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NEDERLANDSE SAMENVATTING
De Nederlandse titel van dit proefschrift luidt: “Inzicht in cognitieve heterogeniteit bij mensen 

met psychose en een verhoogd risico op psychose”. Een psychose kan ontstaan in het kader 

van schizofrenie. Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening die voorkomt bij 

ongeveer 1% van de wereldbevolking en gekenmerkt wordt door vier soorten symptomen: (i) 

positieve symptomen, zoals wanen en hallucinaties, (ii) negatieve symptomen, zoals verlies 

van motivatie en sociale interesse, (iii) affectieve symptomen, zoals een sombere stemming en 

(iv) cognitieve problemen. Dit laatste symptoomcluster staat centraal in de studies die in dit 

proefschrift worden beschreven.

Cognitie betekent “denken” en cognitieve processen refereren naar de wijze waarop 

informatie wordt verworven, verwerkt en opgeslagen. Deze cognitieve processen zijn nodig 

voor het volbrengen van taken die te maken hebben met aandacht en concentratie, geheugen, 

verbaal leren, verwerkingssnelheid en probleemoplossend vermogen. Mensen met schizofrenie 

ervaren vaak een achteruitgang in cognitief functioneren met een begin gedurende de jaren 

voorafgaand aan de ziekte en een verdere verslechtering rondom de eerste psychose. Deze 

cognitieve achteruitgang blijkt meer bepalend te zijn voor belangrijke levensaspecten zoals 

het hebben van werk en een zelfstandige woning dan bijvoorbeeld positieve symptomen. 

Ook blijven de cognitieve problemen veelal voortbestaan nadat de positieve symptomen zijn 

verdwenen. 

Meer inzicht in de cognitieve problemen bij patiënten met een psychose is een 

voorwaarde voor het ontwikkelen van adequate behandelingen, waaronder medicamenteuze 

en gedragsmatige interventies. Patiënten verschillen onderling sterk in de mate waarin zij 

cognitieve problemen ervaren en deze variatie is tot op heden niet goed begrepen. Terwijl 

ongeveer een kwart van de patiënten cognitief zeer slecht functioneert, presteert een zelfde 

deel van de patiënten op een vergelijkbaar niveau als controlepersonen. 

Het doel van dit proefschrift was om de kennis over cognitief functioneren en psychose 

te vergroten. Dit hebben wij gedaan door te kijken naar de samenhang tussen cognitief 

functioneren en verschillende factoren die geassocieerd zijn met psychose. Zo hebben we 

associaties onderzocht met cannabis- en stimulantia gebruik, met obsessief-compulsieve 

klachten, met bewegingsstoornissen en met het niveau van functioneren voorafgaand 

aan de eerste psychose. Dergelijke verbanden kunnen echter vertroebeld worden door 

ziektegerelateerde factoren, bijvoorbeeld of patiënten ten tijde van het onderzoek al dan niet 

medicatie kregen of langdurig opgenomen waren in een psychiatrische instelling. Daarom is het 

zinvol om dezelfde verbanden ook te onderzoeken bij mensen die een verhoogd risico hebben 

om een psychose te ontwikkelen. Eerstegraads familieleden vormen de zogeheten “genetisch 

hoog risico groep” omdat zij qua erfelijk materiaal en omgevingsfactoren een overlap vertonen 

met patiënten. De tweede groep met een verhoogd risico op psychose wordt de “ultra hoog 

risico” (UHR) groep genoemd. Dit zijn adolescenten en jongvolwassenen met affectieve, 

cognitieve, psychosociale en/of milde psychotische klachten zoals die ook voor kunnen komen 

tijdens het prodromale stadium van psychose. Voor de studies in dit proefschrift hebben we 

cognitief functioneren onderzocht bij patiënten met een psychotische stoornis (voornamelijk 
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schizofrenie), hun eerstegraads familieleden (ouders en broers/zussen), UHR patiënten en 

gezonde controles.

In hoofdstuk 2 is gekeken naar het verband tussen huidig en vroeger cannabisgebruik 

en cognitief functioneren bij patiënten met een psychose, hun niet-psychotische broers 

en zussen en gezonde controles. De twee hoofdbevindingen van deze studie leken op het 

eerste gezicht tegenstrijdig. Terwijl huidig cannabisgebruik geassocieerd was met slechtere 

prestaties op verwerkingssnelheid en werkgeheugen was cannabisgebruik in het verleden juist 

geassocieerd met betere prestaties op verworven kennis en sociale cognitie. Deze associaties 

verschilden niet tussen patiënten, hun broers en zussen en controles. Resultaten in patiënten 

ondersteunen de hypothese dat er verschillende routes naar psychose bestaan, afhankelijk van 

de hoeveelheid genetische belasting in combinatie met vroege en late omgevingsfactoren. In 

hoofdstuk 3 onderzochten we of het gebruik van stimulantia (cocaïne, ecstacy, amfetaminen) 

geassocieerd was met het niveau van cognitief functioneren bij patiënten met een psychose, 

hun niet-psychotische broers en zussen en gezonde controles. We vonden dat zowel huidig 

stimulantiagebruik als frequent gebruik in het verleden geassocieerd was met meer problemen 

in verbaal leren, werkgeheugen en verworven kennis in vergelijking tot nooit-gebruikers. 

Laagfrequent stimulantiagebruik in het verleden was geassocieerd met een algemeen patroon 

van beter cognitief functioneren vergeleken met nooit-gebruikers, maar deze verschillen waren 

klein en niet significant. De associatie tussen stimulantiagebruik en cognitief functioneren was 

niet verschillend tussen patiënten, hun broers en zussen en gezonde controles. Hoofdstuk 4 gaat 

over de bestaande opvatting dat psychotische patiënten met en zonder obsessief-compulsieve 

symptomen (OCS) onderscheiden kunnen worden op basis van hun cognitief functioneren. In 

de grootste studiepopulatie tot op heden vonden we dat patiënten en eerstegraads familieleden 

mét en zonder OCS geen verschillen vertoonden op een uitgebreide cognitieve testbatterij. 

Zogeheten “cross-trait cross-relative analyses” lieten evenmin een verband zien tussen OCS 

en cognitief functioneren. Onze resultaten ondersteunen daarom niet het bestaan van een 

“schizo-obsessief subtype” van schizofrenie. Hoewel OCS in patiënten wel samengingen met 

een slechter klinisch beeld kunnen deze resultaten verklaard worden door een continuüm in 

ernst in plaats van een onderverdeling in categorieën. In hoofdstuk  5 hebben we gekeken 

of het identificeren van geuren, een reukfunctie van de hogere orde, geassocieerd is met 

symptomen van parkinsonisme bij patiënten met psychotische stoornissen. We vonden dat 

problemen in de geuridentificatie geassocieerd waren met meer symptomen van parkinsonisme 

en negatieve symptomen. Deze twee symptoomclusters zijn geassocieerd met een disbalans in 

het dopaminesysteem in de hersenen. Voorlopige resultaten van deze studie wijzen er dan ook 

op dat een dopaminerge disbalans zou kunnen bijdragen aan een verminderde geuridentificatie 

bij patiënten met psychose. Geuridentificatie zou in de toekomst gebruikt kunnen worden als 

een risicomarker van dopaminerge gevoeligheid zoals dit reeds bij patiënten met de ziekte van 

Parkinson gebeurt. Hoofdstuk 6 richt zich op het identificeren van cognitieve endofenotypen 

bij patiënten met een psychose en hun niet-psychotische familieleden. We vonden dat 

familiale kwetsbaarheid voor psychose geassocieerd is met problemen in verbaal leren, 

verwerkingssnelheid, redeneren en probleemoplossen, verworven kennis en werkgeheugen. 

De spreiding van deze cognitieve problemen suggereert een continuüm, met 30% van 
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de patiënten en 50% van de familieleden zonder klinisch relevante cognitieve problemen 

(d.w.z. één standaarddeviatie onder het controlegemiddelde). Het voorkomen van zwaardere 

cognitieve problemen (twee standaarddeviaties onder het controlegemiddelde) blijkt zich te 

beperken tot een minderheid van de patiënten (30%) en familieleden (10%). In hoofdstuk 7 

hebben we door middel van clusteranalyse vier profielen onderscheiden in het beloop van 

sociaal en academisch functioneren in de periode voorafgaand aan de eerste psychose, ook 

wel de “premorbide fase” genoemd. Deze premorbide profielen bleken samen te hangen met 

klinische variabelen na het begin van de eerste psychose. Daarnaast presteerden psychotische 

patiënten met premorbide academische problemen slechter op domeinen van aandacht, 

probleemoplossen, verwerkingssnelheid, werkgeheugen, verworven kennis en sociale 

cognitie. Onze bevindingen illustreren hoe het bestuderen van premorbide functioneren het 

inzicht in cognitieve heterogeniteit bij psychose kan vergroten. Hoofdstuk 8 beschrijft de 

eerste afname van de Measurement And Treatment Response Initiative to Improve Cognition 

in Schizophrenia (MATRICS) test batterij bij een groep Nederlandse patiënten met een eerste 

psychose. Daarnaast werd de batterij ook afgenomen bij een groep UHR patiënten. Met de 

Nederlandse vertaling van de MATRICS konden patiënten met een psychose onderscheiden 

worden van gezonde controles op zes van de zeven cognitieve domeinen, met de uitzondering 

van visueel leren. Daarnaast, was er een voorlopig resultaat dat de MATRICS mogelijk sensitief 

is om cognitieve problemen te identificeren bij UHR patiënten, die tussen patiënten met een 

psychose en controles in scoorden. De grootte van de UHR populatie was echter beperkt en de 

verschillen met controles waren niet significant. In hoofdstuk 9 is gekeken of lagere verbale 

vlotheid correleerde met afwijkingen in de grijze stof van de hersenen bij UHR patiënten die wel 

en niet de transitie naar psychose doormaakten tijdens follow-up. Met behulp van magnetic 

resonance imaging (MRI) en voxel-based morphometry vonden we dat slechter presteren op 

semantische vlotheid significant correleerde met een verlaagde dichtheid van de grijze stof in 

de rechter gyrus temporalis superior en medius, de rechter insula en de linker cortex cingularis 

anterior. Deze correlaties waren enkel aanwezig in UHR patiënten die vervolgens de transitie 

naar psychose doormaakten. Deze studie laat zien dat het combineren van structurele MRI 

met cognitieve taken mogelijk kan bijdragen aan een betere voorspelling van psychose in 

UHR patiënten. 




