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I. Wat is psychose ?



Psychose

 Ernstig verlies van de realiteitstoetsing

 Gepaard gaande met 
– Hallucinaties
– Wanen

zonder inzicht in de pathologische aard
- Desorganisatie
- Affectstoornissen
- Negatieve symptomen

 Ernstige beperkingen in persoonlijk en 
sociaal functioneren



Schizofreniespectrum -en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

 Wanen

 Hallucinaties

 Gedesorganiseerd denken (spreken)

 Ernstige gedesorganiseerde of 
abnormale psychomotoriek, waaronder
katatonie

 Negatieve symptomen
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Schizofreniespectrum- en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

 Wanen=vaststaande overtuigingen die niet vatbaar zijn voor feiten die ermee
in tegenspraak zijn

– Types 

 Achtervolgingswanen

 Betrekkingswanen

 Grootheidsmanen

 Erotomane wanen

 Wereldondergangswanen

 Somatische wanen

– Bizar/niet bizar

 Bizar=de inhoud is duidelijk onaannemelijk, onmogelijk en 
onbegrijpbaar voor mensen met dezelfde culturele achtergrond; 
stoelen niet op ervaringen uit het dagelijkse leven

 Niet-bizar 7



Schizofreniespectrum- en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

 Hallucinaties=zintuigelijke ervaringen zonder externe stimulus, bij helder
bewustzijn, geen normaal onderdeel van religieuze ervaring binnen sommige
culturele contexten

 Gedesorganiseerd denken (spreken) <-> formele denkstoornissen

– Ontsporing: vaak van onderwerp veranderen

– Tangetialiteit: antwoorden op vragen zijdelings of helemaal niet met de 
vraag te maken

– Incoherentie/Wortsalat: spreken is onbegrijpelijk

 Ernstig gedesorganiseerde of abnormale psychomotoriek

– Van kinderlijke « gekkigheid » tot onvoorspelbare agitatie

– Problemen binnen elke vorm van doelgericht gedrag, waaronder
dagelijkse bezigheden
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Schizofreniespectrum- en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

(waaronder katatonie)=opvallende afname van de reactiviteit op          
de omgeving

– Motorisch negativisme=verzet tegen instructies

– Katalepsie=volharden in een rigide, ongepaste of bizarre 
lichaamshouding

– Mutisme en stupor=volledig gebrek aan verbale en motorische responsen

– Katatone opwinding=doelloze en buitensporige motorische activiteit
zonder duidelijke aanleiding

– Herhaalde stereotiepe bewegingen, staren, grimasseren, mutisme, 
echolalie, echopraxie

 Negatieve symptomen

– Affectieve vervlakking

– Initiatiefverlies

– Anhedonie=verminderde plezierbeleving

– Alogie=vermindering van de spraakproductie

– Sociaal terugtrekgedrag
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Symptoomdimensies en gevolgen van 
psychose

• Lichamelijke verwaarlozing

• Sociale en emotionele dysfunctie

• Stopzetten studies

• Problemen op het werk

• Relatieproblemen

• Drank/ drugsmisbruik

• Problemen met het gerecht

• Hospitalisatie

• Zelfmoord

I. Positieve symptomen

• Wanen 

• Hallucinaties

• Agitatie

IV. Cognitieve symptomen

• Geheugenstoornissen

• Concentratiestoornissen

II. Negatieve symptomen

• Verlies van plezier

• Verlies van motivatie

• Verlies van emoties

III. Affectieve symptomen

• Depressie

• Angst

V. Desorganisatie 

 Inadequaat affect

 Denkstoornissen

 Gestoorde spraak

 Bizar gedrag



• Wanen 

•Hallucinaties

• Wantrouwen

• Agitatie en angst / Psychomotore agitatie

• Opwinding

• Impulsiviteit

• Vijandigheid

Positieve symptomen



•Affectvervlakking 
emotionele afstand, verlies van gevoel

• Apathie 
gebrek aan energie, initiatief en interesse

• Sociale teruggetrokkenheid
vermijden gezelschap, verminderde belangstelling
voor omgeving, grote behoefte alleen te zijn

• Aandachtsvermindering
verminderde aandacht en concentratie

• Anhedonie
verlies vermogen plezier te beleven

• Alogie
spraak- en gedachtenarmoede , weinig ideeën,
vastklampen aan beperkt aantal onderwerpen

Negatieve symptomen



• Concentratieproblemen 

• Leerproblemen 

• Geheugenproblemen, vooral werkgeheugen

Cognitieve Symptomen

Uitvoeringsproblemen
Problemen met dagelijks 
functioneren



Schizofrenie spectrum en andere
Psychotische stoornissen –DSM 5

 Geen naamverandering

– Psychosis spectrum disorders

– (Abnormal) salience syndrom (Kapur 2005 & van 
Os 2009)

– Attenuated psychosis syndrome ! preventie

 Eliminatie van subtypes

 Verhoogde symptoomtreshold voor SF

 Psychopathologische dimensies



Schizofrenie spectrum en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

 Schizotypische-(persoonlijkheids)stoornis

– Beschrijving « persoonlijkheidsstoornissen »

 Waanstoornis

– Geen onderscheid bizar/niet-bizar

– Exclusie morfodysfore stoornis « met afwezig
realiteitsbesef/waanovertuigingen »: wanen over uiterlijk (paranoid), 
volledige overtuiging juist, duidelijke preoccupaties met uiterlijk en daarbijhorende
repetitieve gedrag, geen ontregeld gedrag, geen andere psychose symptomen

– Exclusie OCD« met afwezig realiteitsbesef/waanovertuigingen »: 
obsessies en compulsies, geen andere kenmerken (hallucinaties, formele
denkstoornissen)

 Kortdurende psychotische stoornis

– Met postpartum begin (gedurende zwangerschap of binnen de 4 weken
postpartum)

 Schizofreniforme stoornis



Schizofrenie spectrum en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

 Schizofrenie

– Geen subtypes

– 2 of meer kernsymptomen

 Minstens 1 moet wanen/hallucinaties/gedesorganiseerd spreken

 Exclusie 1 voldiende indien  bizarre wanen/schneiderian first-rank
auditieve hallucinaties

 Schizoaffectieve stoornis

– Longitudinale diagnose ( <-> transversaal)

– Gedurende ononderbroken ziekteperiode (<-> op een bepaald moment) 
waarin depressieve/manische stemmingsepisode aanwezig gelijktijdig
met kenmerken uit criterium A voor schizofrenie

 Psychotische stoornis door middel/medicatie

 Psychotische stoornis door somatische aandoening
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Schizofrenie spectrum en andere
psychotische stoornissen – DSM 5

 Katatonie =opvallend afname van reactiviteit op de omgeving

– Bij een andere psychische stoornis

– Door een somatische aandoening

– Ongespecifieerde katatonie

 Andere gespecifieerde schizofrenie spectrum en andere psychotische stoornis

– Persisterende auditieve hallucinaties in afwezigheid van een van de andere
kenmerken

– Wanen met aanzienlijke overlap met stemmingsepisodes: 
stemmingssymptomen gedurende een substantieel deel van waansymptomen, maar 
van korte duur ≠ waanstoornis

– Subklinisch psychotisch syndroom=psychoseachtige symptomen die de 
drempel voor een volledige pychose niet halen (minder ernstig, meer voorbijgaand, 
relatief goed realiteitsbesef )

– Waansymptomen bij de partner van iemand met een waanstoornis

 Ongespecifieerde schizofrenie spectrum-of andere psychotische stoornis
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Schizofrenie – DSM 5 

 A. 2 of meer, elk significant deel vd tijd gedurende 1 maand (of korter, indien 
succesvol behandeld) en minstens 1 (1) (2) of (3)

1. Wanen

2. Hallucinaties

3. Gedesorganiseerd spreken

4. Ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag

5. Negatieve symptomen (affectieve vervlakking, initiatiefverlies)

 B. Duidelijk lager niveau van functioneren voor significant deel vd tijd sinds
begin versus vóór begin

 C. Minstens 6 maanden, minstens 1 maand (of korter, indien succesvol
behandeld) actieve fasesymptomen (criterium A) en prodromale of 
restsymptomen

 D. Exclusie schizoaffectieve stoornis /stemmingsstoornis met psychotische
kenmerken (wanen/hallucinaties enkel tijdens stemmingsepisode)

 E. Exclusie middel/somatische aandoening

 F. Indien ASS/communicatiestoornis: ook minstens 1 maand (of korter indien 
succesvol behandeld) prominente wanen of hallucinaties

 Met katatonie



Schizofrenie – DSM 5

 m>v

 v

– Hogere beginleeftijd

– 2e piek op middelbare leeftijd

– Meer en ernstigere affectieve symptomen

– Minder negatieve symptomen/minder slechte 
prognose

– Minder lange episodes

– Minder desorganisatie

– Sociaal functioneren beter intact



Waanstoornis – DSM 5
(0,2%; m=v)

 A. 1 of meer wanen, 1 maand of langer

 B. Criterium A SF nooit voldaan

Hallucinaties niet altijd/niet prominent, samenhangend met waanthema

(bv tactiel bij parasietenwaan)

 C. Niet duidelijk beperkt functioneren en niet echt onmiskenbaar bizar/vreemd
gedrag

 D. Als stemmingsepisoden relatief kort ivm duur waanperioden

 E. Exclusie BDD/OCD

 Specificatie: met bizarre inhoud
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Kortdurende psychotische
stoornis – DSM 5

(9%; v/m=2/1)

 A. 1 of meer, minstens 1 (1) (2) of (3)
1. Wanen

2. Hallucinaties

3. Gedesorganiseerd spreken

4. Ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag

5. Geen negatieve symptomen

 B. > 1 dag en < 1 maand, volledige terugkeer premorbide
functioneringniveau

 C. Exclusie stemmingsstoornis met psychotische kenmerken/andere
psychotische stoornis/middel/somatische aandoening

 Met duidelijke/zonder duidelijke stressor(en)/post partum/katatonie

 Kenmerken:
– Plotseling begin, binnen 2 weken van niet-psychotisch naar duidelijk psychotisch, gewoonlijk

zonder prodroom

– Gevoel van « emotionele achtbaan », overspoeld door verwarring, snelle affectwisselingen

 Risicofactoren: schizotypisch, borderline, achterdochtigheid
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Schizofreniforme stoornis
– DSM 5

(In vs en hoogontwikkelde landen: 5 keer zo laag als SF, in 
ontwikkelingslanden: hoger, soms evenveel als SF)

 A. 2 of meer, elk significant deel vd tijd gedurende 1 maand (of minder, 
indien succesvol behandeld) en minstens 1 (1) (2) of (3)

1. Wanen

2. Hallucinaties

3. Gedesorganiseerd spreken

4. Ernstig gedesorganiseerd of katatoon gedrag

5. Negatieve symptomen (affectieve vervlakking, initiatiefverlies)

 B. Prodromale, actieve en restfase minstens 1 maand en < 6 maanden

 C. Exclusie schizoaffectieve stoornis/stemmingsstoornis met psychotische
kenmerken

 D. Exclusie middel/somatische aandoening

 Met goede prognostische kenmerken: 2 of meer
– Prominente psychosesymptomen binnen de 4 weken vanaf eerste verandering in 

gedrag/functioneren

– Verwarring/verbijstering

– Goed premorbide sociaal en beroepsmatig functioneren

– Geen afgestomt/vlak affect

 Met katatonie 22



Schizoaffectieve stoornis
– DSM V (0,3%; v<m)

 A. Ononderbroken ziekteperiode met tegelijk depressieve/manische episode
en kenmerken criterium A voor SF

 B. Minstens 2 of meer weken binnen de gehele duur wanen of hallucinaties
zonder depressieve/manische episode ≠ stemmingsstoornis met psychotische kenmerken

 C. Stemmingsepisodesymptomen gedurende grootste deel vd actieve en 
restfase ≠ SF

 D. Exclusie middel/somatische aandoening

 Bipolaire/depressieve type

 Met katatonie

 Sociaal/beroepsmatig disfunctioneren is geen classificatiecriterium ≠ SF
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Dimensionele beoordeling van de 
ernst van psychosesymptomen –

DSM 5

 Alle informatie + eigen klinisch oordeel

 Afgelopen 7 dagen

 Subschalen:
– Hallucinaties

– Wanen

– Gedesorganiseerd spreken

– Abnormale psychomotoriek

– Negatieve symptomen (affectieve vervlakking/avolitie)

– Cognitieve beperkingen

– Depressiviteit

– Manie

 5-puntschaal

– 0=geen

– 1=twijfelachtig

– 2=aanwezig, maar in lichte mate

– 3= aanwezig en matig

– 4=aanwezig en ernstig

 Doel: behandelplan, prognose, stemmingspathologie

 Met regelmatige tussenpozen
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II. Epidemiologie
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Epidemiologie

 Life time prevalentie SF: 0,5 – 1%

 Lifetime prevalentie PS: 2 à 3 %

 Verhoogd risico: 14 -30 (35) jaar

 Gemiddelde aanvangsleeftijd : 19 jaar

 Piek Incidentie : 25 - 30 jaar



Epidemiologie

 13 – 19 jaar: 0,5%, waarvan 50% 
schizofrene psychose (Gilberg et al., 2001)

 In de puberteit jongens/meisjes: 2/1  
(Hales et al., 1999)

 Very Early Onset Schizophrenia : 1,6 
per 100.000, vooral jongens (Masi et al., 
2006)



III. Etiologie



Multifactorieel

GENETISCHE 
FACTOREN

BIOLOGISCHE
FACTOREN

SOCIALE
FACTOREN

PSYCHOLOGISCHE
FACTOREN PSYCHOSE



Etiologie 

PSYCHOSEGENEN OMGEVING

• Cannabis
• Urbaniciteit
• Minderheidsgroepering
• Life events
• Early trauma

Tsuang, Stone et al., 2001; Van Os et al., 2008



1. Genetische factoren

Relationship

General population

One parent schizophrenic

Dizygotic twin schizophrenic

Both parents schizophrenic

Monozygotic twin schizophrenic

Incidence(lifetime)

1 %

10 %

10 to 28 %

35  to 45 %

33 to 78 %



 Harrison & Owen, 2003

PRODH
gen

COMT gen

RGS4 gen DAAO gen

G72 gen

DTNBP1 
gen

NRG1 gen

PSYCHOSE



 Caspi, McClay et al. 
2002; Caspi,Sugden et 
al. 2003

 Leroy et al. 2000; Tsai 
et al. 2001

SERT gen

MAO-A gen

PSYCHOSE
CANNABIS 
REC GEN

(CB1)

PSYCHOSE



2. Omgevingsfactoren

VROEGE EXTREME 
OMSTANDIGHEDEN
(Agid 1999; Geddes 1999;

Susser 1996)

MINDERHEIDS
GROEPERING

(Selten 2001)

STRESS LIFE
EVENTS/TRAUMA

(Bebbington 1993)

URBANICITEIT
(Marcelis 1998; 
Marcelis 1999)

CANNABIS
(Arseneault 2002; 

Van Os 2002)

PSYCHOSE



 Gestation period of highest risk

– Viral infections

– trauma in utero

– poor nutrition

– rhesus incompatibiliteit

 Obstretic complications

 Born during winter



3. Cognitieve factoren

SOCIALE 
COGNITIE

NEUROCOGNITIE

TRAIT-ANXIETY
(NEUROTICISME)

IQ

COPINGSTIJL

MASTERY
(LOCUS OF CONTROL)

SELF-ESTEEM

PSYCHOSE



PSYCHOSE

Beschermende
factoren

Kwetsbaarheids
factoren

- Lage trait anxiety
(Neuroticisme)

- Hoger IQ
- Hogere Mastery                 
(Locus of control)

- Hoog Self-esteem
- Actieve Copingstijl

- Cannabis
- Urbaniciteit
- Minderheidsgroepering
- Life events
- Early trauma
- 10 genetische poly-
morfismen



Endofenotypes

Kwetsbaarheidsfactoren

etiologie(genetisch)

COGNITIE PERSOONLIJKHEID

PSYCHOSE
STRESSGEVOELIGHEID

endofenotypes

NEUROTICISMENEUROCOGNITIE

SOCIALE COGNITIE
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Kwetsbaarheid

voor psychose

Deze kwetsbaarheid maakt dat mensen onder 

invloed van een onevenwicht in de 

draagkracht/draaglast balans  psychotische 

symptomen kunnen ontwikkelen.

Endofenotype=Endogene Kwetsbaarheid
voor psychose = Knoop in de balk
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bepaald door beschermende factoren en context

Draagkracht

 intelligentie

 persoonlijkheid

– pessimist / optimist

 levenservaringen

 opvoeding

– waarden / normen

 erfelijkheid

Kwetsbaarheid

voor psychose
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Onverwerkte

Traumata
Piekeren

Emotie Gezondheid

Kwetsbaarheid

voor psychose

Draaglast: Stress van binnen uit

Psychische 

Spanning
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Levensgebeurtenissen
Relaties

Dagelijks

leven

Werk

Studeren
Andere

Kwetsbaarheid

voor psychose

Draaglast: Stress van buiten uit
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Levensgebeurtenissen
Relaties

Dagelijks

leven

Werk

Studeren
Andere

Kwetsbaarheid

voor psychose

De balk barst
de eerste verschijnselen
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Gebroken balk
De psychose



IV. Het « extended » 
psychose fenotype



Psychosecontinuum

Fenotype psychose in algemene bevolking

---------X-----------------------X--------------------X---------------------X->

laagschizotypaal hoogschizotypaal psychose        schizofrenie

niet-klinisch subklinisch klinisch

(Tiens 1991; Johns and Van Os 2001)



Psychose als dimensie

Van Os et al., Psychological Medecine, 39, 179-195 (2009)



«Extended» Psychosis
Phenotype (Howes & Kapur, 2009)

 Klinische psychotische symptomen

→  Psychotische stoornissen: 2-3% (van Os, 

Kennis & Rutten, 2010)

 Subklinische psychotische symptomen

 Psychotische ervaringen

→ 10-30% in algemene bevolking (Nuevo et al., 2010; 

van Os et al., 2009; Stip & Letourneau, 2009)



Kwetsbaarheidsmodel 
voor psychose

Van Os et al.,Tijdschrift voor psychiatrie, 50, jubileumnummer 1959-2008, 77-83 (2008)



Voorspellende factoren -
karakteristieken

 Intensiteit/ernst (Cannon et al., 2008; Nelson & Yung, 2009; Hanssen

et al., 2005)

 Distress (Hansen et al., 2005; Jacobs et al., 2005; Loewy et al., 2007)

 Level of preoccupation (Peters et al., 1999)

 Impact on behavior (Johns & van Os, 2001)

 Cognitive interpretation (O’Connor, 2009; Garety et al., 2007; 

Morrison, 2001): externe locus

 Persistence (Dominguez et al., 2001; Rossler et al., 2007; 

Schimmelman et al., 2011)

 Qualitative aspects (Sommer, 2010; Escher, 2002)



Voorspellende factoren -
omgevingsfactoren

 Early trauma (Arseneault et al., 2011; Lardinois et al., 2011; de Loore

et al., 2007; Read et al., 2005)

 Developmental problems (Cannon et al., 2002)

 Cannabis use (Henquet et al., 2005)

 Urbanicity (Spauwen et al., 2004, 2006a; Stefanis et al., 2004)

 Ethnic minority status (Cantor-Graae et al., 2005)

 « Social defeat »: Ethnic minority status + low IQ + 
drug use (Selten & Cantor-Graae, 2005)



Voorspellende factoren -
omgevingsfactoren

 Additief effect

 Sommige omgevinsfactoren zijn vooral 
risicoverhogend in een omgeving waar 
de desbetreffende risicofactor zeldaam 
is (bv alleen zijn)



Voorspellende factoren voor
transitie – psychologische

factoren
 Sensivity to stress (Myin-Germeys, 2007)

 Neuroticism (van Os & Jones, 2001; Goodwin, 2003; 

Krabbendam et al., 2002)

 Depression (Yung et al., 1998, 2003, 2004)

 Non-adaptive coping (Ruhrmann et al., 2008; Bak 

et al., 2003; Dangelmaier et al., 2006; Krabbendam et al., 
2005; Schuldberg et al., 1996): vooral emotiegerichte coping 
en passieve coping



Voorspellende factoren –
genetische factoren

 Genetic liablity in interaction with
environmental risk factors (van Os et al., 

2008)



Psychotische symptomen
(van Os & Kapur,2009; van Os et al., 2010)



Positieve symptomen

 Voorspellend voor transitie (Chapman et al., 

1994; Scott et al., 2009; Welham et al.,2009)

 Associatie met omgevingsgebonden
risicofactoren voor psychose (Dominguez et 

al., 2010; Myin-Germeys & van Os, 2007)

 Verschillende subdimensies (Stefanis et al,, 

2004b; Verdoux et al., 1998; Yung et al., 2006; Yung et al., 
2009)



Psychotische ervaringen in 
de adolescentie

 Vaak voorkomend (Altman, 1997; Yung et al., 2006; Fonseca-

Pedrero, 2008; Meng & Schimmelmann, 2009; Yung et al., 2009)

 Piekincidentie (Verdoux et al., 1998; Verdoux & van Os, 2002)

 Normaal ontwikkelingsgebonden fenomeen (McGorry et 

al., 1995)

 Dynamisch over de tijd vs meer stabiel in de 
jongvolwassenheid

 Leeftijds- en geslachtsspecifieke verschillen (Fonseca-

Pedrero, 2008)



Health Behavior in School-
Aged Children Study

Cross-sectioneel onderzoek

N=5422 (aged 12-16 years; October-November 2005)

CAPE (Community Assesment of Psychic Experiences) 
positive experiences schale (20 self-reported items)

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

Wigman et al. 2009



Dimensionele structuur
(wigman et al., 2009)



Prevalentie

Broad and Narrow Prevalence Rates of 

Subdimensions in the Health Behavior in School-Aged 

Children Study (n=5422)
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Geslachts- en 
leeftijdsverschillen

Mean CAPE Item Score and CAPE Subdimension Item Scores by Age and Sex in health 

behavior in School Aged Children (n=5422) - Part 6: Any CAPE experience
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Psychotische belevingen
en psychopathologie

Hallucinaties > Grootheidsideeën

Wanen Paranormaal geloof

paranoia

Psychopathologie:
- hyperactiviteit
- emotionele problemen
- gedragsproblemen
- problemen met leeftijdsgenoten



TRAILS

Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey

N=2230 (mean age=11,1 years; 2001-2002)

Follow-up T2 (n=2149; 2003-2004)

T3 (n=1816; 2005-2007)

CAPE (Community Assesment of Psychic Experiences) positive 
experiences schale (20 self-reported items)

YSR (Youth Self Report)

CBCL (Child & Behavior Checklist)

GGZ gebruik

Omgevingsgebonden risicofactoren
Wigman et al. 2009



Prevalentie

Broad and Narrow Prevalence Rates of 

Subdimensions in Tracking Adolescents' Individual 

Lives Survey (n=2230)
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Geslachtsverschillen

Mean CAPE Item Score and CAPE Subdimension Item Score by Sex in Tracking Adolescents' 

Individual Lives Survey (n=2230)
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Psychotische belevingen
en psychopathologie

Hallucinaties > Grootheidsideeën

Wanen Paranormaal geloof

paranoia

Psychopathologie:
- denkproblemen  > internaliserende/externaliserende problemen



Ontwikkelingstrajecten



Ontwikkelingstrajecten

Persistente > toenemende > afnemende > lage groep

Psychopathologie:
- angst/depressie
- sociale problemen
- aandachtsproblemen
- denkproblemen (door ouders)

Geestelijke 
gezondheidszorg

Omgevingsgebonden
risicofactoren psychose 

Meer distress tgv 
psychotische belevingen



Psychotische ervaringen in 
de adolescentie (Cougnard et al., 2007)

 Verschillende ontwikkelingstrajecten

 Meestal goedaardig & van voorbijgaande 
aard

 Persistentie kan leiden tot abnormaliteit en 
tot hulp zoeken als gevolg van 
omgevingsgebonden risicofactoren in 
interactie met genetische kwetsbaarheid
voor psychose



UKJA

 2009-2015, polikliniek Kinder- en 
jeugdpsychiatrie UKJA Antwerpen.

 12j-18j: CAPE-P wordt meegegeven.

 734/1417: Response rate: 52%.

 Gemiddelde leeftijd 14j, 30.1% meisjes.



Resultaten

 Voorkomen: 
– Gemiddelde aantal ervaringen 6.93 (op 20)
– 94.2% prevalentie rate ”ever” (vs 95% eveneens in 

algemene populatie in Nederland!)
– 62.3% prevalentie rate “often, almost always” (vs

43% eveneens in algemene populatie in Nederland!)

 Geslacht:  meisjes>jongens (freq:8.38 vs 6.39 
(op 20), p<0.001; last:6.17 vs 3.95, p<0.001).

 Leeftijd: enkel voor Hallucinatie een significant 
omgekeerde relatie.



Resultaten

 IQ:  
Frequentie: omgekeerde relatie Hallucinatie 
Last: omgekeerde relatie Algemene last, 
Wanen en Paranormaal Geloof. 

 Psychopathologie: Wel algemeen (last), niet 
specifiek.

 CGAS: moderate impairment>slight or no
impairment (7.89 vs 6.22, p<0.001).



Resultaten

Graph 1: Mean CAPE frequency and distress score according to the 
presence    

or absence of psychopathology. (**: p<0.001, *: p<0.05)



Resultaten

Graph 2: ‘further care needed’ >‘no further care needed’ (freq.+last) .
Ook voor Paranoia (freq.) en Hallucinatie (last). (**: p<0.001, *: 

p<0.05)



Zijn er vragen ?
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I. Verloop in fasen
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prodromen chronische fasehervalpsychosepremorbide fase

PSYCHOSE

begin eerste

psychose

hervalherstel

NORMAAL

Psychose : verloop in 
fasen

Taal/spraak,
motoriek, sociaal,
cognitie, gedrag, 
angsten, leren



Natuurlijk beloop van 
schizofrenie?
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Goed

Functie

Psychopathologie
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Leeftijd (jaar)

Premorbide Prodromaal Progressie Stabiel
Recidiverend
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II. Behandeling



Behandeling

 Multimodaal (AACAP 1997, Clark & Lewis 
1998)

 Snel en adequaat
 Belang van eerste contact
 Aansluiten bij wensen van jongere en zijn

gezin
 Houdt rekening met de leefwereld en de 

ontwikkelingsleeftijd van de jongere
 Continuïteit



Behandeling

84

Kwetsbaarheid

voor psychose

Studeren

MEDICATIE INDIVIDUEEL FAMILIE OMGEVING



Behandeling

 Prodromale fase:

 Vroegtijdige onderkenning

 Secundaire preventie

 Acute fase

 Intensief casemanagment/ACT van jongere en zijn gezin 
(betrekken HA/ netwerk, continuïteit van zorg,…)

 Beheersen van gedragsstoornissen en voorkomen van ongelukken
en schade

 (snelle) symptoomreductie, medicatie

 Vestigen van een goede werkrelatie

 Stress reduceren

 Beschermende omgeving met low expressed emotions

 Passende informatie geven



Behandeling

 Stabiele fase

 Hervalpreventie

 Psycho-educatie individueel, in groep of in gezin (hoopgevend)

 Begeleiding van ADL en zelfzorg

 Psychotherapie (rouw-/traumaverwerking, CGT, enz..)

 Gezins- en familiale ondersteuning en interventies

 De hersenchip, gedachten uitpluizen, “de balk”

 Postacute fase

 Leren omgaan met restsymptomen

 Leren omgaan met stress

 Helpen structureren

 Werken rond middelengebruik

 Vaardigheden trainen : coping, sociaal, cognitief,…

 Studie-/arbeidsbegeleiding, -rehabilitatie 

 Omgaan met vrije tijd



Farmacotherapie
Enkele RCT 

Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie, Trimbosinstituut, 2005
Practice Parameter van JAACAP, 2001

 Atypische NL vs typische NL
 Geen eerste of tweede middel van keuze
 Voortzetting van behandeling na eerste psychose
 Risico op metabole complicaties (Cahn et al., 2008)
 Responspatroon ~ volwassenen
 Zo laag mogelijke dosis
 Rekening houden met verwachte effecten, bijwerkingen, 

voorkeur van de jongere en zijn gezin
 Goede evaluatie van positieve & negatieve effecten

(PANSS, bijwerkingenvragenliijst)
 Initiële en periodieke controle van lichamelijke en 

bloedparameters en bij switchen



Farmacologische effecten van blokage van
D2 en 5HT2 receptoren met antipsychotica

Limbisch 
systeem

D2

Hypofysaire as
D2

Effect tegen de 
negatieve en 
cognitieve 
symptomen

Effect tegen 
de positieve 
symptomen

Prefrontale 
Cortex
5HT2

Prolactine 
verhoging

Basale 
ganglia

(Striatum)
D2

E.P.S.



• Gewichtstoename

• Diabetes

Extrapiramidale 
symptomen :
EPS

• Beven 
(Parkinsonisme)

• Onwillekeurige 
bewegingen 
(Dyskinesie)

• Niet kunnen stil 
zitten (Akathisie)

• Dystonie

Prolactine
gerelateerde 
bijwerkingen

• Verlies van libido

• Amenorrea

• Galactorrea

• Gynecomastie

• Osteoporose

Mogelijke bijwerkingen
van antipsychotica



Farmacotherapie

 verminderen of verdwijnen van positieve 
symptomen (hallucinaties, wanen en 
denkstoornissen) [antagonisme van de 
D2-receptoren].

 verminderen of verdwijnen van negatieve 
symptomen (zoals vervlakking van het 
gevoelsleven, apathie en gedachten- of 
spraakarmoede) [antagonisme van de 
5HT2–receptoren].



5-HT1A 5-HT2A 5-HT2C D2 H1 α1 M

aripiprazol
partiële agonist 
hoog antagonist hoog geen partiële agonist hoog weinig weinig weinig

clozapine partiële agonist antagonist hoog antagonist hoog antagonist laag antagonist hoog antagonist hoog
antagonist 
hoog

olanzapine antagonist hoog antagonist antagonist matig antagonist hoog antagonist hoog
antagonist 
hoog

paliperidon antagonist hoog antagonist hoog weinig antagonist matig weinig

quetiapine
partiële agonist 
laag antagonist laag antagonist antagonist laag antagonist hoog antagonist hoog weinig

risperidon antagonist hoog antagonist laag antagonist hoog antagonist laag antagonist hoog weinig

amisulpiride weinig antagonist laag weinig weinig weinig

gunstig EPS, 
hyperprolactinemie

gewichtstoename
,OCD klachten

metabool, 
gewichtstoename

hyperprolactinemie, 
EPS

sedatie,gewichts
toename

orthostatische 
hypotensie,snelle 
pols, zweten, 
misselijkheid

droge mond, 
constipatie, 
pupilverwijding

Antipsychotica en receptoraffiniteit



Behandeling

 Stemmingstabilisatoren

 Antidepressiva

 ECT



Uitdagingen van 
Schizofrenie

Beperkt
Ziekteinzicht

Onvolledige
Therapietrouw

Veelvuldige
Onderbrekingen

Herhaald
Herval



Uitdagingen bij 1e 
episode
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Weerslag van 
herhaaldelijk herval
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Gebrekkig ziekteinzicht vs
therapieontrouw

N=300 Zonder 

inzicht

Mét 

inzicht

p-waarde

Duur 

therapieontrou

w (wkn)

16 7 0,014

Ooit volledig 

therapieontrou

w (%)

78 64 0,021

Ernstige pos. 

sympt. tijdens 

therapieontrou

w (%)

70 48 < 0,001

Opname na 

therapieontrou
52 34 0,002Olfson M et al 2006



Risico van eerste of tweede
recidief zonder vs met 

medicatie
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De krachtigste voorspeller van herval is stopzetting van medicatie

Dit was ook de énige predictor van recidief

4,89
4,57

N=104



VR  IN COGNITIEVE 
GEDRAGSTHERAPIE

 Psychiaters van het UMC Groningen, Vrije Universiteit 
Amsterdam en de Parnassia Groep

 Onderzoek 116 patiënten (58: normal treatment + VR 
CBT/58: normal treatment - VR CBT)

– rondlopen in een café, supermarkt, winkelstraat of bus en 
oefenen om naar mensen toe te gaan, gesprekken aan te 
knopen en initiatief te nemen

– Doel: in een veilige omgeving ervaren dat angsten niet 
nodig zijn

– Significante verminderde achterdocht na 16 sessies, met 
effect tot 3 maanden later

– Geen significante verbetering in meer tijd doorbrengen 
met andere mensen



III. Prognose



Prognose (de Haan et al., 2006)

 Sluipend begin

 Afwezigheid van uitlokkende factoren

 Begin op jonge leeftijd

 Slecht premorbide fucntioneren

 Negatieve symptomen

 Langere duur van de onbehandelde
psychose

 Familiale belasting



Features suggesting good 
and poor prognoses in 
schizophrenia

Good Poor

Late onset Early onset

Obvious precipitating factors No precipitating factors

Acute onset Insidious onset ; long untreated

Good and premorbid social, sexual Poor premorbid social, sexual,
and work history and work history

Affective symptoms (especially depression) Withdrawn, autistic behaviour

Paranoid or catatonic features Undifferentiated or disorganised features

Married Unmarried, divorced or widowed

Family history of mood disorders Family history of schizophrenia

Good support system Poor support system

Undulating course Chronic course

Positive symptoms Negative symptoms

Women Neurological signs and symptoms

Short period of untreated disease History of perinatal trauma

no illicit drug use No remission in 3 years

Numerous relapses



Prognosis of 
schizophrenia

25

40

25

10

Reasonable / recovery

Moderate

Chronic

Suicide



Enkele cijfergegevens

 Schizophrenia in België

– 80% unemployed

– 80% unmarried

– 40% distinct negative symptoms

– 30% residual positive symptoms

– 13% > 1 year continuous hospitalised



IV. Preventie



Niveaus van preventie

 Primaire preventie

– Versterking van draagkracht: opvoeding, onderwijs, vrije 
tijd: versterking van vaardigheden

 Secundaire preventie

– Vroegdetectie van prodromen  en ‘Ultra hoog risicogroep’

– Herkennen van kwetsbaarheidfactoren

– Interventies in de omgeving 

 Verminderen van draaglast

 Psychoeducatie jongere en context

 Tertiaire preventie

– Vermijden van herval(relapse)

– DUP(Duration of Untreated Psychosis) 



V. Vroegdetectie -
interventie



Vroegdetectie – wie?

 Jongeren at risk (A. Yung et al., 1996)

1. Geringe psychotische (positieve) symptomen (minstens 
paar keer per week gedurende minstens 1 week) –
subklinische symptomengroep

2. Kortdurende voorbijgaande duidelijke psychotische 
symptomen (spontaan herstel binnen de week) - BLIPS

3. Familiale belasting + daling in functioneren (sociaal 
isolement, Veldhorst et al., 2009)

 Jongeren met MCDD



Multiple Complex
Developmental Disorder

(MCDD)

 Pervasieve ontwikkelingsstoornis, 
informatieverwerkingsprobleem

 Problemen met:
 regulatie van affect en cognitie

 Sociaal contact en gevoeligheid

 Denkstoornissen

 Onderscheid fantasie/realiteit

 Risico op ontwikkeling van psychose en 
schizofrenie op latere leeftijd

 Sprong et al., 2008: 78 % van de adolescenten
met MCDD voldoet aan de criteria van ARMS 



Vroeginterventie – wat?

International Early Psychosis Association 
Group, 2005)

– Monitoring van psychische conditie

– Specifieke behandeling van psychische
problemen

– Ondersteuning/hulp bieden

– Psychoeducatie

– Contraindicatie antipsychotica



Complexiteit van 
vroegdetectie

 Leeftijdsafhankelijke variaties in 
symptoompresentatie, mede gekleurd door
ontwikkelingsfactoren

 Normaal ontwikkelingsfenomeen (van Os, 2009)

 Geringe diagnostische specificiteit van positieve
symptomen, zoals hallucinaties (Poulton et al.,2000; Chapman 

et al., 1994

 Lage predictieve waarde van psychotische
symptomen voor psychose (Simon et al., 2007)



Complexiteit van 
vroegdetectie

 Gevaar voor stigmatizatie

 Onderscheid pathologische hallucinaties – normale 
fantasiewereld – goedaardige hallucinaties

 Onderscheid wanen - fantasie

 Knik in ontwikkeling is vaak onduidelijk

 Vaak comorbiditeit (AACAP, 2001)



Vroegdetectie en 
interventie

 Algemene screening in de algemene bevolking is
weinig zinvol

 Taboe doorbreken ≠ meer psychiatrische diagnoses

 Jongeren met psychotische ervaringen moeten niet 
routinematig worden doorverwezen naar settings 
voor geestelijke gezondheidszorg

 Verhoogde alertheid en overweeg
kinderpsychiatrisch assesment bij jongeren met 
peristerende hallucinatoire belevingen in combinatie
met waanideeën en andere psychopathologische
problemen

 Risicoinschatting op basis van cross-sectionele
informatie is onmogelijk, follow-up is noodzakelijk



VI. Assessment -
diagnostiek



Assessment

 CAPE = Community Assesment of Psychic Experiences
– Zelfrapportagevragenlijst, peilt naar de graad van schizotypie of 

verhoogde psychotische kwetsbaarheid

 PANSS = Positieve en Negatieve SyndromenSchaal
– Om de ernst van het psychotisch toestandsbeeld te objectiveren

– De hulpverlener kan vaststellen in welke mate de patiënt last heeft van 
positieve en negatieve symptomen.

– Ook geschikt voor het meten van veranderingen in de symptomen, vb. 
bij medicatiewijzigingen.

 BPRS = Brief Psychiatric Rating Scale
– Hiermee wordt de aanwezigheid en de ernst van een groot aantal 

belangrijke psychotische symptomen en gedragingen vastgesteld.

 CAARMS = Comprehensive Assessment of At Risk Mental
States



VII. Hallucinaties en 
psychose



Hallucinaties

 = zintuiglijke gewaarwordingen zonder
object, zonder aantoonbare externe 
stimulus

 Normaal (psychologisch) verschijnsel

– Belang van suggestie

– Hypnagoge en hypnopompe hallucinaties

– Extreme fysieke en psychische omstandigheden

– Religiositeit, spiritualiteit en paranormaal geloof



Hallucinaties

Abnormaal verschijnsel

– Organische, somatische aandoeningen

– Bijwerkingen van medicatie

– Psychiatrische ziekte



Hallucinaties bij lichamelijke 
aandoeningen

 Delier
 Neurologische aandoeningen (epilepsie, migraine 

aura)
 Oor en oogletsels
 Vitaminedeficiënties
 Systeemaandoeningen
 Tumoren
 Infectieziekten met koorts en uitdroging
 Stofwisselingsziekten
 Doofheid
 Intoxicatie en onthouding van middelen



Medicijnen met visuele 
hallucinaties als bijwerking

 Antibiotica (cefalosporines, claritromycine, erythromycine)
 Anticholinergica (oxybutynine)
 Antidepressiva (clomipramine, fluoxetine, paroxetine, 

sertraline, venlafaxine)
 Anti-epileptica (carbamazepine, fenytoïne, valproïne zuur, 

zonisamide)
 Antipsychotica (risperidone)
 Clonidine, zolpidem
 Hematopoëtische groeifactor
 L-dopa
 Zuurremmers (ranitidine)

…



Hallucinaties en 
psychiatrische stoornissen

 Acute angsttoestand bij een gezond kind
met een normaal ontwikkelingsprofiel

 Langdurige deprivatie

 Organische aandoening

 Ontwikkelingsstoornis

 Emotionele stoornis

 Dissociatieve stoornis

 Middelenmisbruik

 Psychose/schizofrenie
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Hallucinaties en 
schizofrenie

 80% auditieve hallucinaties (Kolvin et al, 1971; 

Green et al, 1984; Russell et al, 1989; Volkmar et al, 1996)

 13% – 46% visuele hallucinaties

 Hallucinatoire belevingen in de 
kindertijd verhogen het risico op 
psychose op latere leeftijd (Poulton et al. 2000; 

Fennig et al. 1997) 



Differentiaaldiagnosen bij 
hallucinaties

 Verbeelding

 Pseudo-hallucinaties

 Dwangdenken

 Illusoire vervalsingen

 Herbelevingen



Differentiaaldiagnosen bij 
hallucinaties

 Realiteitsbeleving

 Zintuiglijke kwaliteit

→ bruikbare vragen:

• Hoor je het zoals je mijn stem kan horen?

• Lijkt het op een stem of is het er ook een?

• Hoe maak je het onderscheid tussen een 

gedachte en de stem die je hoort?

• Zie je het nu voor je of herinner je je het beeld?

• Kan je mij vertellen wat je nu ziet gebeuren?



Hallucinatoire ervaringen bij 
kinderen en adolescenten

 Vaak voorkomend: prevalentie: 2% – 30%

 Vaak onderrapportage

 Normaal ontwikkelingsfenomeen

 Hoe jonger een kind, des te moeilijker is het
vaststellen van (pathologische) hallucinaties

 Vóór het zevende jaar is onderscheid tussen
fantasie en psychotische symptomen
nauwelijks tot niet te maken



Hallucinatoire ervaringen bij 
kinderen en adolescenten

 Gehoorshallucinaties
– Meest frequent

– Prevalentie: 5.7% - 21%

– Meestal goedaardig (McGee et al, 2000) en van voorbijgaande
aard

– Verhoogd risico op psychische problemen, waaronder
psychotische stoornissen

 Visuele hallucinaties
– Vaker bij kinderen met een organische aandoeningen, 

angst en dissociatie en bij jongere kinderen

 Verhoogd risico op psychopathologie, waaronder
psychose (Poulton et al. 2000; Fennig et al. 1997)
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Psychotische ervaringen
bij adolescenten (De Loore et al., 2011)

Gezonde scholieren
uit Zuid-Limburg: n=1780; 

810 jongens (46%)/
970 meisjes (54%); 

T0leeftijd=13,5/T1leeftijd=15,1

5% 4%

15% 14%



Psychotische ervaringen 
bij adolescenten

 Auditieve hallucinaties

– T0: 5.4% (n=101)

– T1: 1.5% persisteert (n=29)

→ persistence rate = 27.8%



Psychotische ervaringen
bij adolescenten (De Loore et al., 2011)

***=p<0,001

***** ***
***

***
***

F(1,1717)=0,39; p=0,53



Psychotische ervaringen
bij adolescenten (De Loore et al., 2011)

²=6.31 (p=0,012)

*** ***

***
***

***

***=p<0,001



Ontwikkelingsmodel voor 
psychose

Denkbeeldige vriendjes kind


Niet-pathologische hallucinaties

 <----- trauma 

Pathologische hallucinaties adolescent

 <----- persistentie
Wanen



Psychose

volwassen

Morrison 2001
Bentall 2001
Garety 2001

Read 2005

Pearson 2001
Hornstein 1992

Krabbendam 2004
Krabbendam 2005



Pathologische vs niet-
pathologische hallucinaties

 Emotional distress
 Interferentie met denken
 Frequentie en duur
 Perceived control
 Perceived influence on behavior & feelings
 Affectieve interpratie over de gevolgen voor het zelf
 Coping-strategieën
 Duidelijke triggers in tijd en plaats
 Geassocieerde psychopatholgie
 Sociaal dysfunctioneren
 Vertellen aan andere personen



Hallucinaties

 Normaal ontwikkelingsgebonden fenomeen
 Meestal goedaardig en van voorbijgaande

aard
 In minderheid van de gevallen is er sprake

van persistentie
 Vooral persistentie is geassocieerd met een

verhoogd risico op psychopathologie, 
waaronder psychose



Hallucinaties

 Kunnen uiting zijn van diverse 
onderliggende kinderpsychiatrische 
problematieken, waaronder psychose

 Auditieve hallucinaties zijn een serieus te 
nemen klacht want:

– 1/3 ervaart negatieve consequenties

– 60% heeft geen controle hierover

– Signifant meer gedragsproblemen

Voice Over Project, J.A. Jenner et al, 2006



Zijn er vragen ?


