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Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in het beloop van 
symptomen bij mensen met een verhoogd risico op een eerste psychose. We hebben 
positieve, negatieve en depressieve symptomen clusters onderzocht en ons gericht op 
de volgende doelstellingen: 

Doelstelling 1: het verkrijgen van meer kennis over zich ontwikkelende positieve 
psychotische symptomen, aan de hand van de vraagstelling of positieve psychotische 
symptomen vroegtijdig kunnen worden gedetecteerd en of dit klinisch gezien nuttig is. 

Doelstelling 2: het verkrijgen van meer kennis over negatieve, depressieve symptomen 
bij mensen met een verhoogd risico op een eerste psychose. 
We hebben geprobeerd om de volgende vragen te beantwoorden:
2a: Welke rol spelen deze twee symptoomclusters in de ontwikkeling van een eerste 
psychotische episode?
2b: Kunnen we deze twee symptoomclusters van elkaar onderscheiden?

Doelstelling 1: het verkrijgen van meer kennis over zich 
ontwikkelende positieve psychotische symptomen

Vraagstuk: kunnen positieve psychotische symptomen vroegtijdig worden gedetecteerd 
en hoe nuttig is dit?

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de zogenaamde “High” en “Ultra-High Risk” factoren 
die samenhangen met het ontwikkelen van een eerste psychotische episode en bespreekt 
het nut van het screenen van patiënten met  erfelijke aanleg voor een psychotische 
stoornis en patiënten die verwezen zijn naar de geestelijke gezondheidszorg. 
Het screenen van de gehele bevolking heeft geen zin, vanwege de lage incidentie van 
schizofrenie. In Nederland is de incidentie gemiddeld 0.025% ofwel ongeveer 4000 
mensen met een eerste psychose per jaar. We hebben tevens geconcludeerd dat het 
screenen van mensen met een eerstegraads familielid lijdend aan een psychotische 
stoornis weinig zin heeft: hoewel onderzoek heeft aangetoond dat het risico op een 
psychose in deze groep tienmaal hoger is dan in de algemene bevolking, ontwikkelt 
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90% van deze risicogroep geen psychose. Echter, vroegtijdige detectie binnen de groep 
patiënten verwezen naar de GGZ kan nuttig te zijn. 
Immers, het is bekend dat veel patiënten die een risico lopen op een psychotische 
stoornis of die een psychotische episode meemaken, op zoek zijn geweest naar hulp 
voor niet-psychotische stoornissen voorafgaand aan de ontwikkeling van de psychose.  
Deze gedachtegang volgend, zou het screenen van  patiënten die zich bij de tweedelijns 
GGZ-instellingen aanmelden, een praktisch toepasbare mogelijkheid zijn. Zeker indien 
er uitzicht is op een effectieve preventieve behandeloptie, verdient deze aanpak verder 
onderzoek.

Voortdurend op hoofdstuk 2 hebben we in hoofdstuk 3 de effectiviteit onderzocht van 
de twee wervingsstrategieën die gebruikt zijn in de Nederlandse “Early detection and 
Intervention Evaluation” Studie (EDIE-NL). Dit is een twee-traps screeningsmethode in 
een hulpzoekende groep patiënten die in de tweede lijns geestelijke gezondheidszorg 
binnenkomt voor niet-psychotische stoornissen versus een groep patiënten die is 
verwezen naar een diagnostisch centrum van een vroege Psychose Kliniek vanwege 
een vermoedelijke ontwikkeling van een psychotische stoornis. De screening methode 
(de eerste methode) detecteerde een drievoudig hogere incidentie van At Risk Mental 
State (ARMS) (0.025) in vergelijking met de verwijzing strategie (0.008). Screening 
(evenals verwijzing) ontdekte ook patiënten die al een psychose hadden, zonder dat 
dit was opgemerkt bij de intake in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.  Deze 
bevindingen bevestigen het idee dat het screenen van hulpzoekende patiënten die bij 
de tweedelijns GGZ-instellingen binnenkomen voor niet-psychotische problemen een 
groep patiënten kan detecteren die zich in een laat prodromaal stadium bevinden. 
Echter, deze resultaten zijn onder voorbehoud en verder onderzoek is nodig. 

De term At Risk Mental State (ARMS) verwijst naar het risico op een eerste psychose 
binnen een jaar. Een recente meta-analyse1 leverde de volgende transitie cijfers op, 

onafhankelijk van de gebruikte psychometrische instrumenten: 18% na 6 maanden 
follow-up, 22% na 1 jaar, 29% na 2 jaar, en 36% na 3 jaar. Hoewel ARMS is geassocieerd 
met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychose binnen de eerste 3 jaar, vereist 
de proportie van vals positieven (mensen die geen psychose krijgen) verdere aandacht. 
ARMS bestaat uit meerdere groepen. De grootste groep bestaat uit de patiënten met 
milde, langer bestaande positieve symptomen. Echter binnen deze positieve symptomen 
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is het onduidelijk of alle positieve symptomen een evenredig risico op transitie met zich 
meebrengen. 

In hoofdstuk 4 onderzochten we de rol van de positieve symptomen: bizarre en niet-
bizarre ideeën, perceptuele afwijkingen, en desorganisatie in relatie tot transitie naar 
een psychose. De belangrijkste factor die van invloed was op het risico op transitie 
bleek de lijdensdruk veroorzaakt door de symptomen te zijn. Bizarre ideeën en 
achtervolgingswanen (niet-bizarre ideeën) waren sterker gerelateerd aan transitie in 
vergelijking met de meer voorkomende symptomen in de adolescentiefase, zoals: niet-
bizarre ideeën, zoals magisch denken, grootheidswaan, of perceptuele afwijkingen die 
niet gepaard gaan met  lijdensdruk. 

Doelstelling 2: het verkrijgen van meer kennis over 
negatieve en depressieve symptomen in de ontwikkeling 
van een eerste psychose

a)Welke rol spelen deze twee symptoomclusters in de ARMS fase?
b)Kunnen we deze twee symptoomclusters van elkaar onderscheiden?

Depressie is een klinisch relevant probleem bij patiënten met schizofrenie en is 
geassocieerd met zowel positieve als negatieve symptomen. Het is echter niet bekend of 
dit ook geldt voor broers en zussen. In hoofdstuk 5 hebben we zowel de prevalentie (het 
voorkomen van) als het verband tussen depressie, positieve en negatieve symptomen in 
drie grote groepen  onderzocht: eerste episode psychose patiënten (822), hun broers en 
zussen (813) en gezonde controlepersonen (527).
Allereerst hebben we  vastgesteld dat patiënten vaker een depressieve stemming ooit 
in het leven rapporteerden en tevens meer depressieve episoden vergeleken met zowel 
broers en zussen, als controlepersonen.  
Broers en zussen vertoonden een grotere kans op het voldoen aan de criteria voor een 
depressieve episode ooit, vergeleken met de controlegroep. In alle drie de groepen 
waren zowel het aantal als de duur van depressieve symptomen geassocieerd met (sub)
klinische negatieve symptomen.  
Het aantal depressieve symptomen in patiënten en broers en zussen was verder 
geassocieerd met (sub) klinische positieve symptomen. 
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Tot slot, een depressieve stemming ooit, vertoonde familiaire clustervorming, alhoewel 
deze clustering afwezig was voor depressieve episodes ooit.
Onze resultaten tonen aan dat alhoewel positieve symptomen, negatieve symptomen 
en depressieve symptomen kunnen worden beschouwd als aparte dimensies, of 
symptoomclusters, maar dat ze gerelateerd zijn op zowel een klinische als een 
subklinisch niveau.  
Conclusie: de bovengenoemde resultaten suggereren dat een genetische  kwetsbaarheid 
voor zowel depressieve als psychotische symptomen bestaat op zowel een klinisch als 
subklinisch niveau. 

In onze systematische review en meta-analyse (hoofdstuk 6) hebben we laten zien 
dat de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) geassocieerd is met negatieve 
symptomen, tot 8 jaar follow-up, in aanvulling op de bekende associatie met positieve 
symptomen. Een niet-lineair verband werd gevonden tussen een verbetering in 
negatieve symptomen en DOP, waarbij mensen met een DOP van korter dan 9 maanden 
een aanzienlijk grotere negatieve symptoomvermindering toonden, gedurende de 
behandeling, in vergelijking met diegenen met een DOP van meer dan 9 maanden.   

In hoofdstuk 7 hebben wij de symptomen in een ARMS populatie onderzocht door 
het uitvoeren van een exploratieve factoranalyse van de Scale of Prodromal Symptoms 

(SOPS) vragenlijst in het Nederlandse deel van de European Prediction of Psychosis 
Study (EPOS). Ons doel was om onderscheid te maken tussen negatieve en depressieve 
symptomen. Uit de SOPS konden we vier factoren onderscheiden: negatieve symptomen, 
depressie, desorganisatie en positieve symptomen. 
De negatieve symptoom factor bestond uit drie onderdelen: ‘sociale anhedonie en 
terugtrekking’, ‘verminderde expressie van emotie’, ‘verminderde beleving van emoties 
en zichzelf’. 
De depressie factor bestond evenzo uit drie onderdelen: ‘dysfore stemming’ ‘verminderde 
tolerantie voor normale stress’, en ‘persoonlijke hygiëne/sociale aandacht’. Door 
de depressie factor te correleren aan de BDI totale score (depressievragenlijst) en 
de negatieve symptoomscore aan de PANSS Negatieve symptoom score (bestaande 
negatieve symptomen scorelijst) bleek een onderscheid tussen depressieve en negatieve 
symptomen mogelijk. Echter, ‘avolitie’ en ‘achteruitgang van het functioneren’ laadden 
in enige mate op beide factoren. 
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Dit pleit voor tegen een te strikte dichotomie tussen depressieve en negatieve 
symptomen. 

ARMS patiënten zijn hulpzoekend, ervaren lijdensdruk en zijn, of ze nu wel of geen 
eerste psychose krijgen, gevoelig voor aanhoudende sociale problemen. Weinig is 
bekend over het beloop van depressieve en negatieve symptomen in ARMS personen, 
en hun verband met het functioneren na verloop van tijd.  
Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een follow up na 18 maanden, van 201 
hulpzoekende ARMS individuen van de EDIE-NL studie. Onze analyses tonen aan dat 
zowel depressieve als negatieve symptomen aanzienlijk verminderen na verloop van 
tijd, met de grootste daling binnen de eerste 6 maanden na aanvang. Veranderingen in 
depressieve symptomen zijn slechts zwak gerelateerd aan veranderingen in negatieve 
symptomen. Zowel het niveau van de baseline depressieve symptomen en negatieve 
symptomen en een daling in de eerste 6 maanden van deze symptomen waren 
gerelateerd aan het niveau van (sociaal) functioneren na 18 maanden. 

Conclusies:

De resultaten van de onderzoeken, beschreven in dit proefschrift, uitgevoerd in 
diverse onderzoeksgroepen, hebben geleid tot nieuwe perspectieven betreffende de 
ontwikkeling van symptomen in de fase voor en tijdens een psychose. Tot slot zal ik de 
voornaamste conclusies samenvatten.

1) Vroege detectie van psychotische symptomen in de tweedelijns GGZ blijkt  nuttig te 
zijn. De screening methode onthult een drievoudig hogere incidentie van At Risk Mental 
State (ARMS) (0.025) in vergelijking met de verwijzing strategie (0.008). (Hoofdstuk 
2,3).

2) Bizarre ideeën en achtervolgingswanen, perceptuele afwijkingen gepaard met 
lijdensdruk gaan samen met een groter risico op een eerste  psychose dan magisch 
denken, grootheidswaan, perceptuele stoornissen niet gepaard met lijdensdruk. 
(hoofdstuk 4)
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3) Genetische kwetsbaarheid voor zowel depressieve als psychotische symptomen is 
aanwezig op zowel klinisch alsook subklinisch niveau (Hoofdstuk 5)

4) Een kortere DOP is niet alleen geassocieerd met verminderde positieve symptomen, 
maar ook met minder ernstige negatieve symptomen op korte en lange termijn follow 
up (tot aan 8 jaar), vooral wanneer de DOP korter dan 9 maanden is. (hoofdstuk 6)

5) In een ARMS populatie blijken “‘sociale anhedonie en terugtrekking’, ‘verminderde 
expressie van emoties’, en ‘verminderde beleving van emoties en zichzelf’ de 
belangrijkste negatieve symptomen te zijn, terwijl ‘‘dysfore stemming’ en ‘verminderde 
tolerantie voor normale stress’, de belangrijkste depressieve symptomen blijken te zijn. 
Avolitie kan zowel een negatieve als depressieve symptoom zijn. (Hoofdstuk 7).

6)   In een ARMS groep, blijken zowel depressieve als negatieve symptomen over de 
tijd gemiddeld te verminderen. Zij hangen beiden samen met het functioneren bij de 18 
maanden follow up. (Hoofdstuk 8). 
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