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SAMENVATTING G 

Schizofreniee is de meest ernstige geestesziekte, welke begint in de adolescentie en een 

heterogeenn beloop kent. De oorzaak van de ziekte wordt gezocht in een stoornis in de 

vroegee ontwikkeling van de hersenen. Persoonlijke en omgevingsfactoren worden 

verondersteldd een psychotische episode kunnen uitlokken. De eerste psychotische episode 

manifesteertt zich meestal tijdens de adolescentie. Verondersteld wordt dat het latere beloop 

inn de eerste vijf jaar van de ziekte duidelijk wordt. In dit proefschrift worden bij jonge 

mensenn persoonlijke kwetsbaarheids- en omgevingsfactoren bestudeerd die een risico, of 

bescherming,, vormen voor het beloop van de ziekte gedurende een periode van vijfjaar na 

eenn gestandaardiseerd interventieprogramma. In dit onderzoek worden vier 

onderzoeksvragenn geformuleerd, welke uitgewerkt worden in vijf hoofdstukken. De eerste 

vraagg betreft de operationalisatie van 'expressed emotion' van de ouders, een indicator voor 

stresss in het gezin. De tweede vraag betreft het beloop van expressed emotion van de ouders 

enn het verband met het beloop van de ziekte bij patiënten. De derde onderzoeksvraag betreft 

hett sociaal functioneren van patiënten en het verband met het beloop van de ziekte. De 

vierdee en laatste onderzoeksvraag betreft de voorspellers van het beloop van de ziekte. 

Dee interventiestudie werd uitgevoerd in de Adolescentenkliniek van het Psychiatrisch 

Centrumm van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Een uitgebreide 

psychosocialee behandeling in de vroege fase van de ziekte kon psychotische terugval 

gedurendee een bepaalde periode voorkómen of uitstellen. Gedurende de twaalf maanden van 

ambulantee behandeling was het percentage van psychotische terugval lager dan in andere 

onderzoekenn met vergelijkbare patiëntengroepen. Continuïteit van zorg met bekende 

behandelaarss en steun en voorlichting aan het gezin zijn waarschijnlijk de verklaring voor 

ditt gunstige resultaat. De vraag rees of dit gunstige effect voortduurde nadat de behandeling 

werdd beëindigd. 

InIn het onderhavige onderzoek wordt het beloop van de aandoening gedurende vijfjaar na 

beëindigingg van het behandelprogramma bestudeerd, alsmede het niveau van sociaal 

functionerenn (wonen, werken, studie, hulp door familie, etc). In de behandelstudie bleken 

cannabisgebruikk en 'expressed emotion' (EE) van de ouders, een indicator voor 
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gezinsstress,, de belangrijkste risicofactoren te zijn voor het vóórkomen van 

psychoserecidiven.. In de onderhavige vervolgstudie wordt onderzocht of de voorspellende 

waardee van cannabisgebruik en EE in relatie tot andere mogelijke voorspellers, zoals 

demografischee en ziektegerelateerde variabelen en medicatietrouw, in stand blijft . Verder 

wordtt onderzocht of toevoeging van gezinsinterventie aan het standaard behandelprogramma 

eenn differentieel effect heeft gehad op het vóórkomen van psychotische terugval en het 

sociaall  functioneren bij patiënten, alsmede op het niveau van EE bij ouders. 

Hett behandelprogramma bestond uit een klinische opname van drie maanden en een 

ambulantee behandeling van twaalf maanden. De ambulante fase omvatte een dagklinische 

behandelingg van drie maanden en een poliklinische behandeling van negen maanden. Aan 

hett begin van het behandelprogramma werd het EE-niveau van de ouders bepaald. Aan het 

beginn van de dagklinische behandeling werden de gezinnen gestratificeerd in lage en hoge 

EEE en gerandomiseerd over twee condities: standaardinterventie en standaard- plus 

gezinsinterventie. . 

Hett vervolgonderzoek werd uitgevoerd in twee fasen. Een eerste fase (Follow-Up I) vond 

plaatss in 1992. De vervolgperiode varieerde toen van 17 tot 55 maanden. Dit kwam doordat 

dee patiënten de behandeling hadden beëindigd in de periode die lag tussen 1987 en 1991. 

Mett behulp van deze gegevens kon geen goed beeld worden verkregen over een duidelijk 

begrensdee periode. Er werd daarom besloten tot een tweede fase (Follow-Up II) , waarbij de 

gegevenss konden worden aangevuld tot vijfjaar na ontslag uit de Adolescentenkliniek. Deze 

fasee van het onderzoek werd uitgevoerd in 1997/1998. In Hoofdstuk 2 en 3 wordt 

gerapporteerdd over de ontwikkeling van een samengestelde schaal voor EE, met 

gebruikmakingg van de gegevens van Follow-Up I. Hoofdstuk 4 tot en met 6 hebben 

betrekkingg op de gegevens van Follow-Up I en II. In Hoofdstuk 4 wordt het longitudinale 

beloopp van EE geanalyseerd, met gebruikmaking van de schalen zoals gevonden in 

Hoofdstukk 2 en 3. Hoofdstuk 5 beschrijft het symptomatische en sociale beloop van de 

ziektee over vijfjaar. In Hoofdstuk 6 worden de voorspellers van het vijfjaarsbeloop, zowel 

watt betreft symptomen als wat betreft sociaal functioneren, onderzocht. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt uiteengezet dat de conventionele dichotome index voor EE 

(laag/hoog)) geen goede weergave vormt van de complexiteit van het gezinsklimaat en dat 

eenn dergelijke maat niet geschikt is om het beloop van EE longitudinaal te analyseren. 

Daaromm werden de items van de Five Minute Speech Sample, een instrument om EE van 
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gezinsledenn te bepalen, gebruikt om een samengestelde schaal te construeren. Hiervoor 

werdd Mokkenschaal-analyse toegepast. Zes van de negen beschikbare items vormden een 

ééndimensionalee en cumulatieve schaal betreffende kritiek/dissatisfactie. Deze schaal was 

zowell  toepasbaar voor de totale groep van ouders als voor vaders en moeders afzonderlijk. 

Eenn tweede schaal, bestaande uit twee items, betrof emotionele overbetrokkenheid (EOB). 

Dezee schaal was toepasbaar voor de groep van ouders als een geheel, maar niet voor de 

afzonderlijkee groepen ouders. De configuratie van subschalen zoals die werd gevonden met 

Mokkenschaal-analysee was vergelijkbaar met de resultaten zoals gevonden met principale 

componentanalyse. . 

Inn Hoofdstuk 3 wordt het verband bestudeerd tussen psychoserecidiven en EE volgens de 

schalenn zoals gevonden in Hoofdstuk 2 en vergeleken met de conventionele dichotome EE-

index,, eveneens gebaseerd op de Five Minute Speech Sample. Psychoserecidiven werden 

geïnventariseerdd bij de eerste follow-up fase (gedurende gemiddeld 34 maanden na ontslag). 

Survival-analysess toonden aan dat het verband tussen kritiek/dissatisfactie en 

psychoserecidivenn significant was voor moeders, maar niet voor vaders. Wanneer de scores 

vann vaders en moeders werden gecombineerd in een gezinsprofielscore, was het verband 

sterkerr dan wanneer de scores van ouders apart werden geanalyseerd. Voor de twee-item 

EOB-schaall  en de conventionele dichotome EE-index werd geen verband gevonden met 

psychoserecidiven. . 

Aann de hand van de resultaten zoals gevonden bij de eerste follow-up fase kan 

geconcludeerdd worden dat een kwantitatieve maat voor EE een betere voorspeller is voor 

psychoserecidivenn dan een dichotome index. Wanneer gezinnen worden ingedeeld in hoge 

enn lage EE, worden kleine verschillen in het gezinsklimaat niet in aanmerking genomen. Op 

dezee manier blijkt een mogelijk verband met psychoserecidiven te worden versluierd. 

Voortss biedt een kwantitatieve maat de mogelijkheid de stabiliteit van EE over de tijd te 

analyserenn met behulp van longitudinale statistische methoden. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de stabiliteit van EE van de ouders geanalyseerd over ongeveer 

negenn jaar en gerelateerd aan het beloop van de ziekte bij patiënten. Psychotische episoden 

werdenn geïnventariseerd gedurende vijfjaar na ontslag uit het behandelprogramma. De Five 

Minutee Speech Sample EE werd tweemaal bij de ouders afgenomen tijdens de twaalf 

maandenn durende ambulante fase van het interventieprogramma en tweemaal tijdens de 

periodee van gemiddeld acht jaar na beëindiging van het interventieprogramma, namelijk na 
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gemiddeldd 34 maanden (bereik 17-55 maanden) en na gemiddeld acht jaar (bereik 6-10 

jaar).. EE werd geoperationaliseerd als kritiek/dissatisfactie en emotionele 

overbetrokkenheidd (EOB) en als de conventionele dichotome EE-index. EE bleek niet 

stabiell  te zijn over de jaren. De interventieconditie had geen differentieel effect op het 

beloopp van EE, uitgedrukt als kritiek/dissatisfactie en als de dichotome index. Voor EOB 

werdd een interactie-effect gevonden: de EOB-score stijgt licht voor ouders die de 

standaardinterventiee ontvingen; voor ouders die de toegevoegde gezinsbehandeling 

ontvingen,, daalt de score na beëindiging van het interventieprogramma en stijgt daarna. EE 

zoalss gemeten bij ouders gedurende de interventie, voorspelt het beloop van psychotische 

episodenn bij patiënten gedurende de vervolgperiode niet. Er werd een verband gevonden 

tussenn psychotische episoden en kritiek/dissatisfactie zoals gemeten bij gemiddeld 34 

maandenn na ontslag, welk tijdstip geheel valt binnen de follow-up periode van vijf jaar. 

Voorr EE zoals gemeten bij gemiddeld acht jaar na ontslag, welk tijdstip geheel buiten de 

vijfjaarsperiodee valt, werd geen verband met psychotische episoden gevonden. De conclusie 

iss dat gezinsinterventie de ontwikkeling van hoge EOB bij ouders voor een beperkte periode 

mogelijkk vertraagt. De resultaten ondersteunen de hypothese dat psychotische episoden bij 

patiëntenn een effect kunnen hebben op de kritische houding van ouders, omdat er alleen een 

verbandd werd gevonden tussen psychotische episoden en kritiek/dissatisfactie zoals gemeten 

binnenn de follow-up periode van vijfjaar. 

Sindss de behandeling van patiënten met schizofrenie verschoof van langdurige 

ziekenhuisopnamenn naar ambulante behandeling, is onderzoek naar sociaal functioneren 

steedss belangrijker geworden vanwege de vaak ernstige sociale beperkingen. Hoofdstuk 5 

betreftt follow-up onderzoek van het symptomatische en sociale beloop bij jonge patiënten 

mett schizofrenie of een schizofrenie gerelateerde stoornis, gedurende vijf jaar na 

behandeling.. Een kwart van de patiënten (n=19) kreeg geen recidive in de vervolgperiode, 

dee helft (n=36) had één of meer psychotische episoden en een kwart (n= 18) had chronisch 

positievee symptomen (60 maanden). De totale duur van psychotische episoden was 

gemiddeldd 19.2 maanden. De patiëntengroep verbleef gemiddeld acht maanden in een 

psychiatrischh ziekenhuis en woonde gemiddeld tien maanden in een instelling voor 

beschermd/beschutt wonen. Het aantal maanden van structurele activiteiten was laag: van de 

vijff  jaar hadden de patiënten gemiddeld bijna drie jaar geen structurele bezigheden. De 

patiëntengroepp ontving veel hulp door familie, meestal de ouders: dagelijkse 
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levensverrichtingenn (69%), begeleiden naar ambulante zorg (44%), controleren 

medicatietrouww (34%), steun bij of beslissen over behandeling (37%). Patiënten met de 

diagnosee schizofrenie hadden een langere totaalduur van psychotische episoden dan 

patiëntenn met een schizofreniegerelateerde diagnose. Zij verbleven langer in instellingen 

voorr psychiatrische patiënten en ontvingen meer hulp van familie. Voor structurele 

activiteitenn was er geen significant verschil. Hoewel wat betreft het beloop van psychotische 

symptomenn geen differentieel behandeleffect werd gevonden, verbleven patiënten die extra 

gezinsinterventiee ontvingen tien maanden minder in psychiatrische instellingen dan patiënten 

diee de standaardinterventie ontvingen. Geconcludeerd mag worden dat patiënten met 

schizofreniee of een aan schizofrenie verwante stoornis aanzienlijke sociale beperkingen 

hebben.. Gezinsinterventie helpt ouders hun kind te ondersteunen en voorkomt daarmee 

heropnamen. . 

Inn Hoofdstuk 6 wordt het effect van 19 mogelijke predictoren op vier uitkomstvariabelen 

onderzochtt bij jonge patiënten met vroeg ontstane schizofrenie of een 

schizofreniegerelateerdee stoornis. Baseline variabelen werden gemeten gedurende de 

interventiee en betroffen demografische variabelen, premorbide functioneren, 

ziektegeschiedeniss en medicatie- en druggebruik. Uitkomstvariabelen werden gemeten over 

vijff  jaar na ontslag uit de interventie en omvatten: totale duur van psychotische episoden, 

wonenn in instellingen voor psychiatrische patiënten, structurele activiteiten en hulp door 

familie.. Van de 19 baseline variabelen hadden er zes mogelijk predictieve waarde. Deze 

variabelenn werden in een multivariate analyse opgenomen. Het resulterende model gaf aan 

datt de totale duur van psychotische episoden is gerelateerd aan wonen in instellingen voor 

psychiatrischee patiënten en aan hulp door familie, maar niet aan structurele activiteiten. De 

scoree op de Strauss & Carpenter prognostische schaal voorspelt de totale duur van 

psychotischee episoden. Diagnosegroep (schizofrenie v. schizofreniegerelateerde diagnose) is 

predictieff  voor hulp door familie. De leeftijd waarop de eerste psychotische episode zich 

voordeedd voorspelt wonen in instellingen voor psychiatrische patiënten. De resultaten geven 

aann dat een gecombineerde score zoals de schaal van Strauss & Carpenter een betere 

voorspellerr is voor het beloop van schizofrenie dan afzonderlijke demografische of 

ziektegerelateerdee variabelen. 
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