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neDerlanDse saMenvattInG behorenD bIj het 

ProefschrIft ‘PersonalIty anD PsychotIc DIsorDers’ 

1.1 Inleiding

Dit proefschrift gaat over de bijdrage van normale persoonlijkheidsdimensies volgens 

het Vijf Factoren Model (FFM) op de verschijningsvorm van het ziektebeeld van mensen 

met een psychotische stoornis. De studies die beschreven worden in dit proefschrift 

maken deel uit van een groter, nationaal onderzoek, het zogeheten Genetic Risk and 

Outcome of Psychosis (GROUP)-onderzoek.    

1.1.2 Psychotische stoornissen en het GROUP-onderzoek

Een psychose is een mentale toestand waarbij iemand het contact met de realiteit 

verliest. Dit kan de vorm aannemen van afwijkende zintuigelijke waarnemingen 

(hallucinaties) of overtuigingen (wanen), en gaat veelal gepaard met ongewone 

vormen van spraak en denken (formele denkstoornissen). Een psychose kan ontstaan 

door een somatische oorzaak, door gebruik of onthouding van een middel, in de 

context van een ernstige stemmingsstoornis, of zonder dat aan een van deze condities 

voldaan wordt. In het laatste geval zou een non-affectieve psychotische stoornis 

gediagnosticeerd kunnen worden, namelijk schizofrenie, een schizo-affectieve 

stoornis, een schizofreniforme stoornis, een waanstoornis of een psychotische 

stoornis NAO. De exacte diagnose is afhankelijk van de duur van en het type 

symptomen. Psychotische symptomen kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld in 

zogeheten ‘positieve’ en ‘negatieve’ symptomen. Positieve symptomen verwijzen naar 

toestanden die bij mensen met een psychotische stoornis aanwezig, maar bij gezonde 

mensen veelal afwezig zijn, zoals hallucinaties, wanen en formele denkstoornissen. 

Daarentegen verwijzen negatieve symptomen naar toestanden die, in tegenstelling 

tot bij gezonde mensen, veelal afwezig zijn bij mensen met een psychotische stoornis, 

zoals ingeperkte motivatie, emoties, spraak of beweging. Patiënten met schizofrenie, 

de meest voorkomende psychotische stoornis, kunnen lijden aan zowel positieve als 

negatieve symptomen. 

Geschat wordt dat ongeveer 26 miljoen mensen wereldwijd momenteel aan 

schizofrenie lijden, circa 0.7% van de bevolking (Eaton et al., 2008). Hoewel de meeste 

mensen met schizofrenie ernstig door hun ziekte worden aangedaan (Eaton et al., 2008), 

bestaat er een grote variatie in niveaus van functioneren tussen patiënten. Ook het type 
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en de ernst van de symptomen variëren aanzienlijk tussen patiënten, en over de tijd 

heen. Verder zijn er, naast genetische kwetsbaarheid, vele uiteenlopende factoren als 

geïdentificeerd als mogelijke risicofactoren voor schizofrenie, waaronder het gebruik 

van cannabis (Moore et al., 2007), het meemaken van traumatische ervaringen in de 

jeugd (Read et al., 2005) en het opgroeien in een stedelijke omgeving (Krabbendam and 

van Os, 2005), al leidt geen enkele heden geïdentificeerde riscofactor of combinatie 

van risicofactoren onvermijdelijk tot het ontstaan van schizofrenie. In feite, na decennia 

van intensief onderzoek, is een van de meest gestaafde feiten over schizofrenie dat het 

een heterogene ziekte betreft, zowel ten aanzien van de etiologie, het klinisch beeld 

als het beloop van de ziekte (Tandon et al., 2009). 

Om deze heterogeniteit beter te begrijpen, is in 2005 het GROUP-onderzoek 

opgestart door vier Nederlandse academische medische centra, in samenwerking met 

verschillende instellingen in hun regio. Aan het GROUP-onderzoek namen een groot 

aantal patiënten met een psychotische stoornis, hun eerstegraads familieleden en 

gezonde mensen zonder familielid met een psychotische stoornis deel. Onlangs, begin 

2014, is de derde meting van het GROUP-onderzoek afgerond. Meer informatie over de 

inhoud en opzet van het GROUP-onderzoek is elders beschreven (Korver et al., 2012). 

Vrijwel alle studies in dit proefschrift betreffen gegevens van GROUP-deelnemers, die 

tijdens de tweede meetperiode van het GROUP-onderzoek (2008-2011) deel hebben 

genomen aan persoonlijkheidsonderzoek volgens het Vijf Factoren Model.    

1.1.3 Het Vijf Factoren Model van de persoonlijkheid

Het Vijf Factoren Model (FFM) is een van de meest bekende en meest toegepaste 

persoonlijkheidsmodellen. Dit model is voor het merendeel gebaseerd op de 

zogeheten ‘lexicale hypothese’, een belangrijke theorie uit de persoonlijkheidsleer 

die er vanuit gaat dat alle relevante aspecten van de persoonlijkheid beschreven 

worden binnen een taal. In de loop van de twintigste eeuw hebben onderzoekers 

middels factoranalyse (een statische techniek voor datareductie) de grote hoeveelheid 

persoonlijkheidsbeschrijvingen binnen de Engelse taal teruggebracht tot vijf basale 

persoonlijkheidsdimensies. De vijf basale persoonlijkheidsdimensies volgens de FFM 

zijn: (1) Neuroticisme, de mate van gevoeligheid voor negatieve emoties, (2) Extraversie: 

de mate van naar binnen versus naar buiten gerichte energie en aandacht, (3) Openheid: 

de mate van openstaan voor nieuwe ideeën en ervaringen, (4) Altruïsme: de mate van 

oriëntatie op de ervaringen, belangen en doelen van zichzelf versus die van anderen, 

en (5) Consciëntieusheid: de mate van discipline, nauwgezetheid en betrouwbaarheid 
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(Hoekstra et al., 1996). Deze vijf dimensies zijn nadien in verschillende talen wereldwijd 

teruggevonden (De Fruyt et al., 2009;McCrae and Costa, Jr., 1997) en blijken in de 

algemene bevolking redelijk stabiel te blijven over het volwassen leven heen (Costa 

and McCrae, 1994; Roberts et al., 2006). 

Er is veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de FFM-

persoonlijkheidsdimensies en psychopathologie. In het bijzonder hoog Neuroticisme, 

en in mindere mate lage Consciëntieusheid en lage Extraversie, worden geassocieerd 

met diverse veelvoorkomende vormen van psychische problematiek, zoals 

stemmingsstoornissen en angststoornissen (Kotov et al., 2010). Laag Altruïsme 

daarentegen lijkt kenmerkend te zijn voor zeer specifieke vormen van psychische 

problematiek, zoals verslaving en de antisociale persoonlijkheidsstoornis (Kotov et 

al., 2010; Ruiz et al., 2008). De meest consistente bevindingen met betrekking tot 

psychotische stoornissen die uit eerdere onderzoeken naar voren zijn gekomen, zijn 

associaties met hoog Neuroticisme en lage Extraversie (Dinzeo and Docherty, 2007). 

Deze resultaten kunnen echter vertekend zijn door het feit dat in veel onderzoeken 

niet alle vijf persoonlijkheidsdimensies zijn meegenomen. Ook is het onduidelijk hoe 

de FFM-persoonlijkheidsdimensies samenhangen met psychotische stoornissen.   

1.1.4 Het Vijf Factoren Model en psychotische stoornissen: drie modellen

Drie theoretische modellen voor de mogelijke samenhang tussen persoonlijkheid 

en psychotische stoornissen zullen kort worden toegelicht: het kwetsbaarheids-, 

pathoplastie- en littekenmodel (Andersen en Bienvenu, 2011). 

Het kwetsbaarheidsmodel gaat ervan uit dat bepaalde persoonlijkheidstrekken 

iemand meer of minder vatbaar maken voor het ontwikkelen van psychopathologie 

(zie figuur 1). Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het kwetsbaarheidsmodel 

opgaat voor de FFM-persoonlijkheidsdimensies en het ontstaan van psychotische 

stoornissen: premorbide hoge niveaus van Neuroticisme vergroten de kans op het 

ontwikkelen van schizofrenie en aanverwante stoornissen (van Os en Jones, 2001; 

Goodwin et al., 2003; Lonnqvist et al., 2009; Krabbendam et al., 2002), terwijl hoge 

Extraversie het risico juist lijkt te verkleinen (van Os en Jones, 2001).

 

Figuur 1. het kwetsbaarheidsmodel 

 

Het kwetsbaarheidsmodel gaat ervan uit dat bepaalde persoonlijkheidstrekken iemand meer 
of minder vatbaar maken voor het ontwikkelen van psychopathologie (zie Figuur 1). Eerdere 
onderzoeken hebben aangetoond dat het kwetsbaarheidsmodel opgaat voor de FFM-
persoonlijkheidsdimensies en het ontstaan van psychotische stoornissen: premorbide hoge niveaus 
van Neuroticisme vergroten de kans op het ontwikkelen van schizofrenie en aanverwante 
stoornissen (van Os en Jones, 2001; Goodwin et al., 2003; Lonnqvist et al., 2009; Krabbendam et al., 
2002), terwijl hoge Extraversie het risico juist lijkt te verkleinen (van Os en Jones, 2001). 

 

Figuur 2. het pathoplastie model 

 

Het pathoplastie model gaat er vanuit dat persoonlijkheid een indirecte invloed heeft op de 
verschijningsvorm van een stoornis (zie Figuur 2), zoals het ziektebeloop, het niveau van 
functioneren en het effect van behandeling. In verschillende onderzoeken zijn verbanden gevonden 
tussen de FFM-persoonlijkheidsdimensies en de verschijningsvorm van psychotische stoornissen 
(Dinzeo en Docherty, 2007). Laag Altruïsme, bijvoorbeeld, voorspelt hogere niveaus van positieve 
symptomen een jaar na dato, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor het beginniveau van positieve 
symptomen (Lysaker en Taylor, 2007).  

 

 

 

 

figuur 1. het kwetsbaarheidsmodel
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Het pathoplastie model gaat er vanuit dat persoonlijkheid een indirecte invloed 

heeft op de verschijningsvorm van een stoornis (zie figuur 2), zoals het ziektebeloop, 

het niveau van functioneren en het effect van behandeling. In verschillende 

onderzoeken zijn verbanden gevonden tussen de FFM-persoonlijkheidsdimensies en 

de verschijningsvorm van psychotische stoornissen (Dinzeo en Docherty, 2007). Laag 

Altruïsme, bijvoorbeeld, voorspelt hogere niveaus van positieve symptomen een jaar na 

dato, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor het beginniveau van positieve symptomen 

(Lysaker en Taylor, 2007). 

Het littekenmodel gaat ervan uit dat persoonlijkheid niet de stoornis, maar de 

stoornis de persoonlijkheid beïnvloedt (zie figuur 3). Dit is de langst bestaande visie op 

de relatie tussen persoonlijkheid en psychotische stoornissen. Er is echter verrassend 

weinig empirisch bewijs voor dit model. Ook kan het littekenmodel niet verklaren 

waarom premorbide niveaus van FFM-persoonlijkheidsdimensies samenhangen met 

het eerste ontstaan van een psychotische stoornis. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat meer dan één model van toepassing is op de 

relatie tussen FFM-persoonlijkheidsdimensies en psychotische stoornissen. In het 

algemeen kunnen de modellen ook naast elkaar bestaan, en sluiten zij elkaar niet uit. 

Een mogelijke uitzondering hierop betreft het littekenmodel versus het pathoplastie 

figuur 2. het pathoplastie model
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figuur 3. het littekenmodel

Figuur 3. Het littekenmodel 

 

Het littekenmodel gaat ervan uit dat persoonlijkheid niet de stoornis, maar de stoornis de 
persoonlijkheid beïnvloedt (zie Figuur 3). Dit is de langst bestaande visie op de relatie tussen 
persoonlijkheid en psychotische stoornissen. Er is echter verrassend weinig empirisch bewijs voor dit 
model. Ook kan het littekenmodel niet verklaren waarom premorbide niveaus van FFM-
persoonlijkheidsdimensies samenhangen met het eerste ontstaan van een psychotische stoornis.  

Het is dan ook waarschijnlijk dat meer dan één model van toepassing is op de relatie tussen 
FFM-persoonlijkheidsdimensies en psychotische stoornissen. In het algemeen kunnen de modellen 
ook naast elkaar bestaan, en sluiten zij elkaar niet uit. Een mogelijke uitzondering hierop betreft het 
littekenmodel versus het pathoplastie model. Als de FFM-persoonlijkheidsdimensies substantieel 
zouden worden aangedaan door psychotische symptomen na het ontstaan van de ziekte, dan zouden 
FFM-persoonlijkheidsdimensies mogelijk geen aanvullende informatie geven buiten dat wat gegeven 
wordt door de symptoomniveaus (Kentros et al., 1997). In dat geval zou het zinloos zijn om 
persoonlijkheidsonderzoek te verrichten bij patiënten met een psychotische stoornis. Aangezien 
FFM-persoonlijkheidsdimensies voorspellend lijken te zijn voor klinische relevante factoren in 
patiënten met een psychotische stoornis, zoals ziektebeloop (Lysaker en Taylor, 2007; Jonsson en 
Nyman, 1991; Gleeson et al., 2005), is het klinisch relevant om deze mogelijkheid te onderzoeken.    

 

1.2 Dit proefschrift: de belangrijkste bevindingen 

 De doelstellingen voor dit proefschrift waren tweeledig: (1) te onderzoeken in hoeverre FFM-
persoonlijkheidsdimensies bijdragen aan de heterogeniteit in de verschijningsvorm van psychotische 
stoornissen, en (2) inzicht verkrijgen in de mogelijke aard van deze samenhang, aan de hand van de 
drie voorgenoemde theoretische modellen. Onderstaand worden de belangrijkste bevindingen van 
de studies in dit proefschrift kort besproken.  

De studie in hoofdstuk 2 ging in op de tweede doelstelling, door te onderzoeken in hoeverre 
verandering in psychotische symptomen bij patiënten met een psychotische stoornis verandering in 
FFM-persoonlijkheidsdimensies voorspelt, conform het littekenmodel. Wij vonden dat verandering in 
positieve symptomen niet voorspellend was voor verandering in FFM-persoonlijkheidsdimensies. 
Verandering in negatieve symptomen voorspelde een verandering in Neuroticisme, en (een 
omgekeerde verandering) in Extraversie en Openheid. Dit werd echter deels veroorzaakt door 
symptoomoverlap tussen negatieve en depressieve symptomen. Wanneer gecorrigeerd werd voor 
depressieve symptomen, voorspelde verandering in negatieve symptomen alleen een (omgekeerde) 
verandering in Openheid op een trend-niveau. Deze bevindingen indiceren beperkte steun voor het 
littekenmodel met betrekking tot psychotische stoornissen: negatieve symptomen beïnvloeden het 
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model. Als de FFM-persoonlijkheidsdimensies substantieel zouden worden aangedaan 

door psychotische symptomen na het ontstaan van de ziekte, dan zouden FFM-

persoonlijkheidsdimensies mogelijk geen aanvullende informatie geven buiten dat 

wat gegeven wordt door de symptoomniveaus (Kentros et al., 1997). In dat geval zou 

het zinloos zijn om persoonlijkheidsonderzoek te verrichten bij patiënten met een 

psychotische stoornis. Aangezien FFM-persoonlijkheidsdimensies voorspellend lijken 

te zijn voor klinische relevante factoren in patiënten met een psychotische stoornis, 

zoals ziektebeloop (Lysaker en Taylor, 2007; Jonsson en Nyman, 1991; Gleeson et al., 

2005), is het klinisch relevant om deze mogelijkheid te onderzoeken.   

1.2 Dit proefschrift: de belangrijkste bevindingen

De doelstellingen voor dit proefschrift waren tweeledig: (1) te onderzoeken in 

hoeverre FFM-persoonlijkheidsdimensies bijdragen aan de heterogeniteit in de 

verschijningsvorm van psychotische stoornissen, en (2) inzicht verkrijgen in de mogelijke 

aard van deze samenhang, aan de hand van de drie voorgenoemde theoretische 

modellen. Onderstaand worden de belangrijkste bevindingen van de studies in dit 

proefschrift kort besproken. 

De studie in hoofdstuk 2 ging in op de tweede doelstelling, door te onderzoeken in 

hoeverre verandering in psychotische symptomen bij patiënten met een psychotische 

stoornis verandering in FFM-persoonlijkheidsdimensies voorspelt, conform het 

littekenmodel. Wij vonden dat verandering in positieve symptomen niet voorspellend 

was voor verandering in FFM-persoonlijkheidsdimensies. Verandering in negatieve 

symptomen voorspelde een verandering in Neuroticisme, en (een omgekeerde 

verandering) in Extraversie en Openheid. Dit werd echter deels veroorzaakt 

door symptoomoverlap tussen negatieve en depressieve symptomen. Wanneer 

gecorrigeerd werd voor depressieve symptomen, voorspelde verandering in negatieve 

symptomen alleen een (omgekeerde) verandering in Openheid op een trend-niveau. 

Deze bevindingen indiceren beperkte steun voor het littekenmodel met betrekking 

tot psychotische stoornissen: negatieve symptomen beïnvloeden het niveau van 

Openheid. Depressieve symptomen, echter, kunnen een effect hebben op het niveau 

van Neuroticisme en van Extraversie, wat ook gevonden is in eerdere onderzoeken 

in de algemene bevolking (Fanous et al., 2007; Jylha et al., 2009; Ormel et al., 2004).

De studie in hoofdstuk 3 ging in op de bijdrage van FFM-persoonlijkheidsdimensies 

op de ernst van (subklinische) psychotische symptomen in patiënten met een 

psychotische stoornis, hun broers en zussen en in een controlegroep bestaand uit 
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mensen zonder (een familielid met) een psychotische stoornis. Wij vonden dat de 

broers en zussen van patiënten gemiddeld gezien een hoger niveau van Neuroticisme 

hadden in vergelijking tot de gezonde controles, maar een lager niveau dan de 

patiënten. Dit suggereert dat het niveau van Neuroticisme stijgt naar gelang de 

kwetsbaarheid voor psychotische stoornissen toeneemt, wat aansluit bij het 

kwetsbaarheidsmodel. Andere verklaringen voor het hogere niveau van Neuroticisme 

in de broers en zussen van patiënten zijn echter nog niet uitgesloten: het hogere 

niveau zou ook kunnen worden veroorzaakt door meer depressieve symptomen of 

meer last van subklinische psychotische symptomen in deze groep. Aan de andere kant 

is er ook bewijs uit eerdere onderzoeken dat hogere niveaus van Neuroticisme een 

kwetsbaarheidsfactor betreffen voor psychotische symptomen, los van depressieve 

en subklinische psychotische symptomen (Krabbendam et al., 2002; Barrantes-Vidal 

et al., 2009). 

Verder kwam uit deze studie naar voren dat FFM-persoonlijkheidsdimensies een 

andere samenhang vertonen met klinische en subklinische psychotische symptomen. 

Subklinische psychotische symptomen hangen samen met hogere niveaus van 

Neuroticisme en Openheid, in alle groepen, maar het sterkst in patiënten. Klinische 

symptomen zijn vooral omgekeerd gerelateerd aan Altruïsme (hogere symptoomniveaus 

bij lager Altruïsme en vice versa). Aangezien de bevindingen van het voorafgaand 

hoofdstuk indiceren dat veranderingen in psychotische of depressieve symptomen 

geen invloed hebben op het niveau van Altruïsme, zijn er andere verklaringen nodig 

om dit verband te kunnen begrijpen.

In hoofdstuk 4 is in een groep patiënten met een psychotische stoornis eerst 

de factor-structuur onderzocht van de Yale-Brown Obsessive-Compulsive scale (de 

Y-BOCS) (Goodman et al., 1989), een veelgebruikt interview voor het in kaart brengen 

van obsessief-compulsieve symptomen (OCS). Wij vonden de meeste ondersteuning 

voor een indeling volgens het originele scoringssysteem van de Y-BOCS: een 

onderverdeling in (1) obsessies en (2) compulsies. Wel vonden wij dat meer weerstand 

tegen OCS, in tegenstelling tot waar de Y-BOCS van uitgaat, geen teken van gezondheid 

hoeft te zijn. Deze bevinding is niet uniek voor patiënten met een psychotische stoornis, 

want dit is ook gerapporteerd in studies met patiënten met een obsessief-compulsieve 

stoornis (Deacon and Abramowitz, 2005; Storch et al., 2005; Woody et al., 1995). Al 

met al indiceerden de resultaten van deze studie dat de Y-BOCS goed gebruikt kan 

worden voor het meten van OCS in patiënten met een psychotische stoornis.
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De tweede helft van dit hoofdstuk ging in op de studie naar de samenhang 

tussen FFM-persoonlijkheidsdimensies en een vatbaarheid voor OCS, gemeten met 

de Y-BOCS, in patiënten met een psychotische stoornis en hun broers en zussen. 

Bij deze studie zijn deelnemers met een depressie uitgesloten van deelname. 

Patiënten en broers/zussen met OCS (resp. 25% en 11.4%) bleken hogere niveaus van 

Neuroticisme te hebben in vergelijking tot hun tegenhangers zonder OCS, ook wanneer 

gecontroleerd werd voor (subklinische) psychotische symptomen. Daarnaast bleek 

hoger Neuroticisme geassocieerd met een hogere ernst van OCS in beide groepen. 

Deze bevindingen sluiten aan bij het kwetsbaarheidsmodel, maar verder prospectief 

onderzoek zou deze hypothese nog moeten bevestigen. Op dit moment kan nog niet 

worden uitgesloten dat de aanwezigheid van OCS een effect heeft op het niveau van 

Neuroticisme, conform het littekenmodel.

In de studie in hoofdstuk 5 is de relatieve bijdrage van Neuroticisme, Extraversie, 

Altruïsme en volwassen hechtingsstijlen op het subjectief niveau van kwaliteit van 

leven in patiënten met een psychotische stoornis onderzocht. Wij vonden dat de FFM-

persoonlijkheidsdimensies bijdragen aan alle domeinen van kwaliteit van leven (fysiek, 

mentaal, sociaal en omgeving), bovenop de invloed van positieve, negatieve en depressieve 

symptomen. Deze bevindingen suggereren dat FFM-persoonlijkheidsdimensies een 

significante, onafhankelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten 

met psychotische stoornissen, conform het pathoplastie model. 

In de studie in hoofdstuk 6 vonden wij ten slotte dat FFM-persoonlijkheidsdimensies 

bij patiënten met psychotische stoornissen een mediërende rol lijken te vervullen 

tussen het meemaken van traumatische ervaringen in de jeugd enerzijds en het 

functioneren in de volwassenheid anderzijds. In het algemeen is een hoger niveau 

van traumatische ervaringen geassocieerd met een lagere kwaliteit van leven, meer 

sociaal terugtrekgedrag en een grotere kans op een ‘ongunstig’ persoonlijkheidsprofiel 

(hoger Neuroticisme en lagere Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid). 

Echter, de subgroep van patiënten met een ‘gunstig’ persoonlijkheidsprofiel (lager 

Neuroticisme en hoger Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid) 

hadden steeds een beter sociaal functioneren en kwaliteit van leven, ongeacht de 

mate waarin zij traumatische ervaringen hadden meegemaakt. Deze bevinding kon 

niet verklaard worden door socio-demografische of ziektegerelateerde factoren van 

deze patiënten. De bevindingen indiceren wederom dat individuele verschillen, zoals 

uitgedrukt door de FFM-persoonlijkheidsdimensies, een onafhankelijke en significante 
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bijdrage leveren aan de verschijningsvorm van het ziektebeeld van patiënten met een 

psychotische stoornis, conform het pathoplastie model.

1.3 Algemene conclusie

De bevindingen beschreven in dit proefschrift onderschrijven dat de persoonlijkheid 

van patiënten met een psychotische stoornis, zoals weergegeven wordt door de FFM-

persoonlijkheidsdimensies, een bijdrage levert aan de immense heterogeniteit van 

het ziektebeeld. De gevonden verbanden tussen FFM-persoonlijkheidsdimensies en 

functionele uitkomstmaten (kwaliteit van leven en sociaal functioneren) in patiënten 

met een psychotische stoornis zijn relatief robuust, aangezien hier gecorrigeerd is 

voor huidige symptoomniveaus. De bevindingen ten aanzien van symptomatische 

uitkomstmaten (zoals subklinische en klinische psychotische symptomen en comorbide 

OCS) dienen echter als voorlopig te worden bezien, aangezien nog niet afdoende 

is onderzocht in hoeverre deze verbanden verklaard zouden kunnen worden door 

de ernst van aanwezige of vroegere symptomen. Dit is een aandachtspunt voor 

toekomstig onderzoek.  Verder concluderen wij, overeenkomstig met de aanbevelingen 

van andere onderzoekers (Ormel et al., 2013), dat de FFM-persoonlijkheidsdimensies 

verder ‘gedeconstrueerd’ dienen te worden in toekomstig onderzoek, ten einde 

de etiologische processen die mogelijk aan deze verbanden ten grondslag liggen 

beter te begrijpen. Hiermee zijn er nieuwe, intrigerende vragen voor toekomstig 

onderzoek ontstaan. Echter, wel is door de in dit proefschrift beschreven bevindingen 

reeds duidelijk geworden dat de relatie tussen FFM-persoonlijkheidsdimensies en de 

verschijningsvorm van psychotische stoornissen niet slechtst verklaard kan worden 

vanuit het ziektebeeld zelf. Dit is in strijd met de langbestaande notie, die teruggaat 

naar de eerste conceptualisatie van schizofrenie als een psychiatrisch ziektebeeld, 

dat een psychotische stoornis onherroepelijk de persoonlijkheid van patiënten zou 

beschadigen. Onze hoop is dat aandacht voor de individuele kenmerken van patiënten 

in de toekomst bij zal kunnen dragen aan het identificeren van diegenen die het risico 

lopen op een ongunstig ziektebeloop, en aan het verminderen van dit risico middels 

op de persoon afgestemde interventies.
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DankwoorD

Allereerst wil ik graag mijn promotor en co-promotoren bedanken. Lieuwe, mede 

dankzij jouw altijd snelle en vrijwel steeds enthousiaste reacties heb ik me vaak een 

gezegende promovenda gevoeld. Toen ik ooit al eens een opmerking maakte over 

jouw indrukwekkende snelheid van reageren, biechtte je op dat dit voor jezelf niet 

altijd even handig was, maar dat je het niet kon laten omdat een nieuw stuk je altijd 

zo nieuwsgierig maakt. Dat zegt denk ik alles over jouw bevlogenheid. Dank voor alle 

kansen die je me geboden hebt, het bedenken van pragmatische oplossingen voor 

heikele vraagstukken, je kennis en je vertrouwen. Erg fijn dat onze samenwerking nog 

even voortgezet zal worden. Peter, eigenlijk is mijn eerste oprechte nieuwsgierigheid 

ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek door jou gewekt, nadat ik geïntrigeerd 

raakte door jouw cryptisch aandoende commentaren in mijn PO-verslagen (“in casu 

prognostisch infaust, zie Brown, kan ook Smith zijn.”). Het drong daardoor eindelijk 

tot me door dat de klinische praktijk en onderzoek aan elkaar gerelateerd zijn. De 

belangrijkste psychodiagnostische kennis die ik heb, heb ik ook van jou geleerd, 

waarvoor mijn grote dank. Geniet van een welverdiend semi-pensioen. En natuurlijk 

Carin… Eindelijk de kans om iets aardigs tegen jou te zeggen zonder dat je een ‘pfffft’-

geluid maakt en net doet alsof ik me sarcastisch uitlaat1. Ondanks dat ik ook wel eens 

gezucht heb naar aanleiding van jouw ‘’paar kleine laatste opmerkingen”, ben ik je 

innig dankbaar voor je scherpe blik en je tomeloze inzet bij al mijn werk. Zelfs wanneer 

je nog zes andere manuscripten had liggen, en een vrije dag had, heb je altijd elke 

zin aandachtig gelezen. Ook heb je altijd tijd vrijgemaakt om een luisterend oor te 

bieden, wanneer ik dat even hard nodig had. Ca: ik waardeer je enorm. Verder wil ik 

graag de overige leden van mijn promotiecommissie bedanken voor uw aandacht aan 

mijn proefschrift, en de toelating tot de openbare verdediging. Ik zie ontzettend uit 

naar de receptie. 

Ook vele malen dank aan mijn directe AMC-collega’s. Beginnend bij het begin, de 

oude garde AMC-Groupies: Renate, Nienke, Julia en Nikie. Wat was het fijn samenwerken 

met jullie, en ook nog eens zo gezellig. In een alternatieve dimensie zijn we een herder-

reisleidster-opera-gezelschap; in deze dimensie zien we elkaar ongetwijfeld terug in 

onderzoek, onderwijs, de klinische praktijk, Engelse pubs en/of strandtenten. Dr. Nikie, 

mijn oude kamergenote, nadat je bij het AMC weg was heb ik je echt gemist, zelfs je 

1 Wat eigenlijk best een beetje onbeleefd van je is, nu ik er zo over nadenk.
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vieze noodle-soepjes. Het was een eer dat ik bij jouw promotie naast je mocht staan, 

dank dat je nu mijn paranimf wilt zijn. Jet, dank voor alle momenten waarop ik je van 

je werk heb gehaald, om even te mogen spuien. Dat heeft mij, mijn werk en mijn 

bloeddruk veel goed gedaan. Daniëlla, alleen zeggen dat je gegroeid bent doet je 

tekort, maar je ontwikkeling is wel indrukwekkend en zelfs inspirerend geweest. Nu 

hopelijk de GZ-opleiding als de volgende stap (en verder…? Hint: ik heb altijd al naar 

een Joodse bruiloft willen gaan). Eva, jij onderzoeksdier, dank voor je onbaatzuchtige 

hulp bij methodologische knelpunten en je onvermoeibare pep-rallies, meestal op weg 

naar of in de metro. Zonder jou had ik nooit en te nimmer een stuk durven submitten bij 

de Schiz Bull. Fredrike en Karin P., dank voor de soepele samenwerking, ze zouden jullie 

moeten klonen. Ik kijk uit naar onze toekomstige artikelen. Laura, alleen een waarlijk 

leuk persoon kan het Leuke Lijstje bedenken. Elsje, dank dat ik je mocht overhalen om 

schipper te spelen op onze AMC-uitjes. Ook Floor, Albertine, Soleil, Marise, Dorien, 

Sara, Fabiana, Tamar, Anne, Fleur, Annick, Henny en de rest, dank voor alle steun, 

gezelligheid en collegialiteit. Het is fijn om ergens te werken waar je op iedereen zijn 

deur kan aankloppen. Jan, mijn toekomstige masterthesestudenten zullen jou niet 

bedanken: je hebt de lat wel erg hoog gelegd. Ik doe het wel. Dank ook aan al mijn 

overige co-auteurs, voor hun bijdrage aan de manuscripten. Tevens dank aan de klinisch 

werkende Vroege Psychose-collega’s (die echte topzorg leveren) en iedereen van het 

GROUP-netwerk (voor het GROUP-gevoel en de GROUP-effort). 

Alle GROUP-deelnemers: dank voor uw/jullie inspanningen en vertrouwen. Onze 

ontmoetingen in de startfase van mijn promotietraject, toen ik u/jullie zag op het AMC, 

bij Mentrum of met mijn rolkoffertje naar u/jullie toekwam, zijn mij bij blijven staan, en 

ik heb veel van u/jullie geleerd2.

Verder zijn er verschillende mensen geweest buiten het AMC, die het werkend leven 

een stuk prettiger hebben gemaakt. Mijn dank aan mijn Oh Oh RINO possie 2009B: 

Dr. Gall&Gall, De Grote Hermanus, Lady Gaga, Tamama, Sicker, Woknok01, Puntplien, 

Labradoedel, Baby Spice, Martini Rosso, Puppy, Jojo en Kolvert van der G. De vrijdagen 

waren twee jaar lang niet hetzelfde geweest zonder jullie: leerzaam, ontspannen en bij 

tijd en bij tijd en wijlen o zo hilarisch. Hierbij een extra dankjewel aan dr. G.&G., voor 

2 Zoals dat een psychotische stoornis niet per se gelijk staat aan disfunctioneren; maar dat hierin 
een wereld van onderscheid en nuance bestaat. Dat volwassen siblings op een geheel eigen wijze 
mee lijden met de psychiatrische aandoening van hun zieke broer of zus. Dat de meest ‘moeilijk 
testbare’ patiënten toch je lievelingsdeelnemers kunnen worden. Maar dat je in een  vervuild huis 
nooit het aanbod van een kop koffie moet accepteren.  
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je vriendschap en het meedenken (zo veel mensen ken ik niet die tijdens een high tea 

graag over mediatieanalyse praten), en ook aan De Grote Hermanus, die me zowaar 

nog in zijn eigen praktijk wilde hebben nadat hij me in intervisie had meegemaakt. Mijn 

oude PuntP-collega’s: mijn petje af voor jullie. Simpelweg: petje af. Mijn UvA-collega’s: 

dank voor jullie steun, aanmoediging en interesse, you know who you are. Ik voel me 

oprecht bevoorrecht dat ik straks niet alleen met jullie onderwijs mag verzorgen, maar 

ook onderzoek ga verrichten, en ik kijk er met name naar uit om meer te mogen leren 

van jullie fenomenale expertise op het gebied van persoonlijkheidsonderzoek.  

En dan natuurlijk nog de mensen buiten het werk. Ellen, dank voor het aanhoren van 

alle ups en downs al deze jaren, en je onwankelbare Veldhuis-optimisme: “wat fijn dat 

de trein niet verder rijdt, dan hebben we het nog langer gezellig”. Alleen dat al maakt 

je een ideale paranimf, dank dat je naast me wilt gaan staan. Maartje, mijn quasi-zusje, 

jouw doen-we-even-attitude is een weldaad, voor mij en iedereen om jou heen. Inez, 

je bent het afgelopen jaar bezig geweest je eigen dubbele marathon te lopen. Houd 

je taaitaaipop, het komt allemaal goed. Lieve Cobie, ik moet vaker naar Nijmegen 

komen, ik wil je weer meer zien. Dankjewel allemaal, voor jullie trouwe vriendschap. 

Annie en Ger, dank voor jullie vriendschap met mijn ouders: dat is niet gewoon, dat 

is heel bijzonder. Ook tante Loes en buurvrouw Monique wil ik graag in het bijzonder 

bedanken voor jullie steun aan mijn familie in de afgelopen tijd. Remco, dank voor de 

prachtige kaft en illustraties van mijn praatje. Ik weet niet of je het bewust gedaan hebt, 

maar je hebt de perfecte tegenreactie ontdekt op mijn neiging tot dwangmatigheid3. 

Je weet dat ik schaamteloos reclame voor je maak (www.remcowetzels.nl).

Mijn familie. Dad and Neil: thank you for coming all this way. I’m really looking 

forward to spending time with you. Neilie, we already made you a small to-do list 

(ha4). Thanks for being you. Dad, thank you for your support over the years, and trying 

to teach me not only to better understand politics but also to see the lighter side of 

things. Frances, Vicky, Sam and Nat, I’m sorry that I won’t be seeing you right now, and 

hope to see you soon. Sammy and Nat, for someone interested in personality, it’s been 

fascinating to watch you two grow up. You have always been so different from each 

other, even since you were tiny, although you’re equally precious to me. Come spend 

your summer holiday in The Netherlands, I will let you eat ice-cream until you are sick. 

3 Gewoon NOG meer detailgericht worden: “en wil je dan hoge, middelhoge of lage gymschoenen, 
Lindy?” “Kijk zelf maar.” 

4 But I’m not joking.
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Dan Eberhard … wat vind ik het erg dat jij er niet meer bent. Je was een meester 

in het Socratische dialoog, Tom Poes, de Kleine Zelfstandige, en voor mij een mentor, 

maar vooral een vader. En aangezien je altijd ook een heer bent geweest, weet ik 

dat jij het er mee eens zou zijn geweest als je zou horen dat ik dit boekje niet alleen 

aan jou wil opdragen, maar ook aan degene die, zonder enige twijfel, het allerhardst 

heeft meegeleefd van allemaal: mijn moeder. Mam, een promotietraject vereist veel 

doorzettingsvermogen, maar dat valt geheel in het niet vergeleken met, elke dag 

opnieuw, een vers soepje maken en toekijken hoe je dierbare het weer uitspuugt, en 

al die duizend andere dingen meer. Je hield en houdt je staande, misschien wel deels 

tegen je eigen onstuimige aard in. Dat is pas kracht, en dat is pas liefde. Dankjewel.

Het nadeel van een dankwoord is dat je altijd het risico loopt dat je onbedoeld 

mensen overgeslagen hebt, die meer aandacht verdiend hadden. Ik wil dan ook graag, 

tot slot, iedereen nog bedanken die, op welke wijze dan ook, zich moeite heeft getroost 

en/of met mij heeft meegeleefd. Ik hoop vele van jullie te zien op vrijdag 28 november. 

Ongeacht hoe de dag verloopt, er komt hoe dan ook een feestje.
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