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NEDERLANDSE SAMENVATING 

DEEL 1: INTRODUCTIE 
Toen ik net klaar was met de opleiding psychiatrie, kreeg ik de gelegenheid om mee te doen met 

het GROUP-onderzoek. Een groot onderzoek naar het beloop van psychose en schizofrenie over 

een periode van 6 jaar bij meer dan 1000 patiënten, waarbij ook broers en zusters (siblings) en 

controles onderzocht werden. Dit was een unieke onderzoeksopzet. De meeste andere onderzoeken 

bij patiënten met psychose bestonden uit groepen van tientallen, soms honderd of tweehonderd 

individuen, maar onderzoek op deze schaal was nog niet eerder gedaan. Daarnaast werden zeer veel 

verschillende symptomen gemeten en werd dit onderzoek na drie en zes jaar herhaald. Gezonde 

siblings zijn interessant voor onderzoekers omdat zij deels hun genen delen en psychose een deels 

erfelijke aandoening is. Het blijkt dat siblings in vergelijking met gezonde controles en hun psychotisch 

familielid een tussenpositie hebben. Ze hebben meer klachten en symptomen dan gezonde controles, 

maar minder dan hun psychotisch familielid. De psychose-achtige symptomen die bij siblings, maar 

ook bij gezonde controles gevonden worden noemen we pre-psychotische symptomen. Daarnaast 

worden patiënten met een psychose vrijwel altijd behandeld met anti-psychotische medicatie. Deze 

medicijnen en andere aspecten van de ziekte kunnen ook invloed hebben op symptomen of kenmerken 

van patiënten. Omdat gezonde siblings die medicijnen niet krijgen en niet ziek zijn kunnen symptomen 

en kenmerken onderzocht worden onder omstandigheden zonder medicatie en ziekte. 

Ik  koos ervoor om binnen het GROUP-onderzoek me te richten op de combinatie van psychose 

(psychose zie box 1) en dwang (OCD, zie box 2), twee schijnbaar onafhankelijke aandoeningen die toch 

heel vaak samen gaan. Waarom gaat iemand die stemmen hoort die zeggen dat hij stinkt, dwangmatig 

klak-geluiden maken? Dat vond ik een fijne, prikkelende vraag, zeurt om een antwoord. Hoofdstuk  
1 beschrijft de twee stoornissen waarover mijn promotie gaat; psychose en dwang en gaat in op de 

kennis die er de afgelopen 15 jaar is opgebouwd over de combinatie van de beide stoornissen. Mensen 

met een psychose hebben een bijna tien keer grotere kans op het ontwikkelen van dwang dan mensen 

zonder psychose. Daarnaast is onderzocht of mensen met zowel dwang als psychose nu meer last 

hebben van cognitieve problemen, bewegingsstoornissen of verslaving in vergelijking met mensen 

met alleen psychose. Het opvallende is dat eerder onderzoek naar die associaties steeds verschillende 

resultaten oplevert. Waar wel consensus over is, is dat het slikken van het antipsychoticum clozapine 

een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van dwang.

Box 1: De Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), komt voor bij ongeveer 2% van de bevolking. 

Mensen met een OCD hebben last van (meestal) een combinatie van dwanggedachtes en 

dwanghandelingen. Een dwanggedachte is een zich opdringende gedachte of voorstelling die 

angst veroorzaakt. De gedachte of voorstelling is niet logisch en dat weet de patiënt, maar 

dat stelt niet gerust. Om de gedachte te neutraliseren voert de patiënt eveneens onlogische 

dwanghandelingen uit, bijvoorbeeld herhaald handen wassen telkens als iets is aangeraakt 
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of precies 12 keer het slot controleren voor het slapen gaan. Meestal ontstaat OCD in de 

adolescentie en vaak heeft de patiënt er de rest van het leven in wisselende mate last van. Om 

aan de diagnose te voldoen moet een patiënt ten minste een uur kwijt zijn aan zijn dwang en 

moet hij er onder lijden. Bij mensen die wel last hebben van dwang, maar niet voldoen aan dit 

ernst criterium spreken we van Obsessive-Compulsive Symptoms (OCS).

Box 2: Psychose is een aandoening waarbij de patiënt last heeft van wanen en hallucinaties. Bij 

een waan is de patiënt overtuigd van iets dat in werkelijkheid niet waar is. Vaak gaat het over 

een complot of het idee achtervolgd te worden. Hallucinaties zijn waarnemingen die beleefd 

worden als “echt”, maar die er in werkelijkheid niet zijn. De meest voorkomende hallucinatie is 

het horen van stemmen. Als patiënten langer dan 6 maanden last hebben van een psychose, 

zonder dat de stemming daarbij sterk ontregeld is of drugs gebruikt worden spreekt men 

van schizofrenie. Naast wanen en hallucinaties hebben patiënten met schizofrenie last van 

een vermindering van initiatief en een vlakke stemming, deze symptomen worden negatieve 

symptomen genoemd. Schizofrenie komt voor bij ongeveer 1% van de bevolking en ontstaat 

net als OCD meestal tijdens de adolescentie. Het beloop van schizofrenie is meestal chronisch 

waarbij de ernst van de symptomen wisselt. Psychose en zeker schizofrenie zijn ernstige en 

invaliderende aandoeningen met een effect op meerdere levensgebieden van de patiënt.

DEEL 2: EEN OVERZICHT EN HERANALYSE VAN ONDERZOEK NAAR DE PREVALENTIE VAN 
OCD EN OCS BIJ PSYCHOSE
Mijn eerste artikel, hoofdstuk 2, is een meta-analyse van alle eerder gepubliceerde gegevens over 

de prevalentie van OCD en OCS bij patiënten groepen met schizofrenie of verwante psychotische 

stoornissen. Het verschil in prevalentie tussen de studies is enorm, variërend van 0% tot 59%. De 

prevalentie van OCD berekend over alle studies is 12.3%, die van OCS 30.7%. In totaal werden 43 studies 

geïncludeerd. Het blijkt dat als patiënten langer ziek zijn de prevalentie van OCD hoger is. Daarnaast 

blijkt dat als OCD op een uitgebreidere manier onderzocht wordt en als de DSM-IV gebruikt wordt voor 

diagnostiek in plaats van de DSM-III, de prevalentie ook hoger is. Deze variabelen verklaren een groot 

deel van het verschil in prevalentie tussen de studies. Onze hypothese is dat OCD bij patiënten met een 

psychose toch snel gemist wordt en dat het daarom belangrijk is om dit te meten met een gevoeliger 

instrument, zoals de Y-BOCS in combinatie met DSM diagnostiek. Daarnaast vinden we dat als de 

inclusiecriteria voor een OCS diagnose milder zijn de diagnose OCS vaker voorkomt. Dit is gevoelsmatig 

erg logisch. Toch is ons diagnostisch systeem categoraal en niet dimensionaal. Mensen hebben een 

stoornis wel of niet. Onze bevindingen wijzen erop dat in de werkelijkheid veel mensen een paar milde 

trekken hebben van OCS en maar weinig alle kenmerken in ernstige mate en dat een dimensioneel 

model beter zou passen.  
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DEEL 3: RESULTATEN VAN HET GROUP ONDERZOEK
Al mijn andere artikelen gaan over dwang bij de patiënten met een psychose uit het GROUP-onderzoek 

en hun siblings.

In het eerste GROUP-artikel, hoofdstuk 3, bestuderen we de resultaten van de Y-BOCS op item niveau 

bij de GROUP-populatie. De Y-BOCS is het instrument van eerste keus bij het meten van OCD in de 

algemene populatie. De Y-BOCS meet van verschillende aspecten van de dwangklachten de ernst, maar 

stelt geen diagnose. Ons onderzoek toont aan dat het patroon van de dwangsymptomen gemeten met 

de Y-BOCS in een psychotische populatie niet verschilt van dat in de algemene populatie. Aan de ene 

kant is er een sterke relatie tussen items gerelateerd aan dwanggedachten, aan de andere kant is er een 

sterke relatie tussen items gerelateerd aan dwanghandelingen. OCS blijken goed te meten te zijn in een 

psychotische populatie en de Y-BOCS is daarvoor een  goed instrument, het patroon op itemniveau is 

vergelijkbaar met het patroon in de algemene populatie.

Hoofdstuk 4 vergelijkt het percentage patiënten, hun siblings en gezonde controles, die een Y-BOCS 

score hebben van meer dan 9. Een score van 10 op de Y-BOCS komt overeen met aanzienlijke 

dwangklachten, maar bij deze score wordt meestal niet voldaan aan alle ernst criteria voor de diagnose 

OCD. Bij patiënten is de prevalentie 19%, bij siblings 4.3% en bij controles 2.9%. OCS clusteren in 

families; patiënten met OCS hebben ook vaker siblings met OCS. Tot slot vonden we een voorzichtige 

aanwijzing dat OCS bij patiënten geassocieerd zijn met pre-psychotische symptomen bij de verwante 

sibling. Dit zou een aanwijzing zijn dat OCS en psychose een gedeelde erfelijkheid hebben.

Hoofdstuk 5 onderzoekt de associatie tussen anti-psychotica en OCS. De prevalentie van OCS bij 

patiënten die clozapine gebruiken is 38.9%, bij olanzapine 20.1%, bij risperidon 23.2% en bij geen anti-

psychotica 19.6%. De OCS prevalentie bij clozapine-patiënten is significant hoger dan bij de andere 

groepen. Bij patiënten die clozapine langer dan 6 maanden gebruiken is de OCS prevalentie nog hoger, 

47.3%, bij de patiënten die clozapine korter dan 6 maanden gebruiken 11.8%. Net als eerder onderzoek 

vinden wij in de GROUP-populatie een associatie tussen clozapine-gebruik en OCS.  Deze associatie is 

vooral sterk bij patiënten die clozapine langer dan 6 maanden gebruiken.

In hoofdstuk 6 wordt de associatie tussen OCS en verslaving onderzocht in de GROUP-populatie. 

Onafhankelijk van elkaar zijn OCD en psychotische stoornissen geassocieerd met meer middelengebruik. 

In de GROUP-populatie vonden we geen verschil in middelenmisbruik tussen patiënten met en zonder 

OCS. 

In hoofdstuk 7 onderzoeken we of psychotische patiënten met OCS in vergelijking met psychotische 

patiënten zonder OCS slechter presteren op cognitieve tests, zoals in de meeste eerdere onderzoeken 

gevonden werd. Net als in hoofdstuk 6, vinden we geen verschil, ondanks dat we een hele grote 

onderzoekspopulatie hebben en een zeer uitgebreide cognitieve test batterij werd gebruikt.
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Inmiddels waren data beschikbaar over twee metingen en kon ook gekeken worden naar beloop. In 

hoofdstuk 8 kijken we of er een associatie is tussen de ernst van psychotische klachten en wel of geen 

OCS. Het blijkt dat OCS geassocieerd zijn met meer psychotische klachten en slechter functioneren. 

Vervolgens maakten we 4 groepen. Eén groep bij wie nooit OCS is gemeten, de no-OCS groep, één 

groep met OCS alleen op het eerste meetmoment, de OCS-remissie groep, één groep met OCS alleen 

op het tweede meetmoment, de OCS-de novo groep en één groep met OCS op beide meetmomenten, 

de persisterende-OCS groep. We vonden dat de OCS-remissie groep op het tweede meetmoment 

minder psychotische klachten had en beter functioneerde, terwijl de OCS-de novo groep bij de tweede 

meting meer psychotische klachten had en slechter functioneerde. Dit was ook al het geval op het 

eerste meetmoment, toen de OCS nog niet aanwezig waren. Dezelfde resultaten werden ook gevonden 

bij de siblings op subklinisch niveau.

In hoofstuk 9 wordt de prevalentie van bewegingsstoornissen bestudeerd bij patiënten en siblings 

met en zonder OCS. Van schizofrenie is bekend dat dit vaak samen gaat met bewegingsstoornissen. 

De belangrijkste zijn: parkinsonisme: bestaande uit trillen en bewegingsarmoede, tardieve dyskinesie, 

bestaande uit onwillekeurige vloeiende bewegingen meestal in het gezicht, dystonie: spierspasme, 

meestal van de nek- of oogspier en acathisie: een innerlijke onrust en drang om te bewegen. Anti-

psychotische medicatie kan deze bewegingsstoornissen laten ontstaan of verergeren. Ook bij OCD 

komen vaak bewegingsstoornissen voor, maar dan vooral tics. Eerder onderzoek had bij herhaling 

meer bewegingsstoornissen gevonden bij patiënten met psychose en OCS. Van de vier onderzochte 

bewegingsstoornissen vonden we alleen bij de tweede meting een hogere prevalentie voor acathisie 

bij patiënten met OCS in vergelijking met patiënten zonder OCS. Bij geen van de andere stoornissen 

vonden we een significant verschil tussen de patiënten met en zonder OCS. Overigens vonden we ook 

bij de siblings meer acathisie in combinatie met OCS. Opnieuw had de OCS-de novo groep zowel op 

het eerste meetmoment, dus voor het ontstaan van de OCS meer acathisie en ook op het tweede 

meetmoment. De OCS-remissie groep had bij beide meetmomenten al minder acathisie in vergelijking 

met de andere OCS groepen.   

In hoofdstuk 10 wordt cognitief functioneren op het eerste meetmoment vergeleken met het tweede 

meetmoment. Hierbij worden de patiënten opnieuw ingedeeld in de eerder beschreven groepen. We 

vinden dat de OCS-de novo groep en de persisterende-OCS groep niet verbeteren op cognitieve taken 

terwijl de persisterende-OCS groep en de no-OCS groep op sommige taken wel betere resultaten laten 

zien. 

Hoofdstuk 11 tenslotte, is een replicatiestudie. Lysaker et al. deden een cluster analyse en deelden 

hun populatie in vier verschillende groepen in. Eén zonder OCS en goed functioneren, één met OCS 

en goed functioneren, één zonder OCS en slecht functioneren en één met OCS en slecht functioneren. 

Hun hypothese was dat OCS ofwel een beschermende werking had en leidde tot beter functioneren 

en minder klachten, ofwel onderdeel was van een ernstiger ziekteproces met heel veel symptomen en 

slechter functioneren.  Het idee dat de groep patiënten met een psychose en OCS beter beschouwd 
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kan worden als twee verschillende subgroepen, één goed functionerende en één slecht functionerende 

zou een goede verklaring zijn voor de sterk wisselende resultaten die gevonden worden bij onderzoek 

naar de associatie van OCS met functioneren en andere ziekteverschijnselen.  Lysaker et al. vonden 

inderdaad dat de goed functionerende OCS groep minder negatieve psychotische verschijnselen had 

in vergelijking met de drie andere groepen en de slecht functionerende OCS groep slechter presteerde 

op een cognitieve test dan de drie andere groepen. Bij onze replicatie vonden wij dat onze goed 

functionerende OCS groep ook minder negatieve symptomen had, maar niet minder dan de goed 

functionerende groep zonder OCS. De slecht functionerende OCS groep presteerde niet slechter op de 

cognitieve test dan de overige groepen.  Bij onze replicatie vonden wij, net als Lysaker et al., dat OCS 

zowel met slecht als met goed functioneren gepaard gaan, de OCS groepen functioneerden echter niet 

significant beter of slechter dan de vergelijkbare niet-OCS groepen. 

DEEL 4: DISCUSSIE
In dit laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, sta ik stil bij wat ons onderzoek en ander onderzoek ons nu 

vertelt over de combinatie psychose en OCS. Inmiddels heeft nieuw onderzoek aangetoond dat OCS en 

psychose gedeelde genetische risicofactoren hebben. Dit kan deels hun samengaan verklaren. Aan de 

andere kant blijkt uit ons onderzoek dat OCS en psychotische symptomen goed te onderscheiden zijn. 

OCS is een extra bron van klachten en verdient om die reden aandacht en zo nodig behandeling. Hoewel 

ons onderzoek niet in staat is om iets te zeggen over oorzakelijke verbanden, laat ons onderzoek wel 

zien dat als de OCS bij het tweede meetmoment zijn verdwenen, het functioneren op verschillende 

gebieden ook vooruit is gegaan. Aan de andere kant vinden we bij patiënten met persisterende OCS 

vaak slechter functioneren. Dit is ook het geval voor patiënten met OCS-de novo, die OCS pas hebben 

ontwikkeld op het tweede meetmoment, terwijl zij soms al slechter functioneren op het eerste 

meetmoment.

In het algemeen lijken OCS geen gunstig teken. Aan de andere kant zien we dat hoewel een deel van de 

patiënten met OCS slecht functioneert er ook een deel is dat relatief goed functioneert. 

In onze grote onderzoekspopulatie vonden we veel associaties tussen OCS en andere symptomen en 

kenmerken juist niet, die door eerdere onderzoeken wel werden gevonden. We vonden geen associatie 

tussen cognitieve symptomen en OCS, middelenmisbruik en OCS, parkinsonisme, dyskinesie en dystonie 

en OCS. Wel vonden we een associatie met OCS en clozapine gebruik, met name langdurig gebruik. 

Daarnaast vonden we een algemeen beeld van slechter functioneren en een nooit eerder gevonden 

associatie met acathisie.

Deze bevindingen wijzen er niet op dat de combinatie OCS en psychose een apart ziektebeeld is. 

Daarvoor fluctueren de symptomen te veel en vinden we te weinig andere specifieke kenmerken die 

hiermee geassocieerd zijn. OCS bij psychose heeft vermoedelijk verschillende oorzaken. Het kan met 

clozapine gebruik te maken hebben, het kan een teken zijn van een ernstig ziektebeeld met veel co-

morbide aandoeningen en slecht functioneren, maar het kan ook passen bij een milder beeld. Dan is 
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het vaak van voorbijgaande aard. De associaties tussen OCS en andere symptomen die we vinden bij de 

patiënten, vinden we meestal ook subklinisch bij de siblings. 

Voor de klinische praktijk geldt: OCS worden gemakkelijk gemist bij psychose, de Y-BOCS is een goed 

instrument om OCS te meten. Ons onderzoek toont aan dat de combinatie OCS en psychose een 

verhoogd risico geeft op acathisie. Aandacht hiervoor, bijvoorbeeld bij het instellen van medicatie is 

belangrijk, omdat acathisie makkelijk gemist wordt. clozapine verhoogt het risico op OCS, maar mogelijk 

pas op de langere termijn, na 6 maanden. Bij deze groep is het langdurig routinematig monitoren van 

OCS zeker geïndiceerd. OCS zijn over het algemeen geassocieerd met slechter functioneren en meer 

symptomen, bij het verdwijnen van OCS verbetert het functioneren meestal ook. Hoewel niks gezegd 

kan worden over een oorzakelijk verband, is dit wel een aanwijzing dat adequate behandeling van OCS, 

ofwel met CGT ofwel met medicatie, op meerdere gebieden een positief effect zou kunnen hebben. 




