekte (een mogelijke 
motivatie om te stoppen met cannabisgebruik) effectief is in een substantieel deel van de patiënten. 
Beperkingen: 

 Alle data waren afhankelijk van wat de medewerkers van de afdeling hadden gevraagd aan 
de patiënten en wat zij hadden gerapporteerd in de status. 

 Er kan recall bias zijn opgetreden bij patiënten.  
 Redenen voor het stoppen met cannabisgebruik waren maar in 52% van de gevallen 

gerapporteerd in de status. 
 Wegens de retrospectieve opzet van de studie weten we het beloop van cannabisgebruik 

niet van de patiënten die niet waren gestopt met cannabisgebruik, en weten we niet of de 
patiënten die wel waren gestopt in staat waren dit vol te houden. 
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Deel II 

 Cannabisgebruik in relatie tot klinische variabelen 
 
Hoofdstuk 2.1 De beginleeftijd van de non-affectieve psychotische stoornis in relatie tot  
  cannabisgebruik, ander druggebruik en geslacht 

Bevindingen: 
In deze cross-sectionele studie bij 785 patiënten met een non-affectieve psychotische stoornis 
gebruikten we regressie-analyse om de onafhankelijke  effecten van geslacht, cannabisgebruik en 
ander druggebruik op de beginleeftijd van de eerste psychose vast te stellen. De beginleeftijd van de 
eerste psychose bij cannabisgebruikers was 1,8 jaar eerder dan de beginleeftijd bij niet-gebruikers, 
ongeacht het geslacht of het gebruik van andere drugs. Zoals te zien in de Kaplan Meier-
overlevingscurve, lijken verschillen in de beginleeftijd tussen cannabisgebruikers en niet-gebruikers 
zich te openbaren in de leeftijd van begin twintig jaar. De beginleeftijd was 1,3 jaar eerder bij 
mannen vergeleken met die bij vrouwen, ongeacht het gebruik van cannabis of andere drugs. Van de 
cannabisgebruikende patiënten had 64% cannabis het meest intensief gebruikt voor het ontstaan 
van de eerste psychose. 
Beperkingen: 

 De beginleeftijd van cannabisgebruik was niet vastgesteld. Een vergelijking tussen niet-
gebruikende patiënten en patiënten die waren begonnen met cannabisgebruik voor het 
ontstaan van psychotische verschijnselen zou mogelijk hebben voorzien in een robuustere 
ondersteuning voor de hypothese dat cannabisgebruik van invloed is op het ontstaan van 
psychotische stoornissen. 

 

Hoofdstuk 2.2 Middelengebruik bij een grote populatie van patiënten met schizofrenie en  
  verwante stoornissen en comorbide obsessieve-compulsieve symptomen 

Bevindingen: 
In dit onderzoek werd de relatie tussen OCS en middelengebruik onderzocht bij patiënten met een 
non-affectieve psychotische stoornis. We vonden geen significante verschillen in 
middelengebruikvariabelen tussen patiënten zonder comorbide OCS (n=777), patiënten met milde 
OCS (n=143), en patiënten met ernstigere OCS (n=85). Er werd een trend gevonden dat het 
percentage patiënten dat zwaar alcohol gebruikte groter was bij patiënten met milde OCS dan bij de 
andere twee patiëntengroepen.  Tevens werd er een trend gevonden dat bij patiënten met milde 
OCS het percentage met een lifetime-diagnose van een stoornis in het gebruik van cannabis groter 
was dan bij de andere groepen. De resultaten suggereren dat comorbide OCS bij patiënten die lijden 
aan een non-affectieve psychotische stoornis niet een beschermende factor is voor het gebruik van 
nicotine en andere middelen.  
Beperkingen: 

 Alhoewel de Y-BOCS gebruikt werd als meetschaal voor de ernst van OCS, werd er niet 
gescreend voor  de DSM-IV-diagnose obsessieve-compulsieve stoornis.  
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 De subtypes van OCS werden niet meegenomen in de analyse. Het zou interessant zijn om uit 
te vinden of er een relatie bestaat tussen de subtypes OCS en alcohol- en cannabisgebruik.  

 

Hoofdstuk 2.3 Cannabis en cognitieve prestatie bij psychose: een cross-sectioneel onderzoek 
bij patiënten met een non-affectieve psychotische stoornis en hun niet-
aangedane zussen en broers  

Bevindingen: 
In hoofdstuk 2.3 werd mixed-model regressie-analyse gebruikt om de effecten van 1) cannabis use 
recency (ofwel recentheid van cannabisgebruik: huidig, lifetime of nooit),  2) frequentie van 
cannabisgebruik (dagelijks, wekelijks of minder), en 3) de interactie tussen cannabis en status 
(patiënt, zus of broer, controle) op cognitie vast te stellen bij patiënten met een non-affectieve 
psychose (n=956), niet aangedane zussen of broers (n=953) en controles (n=554). Huidig 
cannabisgebruik was geassocieerd met slechtere prestaties op het verbaal kortetermijngeheugen, 
verwerkingssnelheid en werkgeheugen in vergelijking met nooit-gebruikers. Lifetime cannabisgebruik 
was geassocieerd met betere scores op verworven kennis, emotieherkenning en gezichtsherkenning 
in vergelijking met nooit-gebruikers. De bevindingen suggereren dat cannabisgebruikende patiënten 
een hogere cognitieve potentie hebben, terwijl de (sub)acute effecten van cannabis het cognitief 
functioneren kunnen beperken.  Lifetime cannabisgebruikers presteren beter op sociale en algemene 
intelligentietaken, wat verklaard kan worden door hun betere premorbide (sociaal) functioneren, in 
plaats van door het effect van cannabis zelf. 
Beperkingen: 

 De cross-sectionele opzet beperkt het maken van causale gevolgtrekkingen over cannabis en 
cognitief functioneren.  

Deel III  
Cannabisgebruik in relatie tot witte stof in het brein 

 
Hoofdstuk 3.1 Cannabisgebruik en de structuur en integriteit van witte stof in het corpus  
  callosum bij recent ontstane schizofrenie 

Bevindingen: 
In deze studie werden structurele en diffusion tensor afbeeldingen van het brein gebruikt om drie 
patiëntgroepen te vergelijken: patiënten die waren gestart met regelmatig cannabisgebruik voor de 
leeftijd van 15 jaar (n=10), op de leeftijd van 17 jaar of later (n=8), en cannabis-naïeve patiënten 
(n=8). Om de resultaten van dit onderzoek te verifiëren, werd de integriteit van de witte stof bij de 
drie patiëntgroepen vergeleken met die van een gezonde controlegroep (n=10).  De cannabis-naïeve 
patiënten vertoonden een verminderde dichtheid van de witte stof en verminderde fractionele 
anisotropie in het splenium van het corpus callosum1 in vergelijking met patiënten met vroeg 
cannabisgebruik (voor het 15e jaar). In vergelijking met gezonde controles vertoonden cannabis-
naïeve patiënten in hetzelfde hersengebied verminderde fractionele anisotropie. Onze resultaten 

                                                           
1 Deel van de grote witte stof bundel die de linker en rechter hersenhelften met elkaar verbindt 
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suggereren dat de beginleeftijd van cannabisgebruik niet bepalend is voor wittestofafwijkingen. 
Echter, onze resultaten zouden kunnen wijzen op een kwetsbaardere hersenstructuur bij cannabis-
naïeve patiënten.   
Beperkingen: 

 Deze studie bestond alleen uit mannelijke deelnemers. 
 De steekproefgrootte was relatief klein. 
 De cross-sectionele onderzoeksopzet. Het zou interessant zijn om verschillen tussen 

cannabis-naïeve patiënten en cannabisgebruikende patiënten in de ontwikkeling van witte 
stof structuur en integriteit  te onderzoeken. 

 

Hoofdstuk 3.2 Reactie op Fan en Hart 

Hoofdstuk 3.2  is een brief gericht aan de redacteur van het tijdschrift Psychiatry Research: 
Neuroimaging, waarin we een reactie geven op Fan en Hart (2011). Fan en Hart hadden een brief 
geschreven aan dezelfde redacteur, waarin ze verwijzen naar ons artikel dat we gepresenteerd 
hebben in hoofdstuk 3.1 van dit proefschrift. Fan en Hart (2011) richtten onze aandacht op het feit 
dat de manier waarop studieresultaten worden beschreven, kan leiden tot discussie over hoe ze 
kunnen worden ge(mis)interpreteerd. Alhoewel we het niet eens waren met al hun punten van 
kritiek, realiseren we ons dat we voorzichtig moeten blijven met het gebruik van sommige woorden 
zoals ‘afwijking in het brein’ (brain abnormality).  

Referentie: Fan L, Hart CL: A call for more care when investigating the cannabis-psychosis link. Psychiatry Res 
2011; 191: 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




