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Nederlandse samenvatting
Gehechtheid en Psychose
Het doel van dit proefschrift is om onderzoek naar gehechtheidstijlen binnen de wereld 
van het onderzoek naar de aard en ontwikkeling van psychoses” op de kaart te zetten. Deze 
focus is belangrijk omdat het ons begrip van huidige psychosociale modellen van psychoses 
en schizofrenie kan vergroten. 

Schizofrenie is een van de ernstigste, meest invaliderende psychiatrische stoornissen. 
Het komt bij ongeveer 1 % van de wereld bevolking voor. Tot op heden is de precieze oorzaak 
van schizofrenie onbekend, maar onderzoek suggereert een interactie tussen genen en 
omgevingsfactoren zoals traumatische gebeurtenissen, het wonen in een stad (urbanisatie), 
cannabis gebruik/misbruik en sociaal isolement. Deze factoren zouden, met name, de 
ontwikkeling van het sociale brein negatief beïnvloedden. 

Een omgevingsfactor, die daarmee nauw verbonden is, maar relatief gezien weinig 
is onderzocht in het psychose veld, is de rol van ‘onveilige gehechtheid’. Het gebrek aan 
onderzoek is verrassend aangezien eerder prospectief onderzoek aantoont dat disfunctionele 
onveilige gehechtheidstijlen voorspellend zijn voor andere psychiatrische stoornissen zoals 
borderline persoonlijkheidsstoornis, dissociatie - en angststoornissen.

Een van de belangrijkste elementen van de ‘Gehechtheidtheorie’, is dat ieder mens 
biologisch gestuurd wordt om gehechtheidrelaties met anderen aan te gaan. Individuele 
verschillen binnen deze relaties zijn het resultaat van verschillende ervaringen met, en van 
de op basis hiervan ontwikkelde verwachtingspatronen over, deze relaties. De in de loop van 
de ontwikkeling gevormde ‘gehechtheidstijl’ wordt gezien als een gids voor het sociale leven. 
Bij mensen die een psychose ervaren of hebben ervaren is het sociale leven vaak verstoord 
en dat maakt gehechtheidstijl als sociale gids een interessante factor. Het bestuderen 
van gehechtheid zou namelijk een onderliggend mechanisme kunnen identificeren. Een 
mechanisme, dat betrokken is bij de ontwikkeling, het verloop en de afloop van een psychose, 
en dat niet in de laatste plaats een rol te spelen heeft bij de behandeling.

Deel 1
In het eerste deel van dit proefschrift is de huidige stand van zaken omtrent onderzoek naar 
gehechtheid en psychose beschreven (hoofdstuk 2), een overzicht en beschrijving van de 
populatie die onderzocht is in de meeste van de studies (hoofdstuk 3 & 4) en de validatie 
van het gebruikte instrument om gehechtheid te meten (hoofdstuk 5). 

De belangrijkste conclusies uit hoofdstuk 2 zijn dat onveilige (zowel angstige als 
vermijdende) gehechtheid geassocieerd is met psychotische fenomenen en dus een relevant 
construct is om te bestuderen in relatie tot de ontwikkeling, het verloop en de behandeling 
van psychoses. Onveilig gehechte mensen zijn kwetsbaarder en ontwikkelen coping 
strategieën die niet functioneel zijn bij het herstellen van een psychose. Gehechtheid speelt 
verder een rol in het verwerken van sociale informatie, het vermogen tot mentaliseren en 
het ontwikkelen van sociale relaties, inclusief die met hulpverleners. 

Psychotische patiënten, hun broers en zussen en gezonde controlegroepen konden 
onderzocht worden dankzij het Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP) project 
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(hoofdstuk 3). Deelnemers werden vanuit heel Nederland en België gerekruteerd en namen 
deel aan deze longitudinale studie naar kwetsbaarheid- en veerkracht- factoren die een rol 
spelen bij psychose. 

Ten tijde van de ontwikkeling van de DSM-5 was de validiteit van de schizofrenie 
subtypes een onderwerp van discussie (hoofdstuk 4). Met een sample van 1120 patiënten is 
dit in de GROUP studie onderzocht en naar verwachting bleken de subtypes geen specifieke 
onderscheidende waarde te hebben. Ze zijn momenteel geen onderdeel meer van de DSM-5. 

Aangezien er een grote hoeveelheid vragenlijsten en andere meetinstrumenten werden 
afgenomen in de GROUP test batterij, is gekozen voor een kort en gemakkelijk af te nemen 
zelfrapportage vragenlijst om gehechtheid te meten. De ‘Psychose Gehechtheidvragenlijst’ 
werd vertaald vanuit het Engels (Psychosis Attachment Measure) en bleek een valide en 
betrouwbaar meetinstrument in groepen met psychotische patiënten en hun broers en zussen. 

Deel 2
In het tweede deel is de rol die gehechtheidstijlen spelen in de ontwikkeling van het 
interpersoonlijk functioneren onderzocht. 

Een factor die nauw verbonden is aan interpersoonlijk functioneren is de ontwikkeling van 
sociale cognitie. Sociale cognitievaardigheden maken het mogelijk om interpersoonlijke 
relaties en de sociale wereld in het algemeen op een accurate manier te verwerken en 
te interpreteren. Veilige gehechtheid verschaft de meest optimale omgeving voor de 
ontwikkeling van sociale cognitievaardigheden, en verstoringen in de gehechtheid zouden 
dit proces negatief kunnen beïnvloeden. In dit proefschrift is de ‘Theory of mind (ToM)’ 
als sociale cognitiefactor onderzocht in relatie tot onveilige gehechtheidstijlen, omdat beide 
betrokken zijn bij het bij psychoses vaak voorkomende interpersoonlijk disfunctioneren. Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat interpersoonlijk disfunctioneren een voorloper is van een 
psychose. De resultaten van de eerste studie (hoofdstuk 6) lieten geen verband zien tussen 
een specifieke cognitieve component van ToM en onveilige gehechtheid in een groep met 
jonge patiënten, vergeleken met een controlegroep. Deze bevindingen bevestigden het idee 
dat gehechtheidstijlen eerder met affectieve componenten van ToM geassocieerd zijn dan 
met cognitieve componenten. Een tweede studie onderzocht daarom zowel cognitieve ToM 
als affectieve componenten in relatie tot gehechtheid in GROUP samples (hoofdstuk 7). 
Nu werd gevonden dat beide componenten van ToM geassocieerd bleken met onveilige 
gehechtheid, met sterkere verbanden in de affectieve componenten. Het verschil in deze 
bevindingen met betrekking tot de cognitieve component kan hebben gelegen aan de 
verschillende operationaliseringen; in de eerste studie werd gebruik gemaakt van een basis 
ToM vaardigheid terwijl de tweede studie een meer complex component bekeek, die dichter 
tegen het mentaliseren aanligt. 

De bevindingen suggereren dat gehechtheid en sociale cognitie geassocieerd zijn en 
mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van interpersoonlijke problemen bij een psychose. 

Veel onderzoek toont aan dat trauma’s in de kindertijd een risicofactor zijn bij het 
ontwikkelen van een psychose. Aangezien trauma’s een negatief effect hebben op de 
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ontwikkeling van veilige gehechtheid, zou onveilige gehechtheid een mediator kunnen 
zijn die het risico op interpersoonlijke problemen en psychose kunnen vergroten. Onze 
studie liet zien dat onveilige gehechtheid een mediërende rol speelt in de relatie tussen 
jeugdtrauma en de ontwikkeling van psychotische klachten (hoofdstuk 8). Deze relatie was 
vooral sterk bij broers en zussen van psychotische patiënten die een verhoogd risico lopen 
op het ontwikkelen van een psychose, maar geen invloed ondergaan van de verstorende 
factoren van de psychose zelf. 

Deel 3
In het derde deel is de rol die gehechtheid speelt in het proces van aanpassing en herstel na 
een psychose onderzocht. 

Problemen met interpersoonlijk functioneren, slinkende sociale netwerken en psychotische 
klachten zijn dagelijkse realiteit voor patiënten met een psychose. Deze problemen hebben 
meestal een negatief effect op de kwaliteit van leven. Aangezien gehechtheid een rol lijkt te 
spelen in het sociaal disfunctioneren zou het mogelijk ook doorwerken tot in de kwaliteit 
van leven van deze patiënten. Dit onderzoeken is klinisch relevant omdat het deuren opent 
naar meer inzicht in de psychosociale factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van leven. 
Het verschaft daarmee mogelijk handvatten voor het ontwikkelen van nieuwe interventies 
die daarop inspelen binnen een behandeling. 

Onveilige gehechtheid en persoonlijkheidstrekken bleken geassocieerd met de kwaliteit 
van leven bij patiënten met een psychose, ook na controle voor de ernst van de symptomen 
(hoofdstuk 9). 

Om te leren omgaan met stressvolle psychotische klachten en gerelateerde sociale problemen, 
is behandeling een belangrijke factor in het herstelproces. Therapietrouw en de relatie 
met de hulpverlener zijn dan ook van buitengewoon belang en blijken ook belangrijke 
voorspellers voor de behandeluitkomst. Aangezien interpersoonlijke relaties ook relaties 
met hulpverleners betreffen, speelt gehechtheid mogelijk ook hier een rol. De laatste studie 
in dit proefschrift (hoofdstuk 10) betreft de invloed van onveilige gehechtheid van zowel de 
patiënt als de hulpverlener op de kwaliteit van de relatie tussen de twee. Resultaten duiden 
aan dat de gehechtheid van zowel patiënt als hulpverlener, zowel als de interactie tussen de 
twee, van invloed zijn op de kwaliteit van de relatie. Het heeft dus zin om deze factor mee te 
wegen in het creëren van de meest productieve behandelaar-patiënt koppels. 

Algemene conclusie 
Dit proefschrift heeft tot doel ons begrip van huidige psychosociale modellen betreffende de 
aard en de ontwikkeling van psychoses te vergroten. De belangrijkste bijdrage hieraan zijn 
de gevonden resultaten die steun bieden aan twee routes waarin gehechtheid een belangrijke 
rol speelt; de eerste beschrijft de route van de ontwikkeling van de psychose en de tweede 
de route naar herstel. 

Deze inzichten kunnen mogelijk worden gebruikt om huidige psychotherapeutische 
interventies te optimaliseren. 
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