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Mensen die traumatische gebeurtenissen meemaken gedurende hun kindertijd (ik 
omschrijf dit verder als jeugdtrauma’s) hebben een grotere kans op het krijgen van een 
psychiatrische stoornis, zowel in hun jeugd als op volwassen leeftijd. In dit proefschrift 
staat de relatie tussen jeugdtrauma’s en psychotische klachten centraal. Evenals bij 
depressie en angst, kan men bij psychose spreken van een continuüm. Symptomen 
kunnen variëren van milde klachten tot ernstige psychopathologie. Er zijn mensen 
die af en toe een stem horen en er zijn mensen die een ernstige achteruitgang in hun 
functioneren doormaken door hun psychotische klachten. 

Het doel van dit promotietraject was tweeledig. Enerzijds was het doel om onze 
kennis te vergroten over de speci!eke relaties tussen verschillende soorten typen 
jeugdtrauma’s, het beloop van symptomen en het psychosociaal functioneren. Het 
tweede doel was mogelijke onderliggende mechanismen te onderzoeken die het 
verband tussen jeugdtrauma’s en psychotische klachten zouden kunnen verklaren. 

Pesten en psychose

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of gepest worden gedurende de kindertijd 
de kans op het ontwikkelen van psychotische symptomen verhoogd. We hebben alle 
literatuur hierover samengevat en een meta-analyse uitgevoerd. Uit de meta-analyse 
bleek dat kinderen die gepest worden twee keer zo veel kans hebben op het ontwikkelen 
van psychotische symptomen in vergelijking met kinderen die niet gepest worden. 
Tevens vonden we dat de kans toenam wanneer het pesten frequenter, ernstiger en 
langduriger was. 

Ook hebben we het verband tussen pesten in de kindertijd en de kans op het 
ontwikkelen van een psychotische stoornis later in het leven onderzocht. Hier bleek 
echter nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Wij vonden maar vier studies die dit 
verband onderzocht hebben. Daarnaast maakten deze studies gebruik van verschillende 
onderzoeksmethoden, wat het moeilijk maakte deze studies te vergelijken. Op basis van 
het huidige onderzoek is het daarom niet mogelijk om de!nitieve uitspraken te doen 
over dit verband. Om  hier in de toekomst uitspraken over mogelijk te maken, is het van 
belang om kinderen te volgen gedurende hun schooltijd totdat de eerste expressie van 
een psychotische stoornis te verwachten is. 

Speci$eke relaties tussen misbruik en verwaarlozing en verschillende symptomen

Er is gesuggereerd dat misbruik en verwaarlozing een verschillend e"ect hebben op 
de neurologische, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Het is daarom ook 
denkbaar dat misbruik en verwaarlozing samenhangen met verschillende symptomen. 
In hoofdstuk 3 hebben we dit onderzocht in patiënten met psychotische stoornissen, 
mensen met een genetisch verhoogd risico op psychose (siblings; broers en zussen van 
patiënten met een psychotische stoornis) en een controle groep (individuen zonder 

dit genetisch risico). We vonden allereerst dat blootstelling aan meer jeugdtrauma’s 
samen hing met ernstigere symptomen. Ten tweede vonden we een sterker verband 
tussen zowel misbruik en psychotische als depressieve symptomen in vergelijking 
met verwaarlozing. Dit werd in alle drie de groepen gevonden. Verder vonden we een 
even sterk verband tussen het meemaken van jeugdtrauma’s en de aanwezigheid 
van psychotische symptomen als depressieve symptomen in patiënten met een 
psychotische stoornis. 

Jeugdtrauma’s en beloop van symptomen over de tijd

Ook al was het bekend dat patiënten die jeugdtrauma’s hebben meegemaakt meer 
en ernstigere positieve symptomen en depressieve klachten rapporteerden, was het 
onduidelijk of dit over de tijd heen ook zo bleef. In hoofdstuk 3 hebben we aangetoond 
dat jeugdtrauma’s verband houden met het beloop van psychotische en depressieve 
symptomen over de tijd. Echter, jeugdtrauma’s bleken niet van invloed op het beloop 
van de symptomen. Bij patiënten met en zonder jeugdtrauma, namen de symptomen 
in gelijke mate af over de tijd. 

In hoofdstuk 4 vonden we gelijke resultaten voor individuen die voldeden aan de 
Ultra High Risk (UHR) criteria. We hebben 24 maanden lang 125 individuen gevolgd 
die milde psychotische klachten rapporteerden welke frequent voorkwamen. Wij 
vonden dat misbruik en verwaarlozing in de kindertijd niet voorspellend waren voor 
een transitie naar een psychotische stoornis in deze groep. Echter, de individuen 
die jeugdtrauma’s hadden meegemaakt rapporteerden zowel meer (subklinische) 
psychotische symptomen als depressieve klachten en een lager niveau van functioneren 
na 24 maanden. Echter, ook in deze groep bleken jeugdtrauma’s niet van invloed op 
het beloop van de symptomen. Bij zowel de individuen met als zonder jeugdtrauma’s, 
namen de symptomen in gelijke mate over de tijd af.

Jeugdtrauma’s en cognitie

Jeugdtrauma’s worden in verband gebracht met verminderd cognitief functioneren. 
Zowel jeugdtrauma’s als verminderd cognitief functioneren zijn relatief vaak aanwezig 
bij patiënten met psychotische stoornissen. Er is gesuggereerd dat jeugdtrauma’s 
bijdragen aan de cognitieve vermindering die vaak gezien wordt bij psychotische 
patiënten. In hoofdstuk 5.1 en 5.2 is het verband tussen jeugdtrauma’s en het cognitief 
functioneren onderzocht bij patiënten met psychotische stoornissen, hun broers en 
zussen en een controlegroep. In hoofdstuk 5.1 vonden we in alle drie de groepen een 
vergelijkbare stijging van IQ gemeten over drie jaar. Bovendien vonden we dat een 
stijging in IQ samenhing met een verbetering van het functioneren van patiënten met 
psychotische stoornissen. Deze bevinding wordt beschouwd als opmerkelijk, want er 
werd gedacht dat de cognitieve prestaties van patiënten met psychotische stoornissen 
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over de tijd afnamen. 
In hoofdstuk 5.2 onderzochten we de mogelijke e"ecten over de tijd van 

jeugdtrauma’s op het cognitief functioneren van patiënten met psychotische 
stoornissen. Ook includeerden we hun broers en zussen en een controlegroep. Uit onze 
analyses kwam naar voren dat jeugdtrauma’s het cognitief functioneren beïnvloeden,  al 
lijkt het hebben meegemaakt van jeugdtrauma’s weinig bij te dragen aan de cognitieve 
vermindering die al aanwezig is bij patiënten met psychotische stoornissen. 

Jeugdtrauma’s en hersenafwijkingen

Er is steeds meer bewijs dat jeugdtrauma’s blijvende e"ecten hebben op delen van 
het brein, zoals de hippocampus en de amygdala. De hippocampus en amygdala 
zijn onderdelen van het brein die met name glucocorticoïd receptoren bevatten. 
Glucocorticoïden zijn steroïde hormonen die een belangrijke rol spelen in het reguleren 
van stress. Als er lange tijd teveel stress aanwezig is, zullen de hippocampus en amygdala 
chronisch teveel glucocorticoïden afgeven, wat er voor kan zorgen dat er permanente 
schade ontstaat aan die delen van het brein. 

In hoofdstuk 6 is onderzocht of er een verschil is tussen het volume van de 
hippocampus en amygdala van patiënten met een psychotische stoornis met en zonder 
jeugdtrauma’s. We vonden dat misbruik, verwaarlozing en pesten gerelateerd waren aan 
verminderd volume van de hippocampus bij patiënten met psychotische stoornissen. 

Jeugdtrauma’s en hechting

Jeugdtrauma’s worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken van een onveilige 
hechting en daarmee verhoogt het de kans op het ontwikkelen van negatieve ideeën 
over het elf, de ander en sociale interacties (bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of 
moeite om anderen te vertrouwen). 

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht of hechting een mediërende rol speelt bij de 
eerder gevonden relatie tussen jeugdtrauma’s en psychotische symptomen. Dit deden 
we evenals in eerdere studies, bij patiënten met psychotische stoornissen, hun broers 
en zussen en bij een controle groep. Het verband tussen jeugdtrauma’s en positieve 
symptomatologie werd gedeeltelijk verklaard door de manier waarop iemand gehecht 
is (veilig/onveilig), zowel bij patiënten als bij de broers en zussen. Wat betreft negatieve 
symptomen bleek alleen bij de broers en zussen hechting een mediërende rol te spelen. 

Jeugdtrauma’s en persoonlijkheid

Hoewel het meemaken van een jeugdtrauma gerelateerd is aan verminderd sociaal 
functioneren in patiënten met psychotische stoornissen, hoeft dit niet te gelden 
voor alle patiënten die jeugdtrauma’s hebben meegemaakt. In hoofdstuk 8 werd 
onderzocht of bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken hierbij een rol speelden.  

Het hebben meegemaakt van jeugdtrauma’s hing samen met een lager niveau van 
psychosociaal functioneren. Echter, binnen de groep patiënten met jeugdtrauma’s, 
rapporteerde de groep die lager scoorde op de persoonlijkheidskenmerk neuroticisme 
en hoger op de persoonlijkheidskenmerken extraversie, openheid, zorgvuldigheid en 
altruïsme een betere kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren. Dit suggereert 
dat een combinatie van bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken een beschermende 
factor kan zijn en de invloed van jeugdtrauma’s op het psychosociaal functioneren en 
de kwaliteit van leven mediëert. 

Algemene discussie

Gebaseerd op de resultaten van dit proefschrift en op de bevindingen van anderen 
presenteer ik in hoofdstuk 9 een model waarin ik de verschillende biologische en 
psychologische verklaringsmodellen integreer. Tevens presenteer ik suggesties voor 
toekomstig onderzoek. Omdat een groot deel van de patiënten met een psychotische 
stoornis jeugdtrauma’s heeft meegemaakt, benadruk ik dat in de klinische praktijk hier 
nog meer aandacht voor moet komen. Zowel bij het behandelen van jeugdtrauma’s 
als psychotische stoornissen speelt nog altijd stigma een rol; het is belangrijk dat 
hulpverleners dit (h)erkennen en dit gaan doorbreken. We kunnen hiermee beginnen 
door jeugdtrauma’s te onderkennen en te bespreken en deze te behandelen als iemand 
in zorg komt met een psychotische stoornis. Zoals dit proefschrift aantoont, zijn 
psychologische factoren en persoonskarakteristieken van groot belang bij het beloop 
van de psychotische klachten.  Psychologische interventies en nader onderzoek zullen 
zich ook hierop moeten richten. Het speci!ceren van deze psychologische factoren 
moet verder worden ver!jnd om zo de behandeling meer en meer bij een individu te 
kunnen laten aansluiten. 


