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Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was het vergroten van de kennis over de Ultra Hoog Risico (UHR) fase 
voor het ontwikkelen van een eerste psychose. Binnen dit kader kwamen wij tot de volgende subdoelen: 
(1) het verkrijgen van meer kennis over de demografische kenmerken en baseline symptomen van 
deze hulpzoekende groep en (2) het identificeren van factoren die een psychose voorspellen, waardoor 
uiteindelijk het aantal fout-positieven (personen zonder transitie naar een psychose) in UHR onderzoek 
zou kunnen verminderen. Hierbij werd in het bijzonder de invloed van negatieve symptomen en van 
problemen met sociale interactie onderzocht. Tenslotte (3) onderzochten wij het beloop van de UHR 
symptomen bij jonge mensen die uiteindelijk géén transitie naar een psychose doormaken.

1. Demografische kenmerken en baseline symptomatologie van jongeren met een UHR voor het  
ontwikkelen van een eerste psychose (hoofdstukken 2 en 3). 

Na de introductie van het onderwerp van dit proefschrift in hoofdstuk 1, presenteren wij in hoofdstuk 
2 onze bevindingen over etnische verschillen in UHR baseline symptomatologie bij 201 hulpzoekende 
jongeren die deelnamen aan de Dutch Early Detection and Intervention Trial (EDIE). De resultaten 
tonen aan dat jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst, meer negatieve symptomen - anhedonie 
in het bijzonder- en depressie rapporteerden. Tevens onderzochten wij factoren die mogelijk zouden 
kunnen bijdragen aan deze etnische verschillen, en vonden dat een lage etnische identiteit gerelateerd 
is aan een groter aantal symptomen in de Marokkaans-Nederlandse patiëntengroep. 
 Naar aanleiding van de bevindingen van hoofdstuk 2, rees de vraag of het in de UHR-groep mogelijk 
is om onderscheid te maken tussen negatieve symptomen en depressie. Hoofdstuk 3 richt zich 
daarom op deze differentiatie door het uitvoeren van een exploratieve factoranalyse van de Scale of 
Prodromal Symptoms (SOPS) in de Dutch Prediction of Psychosis Study (DUPS). Er werd aanget-
oond dat het inderdaad mogelijk is om met sommige SOPS-items tussen de twee symptoomclusters 
te differentiëren. In het bijzonder kwamen de items ‘sociale anhedonie en terugtrekgedrag’, ‘verminderde 
expressie van emotie’ en ‘verminderde ervaring van emoties en zelf’ naar voren als specifiek  
negatieve symptomen. Anderzijds kwamen binnen onze groep de items ‘dysfore stemming’, ‘ver-
minderde tolerantie voor normale stress’ en ‘verminderde persoonlijke hygiëne / sociale aandacht’ 
juist naar voren als symptomen van depressie. ‘Avolitie’ en ‘vermindering van het rolfunctioneren’  
laadden slechts in lichte mate op de depressie- en negatieve symptoom clusters.
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2. Het identificeren van variabelen die zouden kunnen bijdragen aan een betere voorspelling van een 
eerste psychose (hoofdstukken 4, 5, 6 en 7). 

In hoofdstuk 4 worden de baseline verschillen in klinische symptomen en het algemeen niveau van 
functioneren (GAF-score) onderzocht tussen UHR patiënten die wél (UHR + T) of géén (UHR + NT) 
transitie naar een psychose doormaken. De 72 geïncludeerde patiënten werden onderzocht binnen het 
Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam, Nederland (DUPS). De studie 
toonde aan dat de ernst van specifieke symptomen at baseline gerelateerd is aan een transitie naar 
psychose in UHR patiënten. 
 De UHR + T groep rapporteerde voornamelijk meer sociale anhedonie en terugtrekgedrag, meer  
bizarre gedachten en een lagere GAF score at baseline in vergelijking met de UHR+NT groep.  
 Het zeer significante verschil in het negatieve symptoom ‘sociale anhedonie’ tussen degenen die 
uiteindelijk wél en zij die géén transitie doormaken, wees ons op de mogelijk voorspellende waarde 
van verminderd sociaal functioneren in de prodromale fase. Daarom is, naast een verscheidenheid 
aan overige tekorten in verschillende levensdomeinen, de rol van een verminderd sociaal functioneren 
in de voorspelling van een eerste psychose nader onderzocht in hoofdstuk 5. In de European  
Prediction of Psychosis Study (EPOS), een prospectieve multi-center, naturalistische veldstudie met 
een 18-maanden follow-up periode bij 245-hulp zoekende personen met een ultra hoog risico op een 
eerste psychose, werden tekorten beoordeeld met de ‘Disability Schedule’ van de World Health  
Organization (WHODAS-II). In lijn met onze verwachtingen, bleek dat binnen onze steekproef  
baseline tekorten in het sociaal functioneren – in het bijzonder op het gebied van het maken en 
onderhouden van vriendschappen - in belangrijke mate bijdroegen aan de voorspelling van de overgang 
naar een eerste psychose. 
 
In hoofdstuk 6 wordt de voorspellende waarde van de Strauss and Carpenter Prognostic Scale (SCPS), 
een instrument dat vaak wordt gebruikt in schizofrenie onderzoek, onderzocht in een UHR groep 
(EPOS). De studie toonde aan dat de SCPS voorspellende waarde heeft voor transitie naar psychose 
tijdens de UHR periode, hetgeen duidt op temporele continuïteit van deze uitkomstvoorspellers. 
Ernstigere positieve symptomen, een verminderde mogelijkheid om te kunnen werken of studeren, 
een lage kwaliteit van sociale relaties en een hoge mate van subjectieve lijdensdruk bleken onafhankelijke 
voorspellers voor een psychose in UHR patienten. In combinatie met andere factoren, zou de SCPS 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een betere voorspelling van een eerste psychose.

 De belangrijke rol van het sociaal disfunctioneren in de voorspelling van psychose wierp de vraag 
op of sociale tekorten tijdens opname voor een eerste psychose ook zouden kunnen bijdragen aan de 
voorspelling van het verdere beloop van de stoornis. 
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 In hoofdstuk 7 hebben wij daarom in een Nederlands cohort van 82 patiënten met schizofrenie 

onderzocht of een gedetailleerde beoordeling van de sociale tekorten (gemeten met de Groninger Social 

Disability Schedule-II) in de maand voorafgaand aan de opname voor een eerste psychose, zou kunnen 
helpen de voorspelling van het verdere beloop van de stoornis (met betrekking tot de psychopatholo-
gie) te voorspellen. Na correctie voor PANSS-somscore bij aanvang, bleek geen van de sociale  
tekorten- domeinen significant voorspellend voor het aantal recidieven of de ernst van de klinische 
symptomatologie na vijf jaar follow-up.
 Dit resultaat zou kunnen betekenen dat een slecht sociaal functioneren bij opname voor een 
eerste psychose niet noodzakelijkerwijs een slecht beloop van de stoornis hoeft te betekenen. Mogel-
ijk heeft het sociaal functioneren tijdens een klinisch stabielere fase een grotere voorspellende waarde 
voor het beloop van schizofrenie.

3. Onderzoeken van het beloop van de UHR symptomen bij jonge mensen die uiteindelijk géén  
transitie naar een psychose doormaken (hoofdstukken 8 en 9).

In hoofdstuk 8 wordt het beloop van de UHR symptomen, de GAF score en werkstatus onderzocht bij 
57 jongeren die uiteindelijk geen transitie naar een psychose doormaakten en die werden onderzocht 
binnen DUPS in Amsterdam. Na 3 jaar follow-up, was 75% van de patiënten die geen transitie naar 
een psychose doormaakten hersteld van hun UHR status. Een aanzienlijk percentage van de patiënt-
en die aanvankelijk in de UHR groep vielen, rapporteerden al binnen 1 jaar significant minder UHR 
symptomen. Herstel was niet beperkt tot een vermindering van symptomen, maar betrof ook een 
verbetering van het algemene functioneren en de werkstatus. UHR symptomen deden zich na herstel 
niet opnieuw voor binnen 3 jaar, hetgeen suggereert dat met de huidige UHR criteria, een aanzienlijk 
percentage van de geïncludeerde jongeren klachten rapporteert van voorbijgaande aard en slechts  
tijdelijk disfunctioneert. Het combineren van UHR criteria met klinische en biologische factoren biedt 
mogelijk een veelbelovend perspectief om de voorspelling van een eerste psychose te verbeteren en 
zodoende het aantal ‘fout-positieven’ te verminderen. 
 In hoofdstuk 9 bespreken we alle klinische UHR studies tot dusver systematisch en vatten  
alle beschikbare informatie samen over de kenmerken en het beloop van UHR patiënten die géén 
transitie doormaken naar een psychose. Wij vonden dat bijna de helft van de 31 relevante studies 
geen enkele informatie bood over jongeren die uiteindelijk geen psychose ontwikkelden. Vijf studies 
rapporteerden percentages over de remissie van UHR status (range 15.4% tot 54.3%). Lineaire regressie 
toonde aan dat de meer recente studies significant lagere transitiepercentages rapporteren in ver-
gelijking met eerdere studies.
 Daarnaast was een oudere leeftijd at baseline geassocieerd met significant lagere transitiepercent-
ages in publicaties met een follow-up duur langer dan een jaar. De klinische fenotypen van proef-
personen die werden gezien voor een mogelijke at-risk status liepen sterk uiteen, en varieerden van 
voornamelijk van voorbijgaande aard tot ernstig invaliderende verschijnselen. 
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Conclusies 

De algemene doelstelling van dit proefschrift was onze kennis over de UHR fase voor het ontwikkelen 
van een eerste psychotische episode te vergroten. We zijn van mening dat de resultaten van de  
verschillende deelonderzoeken hebben bijgedragen aan nieuwe inzichten over de baseline kenmerken 
van deze groep en over criteria die een rol zouden kunnen spelen in een betere voorspelling van een 
psychose. Een betere voorspelling van transitie naar psychose is een eerste stap in de ontwikkeling van 
secundaire preventie van schizofrenie. Hierna een puntsgewijze opsomming van onze belangrijkste 
resultaten, gevolgd door een korte conclusie. 
1. Hulpzoekende UHR patiënten van Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse afkomst 
  rapporteren meer negatieve symptomen(anhedonie  in het bijzonder) en meer depressie in 
 vergelijking met de autochtone Nederlandse groep; in de Marokkaans-Nederlandse 
 groep is dit mogelijk deels gerelateerd aan een verminderde identificatie met de etnische groep.
2. Het is wellicht mogelijk om met de Scale Of Prodromal Symptoms (SOPS) te differentiëren  
 tussen negatieve symptomen en depressie in de UHR fase. 
3. De ernst van de symptomen ‘sociale anhedonie en terugtrekgedrag’, ‘bizar denken’ en een lagere 
 GAF score hangen mogelijk samen met een grotere kans de transitie naar eerste psychose door te 
 maken in UHR patiënten. 
4. UHR patiënten die een transitie doormaken naar een psychose rapporteren significant meer  
 problemen met sociale interactie dan degenendie geen transitie doormaken.
5. De klachten van een groot percentage van geïncludeerde UHR patiënten die worden gerapporteerd 
 op basis van de huidige UHR criteria,hoofdzakelijk gebaseerd op positieve symptomen, blijken 
 van voorbijgaande aard evenals het sociaal disfunctioneren. 
6. De Strauss and Carpenter Prognostic Scale heeft voorspellende waarde voor transitie naar  
 psychose in de UHR fase, hetgeen duidt optemporele continuïteit van de uitkomstvoorspellers 
 vaak gebruikt in schizofrenie onderzoek.
7. Sociaal disfunctioneren in de maand voor opname voor een eerste psychose voorspelt niet  
 noodzakelijkerwijs een slecht ziektebeloop. Dit resultaat kan erop duiden dat, om het beloop van 
 schizofrenie op een betrouwbare manier te voorspellen, het nodig is om sociaal functioneren te 
 beoordelen tijdens een klinisch stabiele situatie.
Uit onze resultaten blijkt dat bij jongeren die aan de UHR criteria voldoen, voornamelijk ernstige 
negatieve symptomen en sociale beperkingen at baseline bepalen of de jongeren wel of geen transitie 
doormaken naar een eerste psychose. Deze bevindingen geven een indicatie van de complexe  
mechanismen die mogelijk ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een eerste psychose.  
Hoewel het waarschijnlijk is dat terugtrekken uit sociaal contact niet alleen een causale factor is in de 
ontwikkeling van psychotische symptomen, maar tevens het gevolg is van bijvoorbeeld paranoïde 
gedachten, denken wij dat wanneer gedachten niet getest worden in sociale situaties, sociaal  
terugtrekgedrag (hetzij door anhedonie hetzij als gevolg van sociaal-cognitieve tekorten) wellicht ook 
de verdere ontwikkeling en de instandhouding van waanideeën en achterdocht kan versterken.  
The lonely soul wanders…




