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Samenvatting g 

Achtergrond::  In dit proefschrift wordt onderzoek naar het perspectief van 
patiëntenn met recent ontstane schizofrene stoornissen besproken: 
(Deell  I) De mening van patiënten over het begin van de aandoening en de 
behandeling. . 
(Deell  II) Het effect van uitstel van behandeling op de vooruitzichten van 
patiënten. . 
Dee ervaringen van patiënten met de behandeling: 
(Deell  III ) Subjectieve ervaringen. 
(Deell  IV) Dwangverschijnselen als mogelijke bijwerking van antipsychotica. 
Methode::  Literatuuronderzoek, retrospectief en prospectief onderzoek. 
Resultaten::  (Deel I) Meer dan de helft van de patiënten beseft bij het ontstaan 
vann psychotische verschijnselen last te hebben van een mentale aandoening. 
Tochh duurt het meestal maanden voordat patiënten de noodzaak van 
psychiatrischee behandeling inzien. 
Patiëntenn geven prioriteit aan de volgende aspecten van een behandeling: 
voorlichting,, rustige en veilige opname mogelijkheden, hulp in de eigen 
omgevingg en individuele gesprekken. 
(Deell  II) Het is niet aangetoond dat bekorten van de duur van onbehandelde 
psychosee de prognose verbetert. 
(Deell  III ) Subjectieve ervaringen van patiënten zijn betrouwbaar vast te stellen. 
Subjectieff  onwelbevinden hangt samen met hogere D2 receptor bezetting door 
antipsychotica.. D2 receptor bezetting tussen 60% en 70% resulteert in optimale 
subjectievee ervaring. 
(Deell  IV) Tijdens gebruik van clozapine komen vaak dwangsymptomen voor. 
Err zijn aanwijzingen dat bij behandeling met olanzapine op de langere termijn 
ernstigeree obsessieve compulsieve symptomen optreden dan bij behandeling 
mett risperidon. 
Conclusie::  Onderzoek naar het perspectief van patiënten met recent ontstane 
schizofrenee stoornissen levert klinisch relevante bevindingen op. 
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Inn het onderstaande wordt een samenvatting gegeven van bevindingen en 
beperkingenn van het in dit proefschrift beschreven onderzoek. 

Deell  I. Opvattingen van patiënten over  psychose en 
behandeling g 

Hoofdstukk 1.1. Opvattingen van patiënten over  de eerste psychotische 
episodee en het begin van behandeling 

Bevindingen: Bevindingen: 
Aann 56 achtereenvolgens opgenomen patiënten met recent ontstane schizofrene 
stoornissenn werd gevraagd naar: hun opvatting over de aandoening op het 
momentt dat ze voor het eerst psychotische verschijnselen kregen; hun mening 
overr de noodzaak van psychiatrische behandeling; hun perceptie van de rol van 
anderenn bij het tot stand komen van de eerste psychiatrische behandeling; 
suggestiess om de behandeling eerder tot stand te laten komen. 
Ongeveerr 57% van de patiënten besefte bij het ontstaan van psychotische 
verschijnselenn last te hebben van een mentale aandoening. Ongeveer twee derde 
vann de patiënten was, voordat de behandeling startte, van mening dat 
psychiatrischee behandeling niet nodig was. De psychose duurde gemiddeld 8 
maandenn voordat patiënten de noodzaak tot behandeling inzagen. Een 
meerderheidd van de patiënten (91%) achtte de rol van anderen essentieel bij het 
tott stand komen van de behandeling. Uitstel van behandeling schrijven patiënten 
voorall  aan zichzelf toe. 
Beperkingen: Beperkingen: 
-- De groep die we onderzochten bestond voor een groot deel uit jonge mannen 
vann wie 78% ooit drugs had gebruikt. Dit beperkt de generaliseerbaarheid van 
dee bevindingen. Wij hebben geen patiënten onderzocht die nooit zijn 
opgenomen,, geen oudere patiënten en slechts weinig vrouwen. 
-- Met het retrospectieve karakter van het onderzoek hangt samen dat de 
verkregenn antwoorden op onze vragen beïnvloed kunnen zijn door 
geheugenstoornissen,, latere ervaringen of de huidige psychiatrische toestand. 
Prospectieff  onderzoek, dat deze bezwaren niet heeft, is nu niet beschikbaar. 
Echter,, onderzoek naar de opvattingen van patiënten op het moment dat zij 
voorr het eerst psychotische verschijnselen ervaren is praktisch onhaalbaar. 

Hoofdstukk 1.2. Voorkeur  voor  behandeling gedurende een eerste 
psychotischee episode 

Bevindingen: Bevindingen: 
Hett is voor een optimale behandeling nodig om te weten welke aspecten van 
dee hulp door patiënten en familieleden belangrijk gevonden worden. Tien 
patiënten,, tien familieleden en tien behandelaars stelden een lijst samen met 
422 uitspraken over gewenste onderdelen van de behandeling bij een eerste 
psychotischee episode. 99 patiënten, 100 familieleden en 263 behandelaars 
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gavenn een rangorde aan van deze 42 uitspraken. Wij vonden een opvallende 
overeenkomstt tussen de rangorde van de uitspraken van patiënten, 
familieledenn en behandelaars: vooral informatie over de aandoening en de 
behandelingg werd door alle groepen als zeer belangrijk beschouwd. 
Tochh bleken er tussen de door ons onderzochte groepen ook belangrijke 
verschillenn te zijn. Patiënten gaven een hogere prioriteit dan behandelaars aan 
dee volgende aspecten van behandeling bij een eerste psychose: spoedige hulp in 
eigenn omgeving door huisarts of psychiater, het creëren van een rustige veilige 
omgeving,, korte wachttijd voor opname en individuele gesprekken. 
Beperkingen: Beperkingen: 
-- Uit de rangorde van uitspraken kan niet worden afgeleid dat respondenten 
uitsprakenn met een lagere prioriteit onbelangrijk vinden. 
-- De beoordeling van de prioriteit door respondenten kan beïnvloed zijn door 
lateree ervaringen. 
-- De gevonden overeenkomst tussen de groepen respondenten zou veroorzaakt 
kunnenn zijn door de selectie van respondenten. Familieleden en behandelaars 
zijnn waarschijnlijk bovengemiddeld actief betrokken bij de behandeling van 
patiëntenn met psychotische stoornissen, gezien hun aanwezigheid op een 
congress over schizofrenie. 
-- Voorkeuren voor behandeling gedurende andere fasen van de aandoening zijn 
niett onderzocht. 

Deell  II . Duur  van onbehandelde psychose en beloop 

Hoofdstukk 2.1. Beloop van schizofrenie; 
Pathogenetischee hypothesen betreffende schizofrenie; 
Duurr  van onbehandelde psychose en beloop 

Bevindingen: Bevindingen: 
-- Het beloop van schizofrenie in de jaren na de eerste opname is heterogeen en 
voorr een groot deel van de patiënten ongunstig. 
-- Er zijn aanwijzingen dat er bij schizofrenie naast een vroeg ontstane 
ontwikkelingsstoorniss sprake is van progressie van hersenafw ij kingen 
gedurendee een periode rondom het begin van de aandoening. Dit ondersteunt 
hett belang van verder onderzoek naar het verband tussen vroegtijdige 
behandelingg na het ontstaan van psychotische verschijnselen en de prognose. 
-- Herhaaldelijk is in onderzoek een verband gevonden tussen de duur van de 
onbehandeldee psychose en het beloop van schizofrenie. Dit verband werd 
aangetroffenn bij groepen patiënten waarbij andere prognostisch ongunstige 
factorenn in wisselende mate aanwezig waren. Toch is er in een aantal recente 
onderzoekenn geen verband gevonden tussen de duur van onbehandelde 
psychosee en het beloop van schizofrenie. Aangezien onderzoeksresultaten 
elkaarr tegenspreken is het ook nog niet duidelijk in welke mate de duur van 
onbehandeldee psychose afhankelijk is van andere, niet te beïnvloeden, 
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prognostischee factoren. Om deze reden kan nog niet worden vastgesteld of 
verkortingg van de duur van onbehandelde psychose de prognose gunstig 
beïnvloedt. . 
Beperkingen: Beperkingen: 
-Tott nu toe beschikbare gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit 
correlationeell  onderzoek. 
-Dee onderzoeken op dit gebied zijn moeilijk te vergelijken door het 
ontbrekenn van algemeen geaccepteerde criteria over het vaststellen van het 
beginn van psychotische verschijnselen en over de start van een adequate 
behandeling.. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of de start van adequate 
behandelingg gedefinieerd moet worden als start van behandeling met 
antipsychoticaa of dat het (ook) gaat om de start van psychosociale en 
psychotherapeutischee interventies. 

Hoofdstukk 2.2. Vroegtijdige interventie, sociaal functioneren en 
psychotischee terugval bij  patiënten met recent ontstane schizofrene 
stoornissen n 
Bevindingen: Bevindingen: 
Naa een vroegtijdig gestarte intensieve behandeling van 133 jonge patiënten met 
recent-ontstanee schizofrene stoornissen werd het sociaal functioneren en de 
frequentiee van psychotische terugval retrospectief vastgesteld. Tweederde van 
dee patiënten die bij opname geen bezigheden hadden ondernam na 12 maan-
denn ambulante behandeling gestructureerde activiteiten. Eénvijfde van de 
patiëntenn bleek binnen één jaar psychotisch te recidiveren. Een vroegtijdige 
intensievee psychosociale interventie gecombineerd met behandeling met 
antipsychotica,, blijkt bij deze patiënten samen te gaan met een verbetering in 
sociaall  functioneren en een betrekkelijk gering percentage psychose recidie-
venn gedurende 1 jaar. 
Beperkingen: Beperkingen: 
-- Het betrof een ongecontroleerd retrospectief onderzoek. 
-- Een follow-up duur van een jaar is onvoldoende om een beeld te krijgen van 
hett beloop van recent ontstane schizofrenie. 

Hoofdstukk 2.3. Duur  van onbehandelde psychose en het beloop van 
schizofreniee op de lange termij n 

Bevindingen: Bevindingen: 
Hett verband tussen de duur van onbehandelde psychose en het beloop van 
psychopathologiee en sociaal functioneren op langere termijn werd in 
retrospectieff  onderzoek nagegaan bij 205 patiënten met schizofrene stoornissen. 
Hett onderzoek betrof patiënten wier ouders lid waren van een vereniging voor 
familieledenn van patiënten met schizofrenie. Er werd geen verband gevonden 
tussenn de duur van onbehandelde psychose en het beloop over gemiddeld 11 
jaar. . 
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Beperkingen: Beperkingen: 
-- De betrouwbaarheid van de vaststelling van de duur van onbehandelde 
psychose,, geruime tijd na het ontstaan van de eerste psychotische episode is 
onbekend. . 
Dee bevindingen kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de gehele populatie 
vann patiënten met schizofrene stoornissen omdat we een selecte patiëntengroep 
onderzochtenn (voornamelijk mannen, informatie verkregen van leden van een 
verenigingg voor familieleden van patiënten met schizofrenie). 

Hoofdstukk 2.4. Duur  van onbehandelde psychose en de prognose van 
schizofrenie::  uitstel van intensieve psychosociale behandeling versus 
uitstell  van behandeling met medicatie 

Bevindingen: Bevindingen: 
Wee onderzochten het verband tussen uitstel van behandeling met medicatie, 
uitstell  van intensieve psychosociale behandeling en de uitkomst van 
schizofrenie.. De uitkomst werd gemeten gemiddeld 6 jaar na het ontstaan van 
dee eerste psychotische symptomen, bij een cohort van 88 patiënten. Zowel 
uitstell  van behandeling met medicatie als uitstel van intensieve psychosociale 
behandelingg hingen samen met negatieve symptomen 6 jaar na het ontstaan 
vann de eerste psychose. Uitstel van intensieve psychosociale behandeling 
hingg samen met het aantal maanden dat patiënten opgenomen waren in een 
psychiatrischh ziekenhuis. Uitstel van intensieve psychosociale behandeling 
bleeff  samen hangen met negatieve symptomen als gecorrigeerd werd voor de 
leeftijdd waarop de eerste psychose ontstond, geslacht en de duur van de 
psychotischee verschijnselen tijdens behandeling. Uitstel van intensieve 
psychosocialee behandeling heeft mogelijk gevolgen voor het beloop op de 
langee termijn. 
Beperkingen: Beperkingen: 
-- Retrospectief onderzoek 
-- Oververtegenwoordiging van jonge mannen in de door ons onderzochte 
groep. . 
-- De samenhang tussen uitstel van intensieve psychosociale behandeling en 
dee uitkomst betreffende negatieve symptomen kan beïnvloed zijn door 
socioculturelee en/of psychopathologische kenmerken. 
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Deell  III . Subjectieve ervaringen van patiënten met 
schizofreniee samenhangend met antipsychotica 
gebruik k 

Hoofdstukk 3.1. Subjectieve ervaringen van patiënten die antipsychotica 
gebruiken n 

Bevindingen: Bevindingen: 
Subjectievee ervaringen van patiënten tijdens het gebruik van antipsychotica 
heeftt betrekkelijk weinig aandacht gekregen in onderzoek en in de klinische 
praktijk.. Met de ontwikkeling van nieuwe generatie antipsychotica en de 
herontdekkingg van het belang van lage doseringen van selectieve D2 

antagonistenn is de aandacht voor subjectieve ervaringen van patiënten tijdens 
hett gebruik van antipsychotica toegenomen. De aandacht is verschoven van 
bestrijdingg van psychotische verschijnselen naar verbetering van de kwaliteit 
vann leven. Subjectief onwelbevinden van patiënten tijdens het gebruik van 
antipsychoticaa hangt samen met medicatie ontrouw. Aangezien medicatie 
ontrouww de kans op een psychotisch terugval vergroot zijn subjectieve 
ervaringg van patiënten tijdens het gebruik van antipsychotica waarschijnlijk 
ookk relevant voor het beloop van schizofrenie. 
Beperkingen: Beperkingen: 
Hett verband tussen subjectieve ervaringen en therapietrouw bij 
antipsychoticagebruikk is gevonden in onderzoek waarin het voor patiënten 
vrijwell  altijd duidelijk was dat er gezocht werd naar de relatie tussen 
antipsychoticaa gebruik en subjectieve ervaringen. Hierdoor zou het verband 
tussenn subjectieve ervaringen en therapietrouw verklaard kunnen worden 
doorr opvattingen van patiënten over antipsychotica. 

Hoofdstukk 3.2. Psychometrische eigenschappen van de Subjective Well-
beingg under  Neuroleptics scale (SWN) en de Subjective Deficit 
Syndromee Scale (SDSS) 

Bevindingen: Bevindingen: 
Psychometrischee eigenschappen van de SWN en SDSS werden onderzocht 
bijj  opname en na stabilisatie op antipsychotica bij 105 achtereenvolgens 
opgenomenn patiënten met recent ontstane schizofrene stoornissen. 
Patiëntenn bleken zowel voor als na stabilisatie van hun aandoening in staat om 
hunn subjectieve ervaringen betrouwbaar vast te stellen met de SWN. Vooral de 
SWNN is gevoelig voor veranderingen in medicatie of dosering. De concurrente 
validiteitt van de SWN en SDSS is goed, hetgeen een aanwijzing geeft dat beide 
instrumentenn hetzelfde concept meten. 
Dee korte versie van de SWN heeft even goede psychometrische kwaliteiten als 
dee oorspronkelijke versie. 
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Hoofdstukk 3.3. Subjectieve ervaring en striatale dopamine D2 receptor 
bezettingg bij  patiënten met schizofrenie gestabiliseerd op olanzapine 
off  risperidon 

Bevindingen: Bevindingen: 
Dee relatie werd onderzocht tussen subjectieve ervaring en dopamine D2 receptor 
bezettingg zoals vastgesteld met [123I]IBZ M SPECT bij 22 patiënten met 
schizofrenee stoornissen gestabiliseerd tijdens behandeling met olanzapine of 
risperidon. risperidon. 
Subjectievee ervaring, depressieve symptomen en negatieve symptomen bleken 
samenn te hangen met de mate van D2 receptor bezetting. Extrapiramidale 
symptomenn kwamen vrijwel niet voor in de onderzochte groep. 
Beperkingen: Beperkingen: 
Uitt dit onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat er een causale relatie is 
tussenn toename van de D2 receptor bezetting en negatieve subjectieve ervaring. 

Hoofdstukk 3.4. Subjectieve ervaring en D2 receptor  bezetting bij  patiënten 
mett  schizofrenie, behandeld met een lage dosering olanzapine of 
haloperidol; ; 
eenn gerandomiseerde dubbel-blind onderzoek 

Bevindingen: Bevindingen: 
Inn een gerandomiseerde dubbel blind onderzoek werden 24 patiënten met 
schizofreniee gedurende zes weken behandeld met olanzapine 7.5 mg/dag of 
haloperidoll  2.5 mg/dag. D2 receptor bezetting tussen 60% and 70% bleek 
samenn te hangen met optimale subjectieve ervaring. D2 receptor bezetting 
bleekk behoorlijk te varieeren in patiënten die een vaste lage dosis olanzapine 
off  haloperidol kregen. Behandeling met olanzapine 7.5mg/dag ging niet 
gepaardd met betere subjectieve ervaring of betere effectiviteit dan behandeling 
mett haloperidol 2.5 mg/dag. Haloperidol moet individueel getitreerd worden 
inn zeer lage doseringen om optimale bezetting te bereiken en olanzapine moet 
hogerr gedoseerd worden dan 7.5 mg/dag voor de meeste patiënten met recent 
ontstanee schizofrenie. 
Beperkingen: Beperkingen: 
Hett merendeel van de onderzochte patiënten gebruikte antipsychotica 
voorafgaandd aan het onderzoek, waardoor hun D2 bindings capaciteit 
waarschijnlijkk is toegenomen. Ongeveer de helft van de patiënten gebruikte 
naastt de antipsychotica oxazepam. 
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Deell  IV. Obsessieve-Compulsieve Symptomen en 
antipsychoticaa bij  patiënten met schizofrenie 

Hoofdstukk 4.1. Dwangsymptomen bij  patiënten met schizofrenie 
gerelateerdd aan antipsychoticagebruik 

Bevindingen: Bevindingen: 
Obsessievee compulsieve symptomen komen betrekkelijk vaak voor bij 
patiëntenn met schizofrenie. Patiënten met zowel schizofrenie als 
dwangsymptomenn hebben waarschijnlijk een slechtere prognose en 
specifiekee neuropsychologische functiestoornissen. Case-reports en enkele 
retrospectievee studies geven voorlopige aanwijzingen dat er een verband 
bestaatt tussen gebruik van bepaalde antipsychotica en het ontstaan of 
verergerenn van obsessieve compulsieve symptomen. 
Beperkingen: Beperkingen: 
Err is geen overeenstemming over de criteria om psychotische verschijnselen af 
tee grenzen van obsessieve compulsieve verschijnselen. Veel gegevens over 
prevalentiee van obsessieve compulsieve symptomen bij patiënten met 
schizofreniee zijn gebaseerd op onderzoek bij selecte klinische populaties. 

Hoofdstukk 4.2. Clozapine en dwanggedachten bij  patiënten met recent 
ontstanee schizofrenie en andere psychotische stoornissen 

Bevindingen: Bevindingen: 
Dee toename of het ontstaan van dwanggedachten werd onderzocht tijdens 
gebruikk van clozapine en tijdens gebruik van andere antipsychotica bij jonge 
patiëntenn met recent ontstane schizofrene stoornissen (n=121) in een 
retrospectieff  cohort onderzoek. Daarnaast werd nagegaan of door toevoeging 
vann selectieve serotonine heropname remmers (SSRIs) aan de antipsychotica de 
dwangsymptomenn verminderden. Patiënten die clozapine gebruikten bleken 
vakerr dwangsymptomen te ontwikkelen of een toename te ervaren van reeds 
aanwezigee dwangsymptomen dan patiënten die andere antipsychotica 
gebruikten.. Na verlaging van de dosering clozapine en toevoeging van SSRIs 
verminderdenn de dwangsymptomen bij minder dan de helft van de patiënten. 
Beperkingen: Beperkingen: 
-- De bevindingen moeten worden opgevat als voorlopige aanwijzingen omdat 
hett een retrospectief cohort onderzoek betrof. 
-- Het is mogelijk dat dwanggedachten overblijven als psychotische 
symptomenn succesvol behandeld worden. 
-- Daarnaast zou de bevinding verklaard kunnen worden door verschillen 
tussenn de patiënten groep die clozapine gebruikt en de groep die andere 
antipsychoticaa voorgeschreven krijgt. 
-- Omdat dwangsymptomen mogelijk spontaan afnemen zijn er geen 
conclusiess te verbinden aan de gunstige reactie op SSRI's bij sommige 
patiënten. . 
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Hoofdstukk 4.3. Obsessieve compulsieve symptomen gedurende behandeling 
mett  olanzapine en risperidon, een prospectief longitudinaal 
onderzoekk bij  113 patiënten met recent ontstane schizofrenie of 
aanverwantee stoornissen 

Bevindingen: Bevindingen: 
Inn een prospectief onderzoek bleek het voorkomen en de ernst van obsessieve 
compulsievee symptomen tussen patiënten die gerandomiseerd waren naar 
olanzapinee of risperidon (n=36) niet te verschillen. In de groep die reeds voor 
opnamee olanzapine of risperidon gebruikte en deze medicatie tijdens opname 
66 weken continueerde (n=55) kwamen ernstiger obsessieve compulsieve 
symptomenn voor bij patiënten die olanzapine gebruikten. Er werd een relatie 
gevondenn tussen de duur van de behandeling met olanzapine en de ernst van 
dee obsessieve compulsieve symptomen. 
Beperkingen: Beperkingen: 
-- Aangezien dit een open onderzoek betreft dat slechts gedeeltelijk 
gerandomiseerdd is, hebben de resultaten een voorlopig karakter. 
-- De betrouwbaarheid en validiteit van de DSM-IV diagnose obsessieve 
compulsievee stoornis en de betrouwbaarheid en validiteit van het gebruikte 
instrumentt (Y-BOCS) zijn bij patiënten met schizofrenie onbekend. 
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