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Schizofrenie en aanverwante psychotische stoornissen hebben grote negatieve 
gevolgen voor het sociaal en psychisch functioneren van patiënten. Daarnaast 
zijn ook de gevolgen voor de maatschappij groot. Denk hierbij aan directe kosten 
voor de zorgsector, maar ook aan de indirecte kosten, zoals het verstrekken van 
bijstandsuitkeringen aan werkloze patiënten (ongeveer 80% van de patiënten) 
en het gemis aan arbeidskrachten, doordat patiënten niet kunnen werken. 
De vroegdetectie van psychose zou een eerste psychose kunnen voorkomen, 
uitstellen of eventueel de prognose kunnen verbeteren indien iemand toch de 
transitie maakt. Vroegdetectie en preventie van psychose is echter slechts effectief 
wanneer dit wordt uitgevoerd in een groep mensen met een verhoogd risico 
op een eerste psychose. Het definiëren van betrouwbare en valide criteria voor 
het detecteren van mensen met een verhoogd risico op psychose, is één van de 
huidige uitdagingen voor het vroegdetectie veld. 
Momenteel is een discussie gaande of de hoogrisico fase, in deze thesis aangeduid 
met ‘at risk mental state (ARMS)’ als diagnose moet worden opgenomen in de 
DSM-V. Als dit zou gebeuren, zou de vroegdetectie verschuiven van de derdelijn 
onderzoeksinstellingen naar de tweedelijns psychiatrie. De Nederlandse Early 
Detection and Intervention Evaluation (EDIE-NL) is de eerste studie die screent op 
ARMS in de complete populatie die hulp zoekt in de tweedelijns psychomedische 
centra. EDIE-NL onderzoekt of een add-on cognitieve gedragstherapie gericht 
op hoogrisico symptomen de eerste psychose kan voorkomen of uitstellen. 
Het huidige proefschrift is een onderdeel van deze studie en onderzoekt de 
risicofactoren en de karakteristieken van de ARMS-populatie. De nadruk ligt hierbij 
op de aanwezigheid van psychotic-like experiences (PLEs) en de ontwikkeling van 
algemene psychopathologie. We hebben deze risicofactoren onderzocht in de 
algemene populatie (met behulp van NEMESIS-data), retrospectief in een eerste 
episode cohort (het casusregister van Parnassia) en de ARMS-populatie van het 
EDIE-NL-onderzoek.
Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie op het onderwerp en bespreekt de 
etiologie, risicofactoren en de klinische beschrijving van psychotische stoornissen. 
De noodzaak en de doelstellingen van vroegdetectie worden besproken, evenals 
de introductie van een eventuele ARMS-diagnose in de DSM-V.
Hoofdstuk 2 beschrijft de associatie tussen symptomen van sociale fobie en 
paranoïde symptomen in de algemene populatie (NEMESIS). Bij 7076 mensen zijn 
op drie meetmomenten met behulp van de Composite International Diagnostic 
Interview symptomen van sociale fobie en paranoia uitgevraagd. Lifetime sociale 
fobie en lifetime paranoia bleken geassocieerd met elkaar. Verdere analyses 
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lieten zien dat paranoia vooraf ging aan sociale fobie. Andersom is geen relatie 
gevonden.
Hoofdstuk 3 bevat het protocol van de EDIE-NL studie. Het doel van deze studie is 
het voorkomen van een eerste psychose doormiddel van een add-on cognitieve 
gedragstherapie (CGT). Alle mensen (14 – 35 jaar) die tussen februari 2008 en 
februari 2010 hulp zochten bij vier verschillende instellingen in Nederland, zijn 
gescreend met de Ervaringenlijst (oorspronkelijk Prodromal Questionnaire). 
Mensen die achttien of hoger scoorden op de positieve items, zijn geïnterviewd 
met de Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS). Dit 
interview maakt een nauwkeurig onderscheid tussen hoogrisico, psychotisch 
en geen van beiden. Daarnaast zijn ook alle mensen die op verdenking van een 
schizofrene ontwikkeling werden verwezen naar het diagnostisch centrum van 
het AMC, geïnterviewd met de CAARMS. In alle instellingen werden de patiënten 
met een verhoogd risico op de ontwikkeling van een psychose, gerandomiseerd 
over de conditie standaard zorg voor de aanmeldklacht en de conditie standaard 
zorg + de EDIE-CGT. De hypothese was dat mensen die de EDIE-CGT toegewezen 
zouden krijgen, minder vaak de transitie naar psychose zouden maken, dan de 
mensen die de extra therapie niet zouden krijgen.
Hoofdstuk 4 gaat dieper in op psychotischachtige ervaringen (psychotic-like 
experiences; PLEs) in de hulpzoekende populatie. Het blijkt dat 97% van de niet-
psychotische patiënten wel eens last heeft van PLEs en dat dit niet is geassocieerd 
met bepaalde stoornissen. Een interessante vraag is of er verschillende soorten 
PLEs bestaan: de PLEs die gepaard gaan met een verhoogd risico op psychose 
en de meer onschuldige PLEs. Om de onderliggende latente karakteristieken van 
PLEs te onderzoeken is een latente klasse analyse (LKA) uitgevoerd. Deze LKA 
vond vier verschillende klassen van PLEs in de hulpzoekende populatie. Echter, 
deze wezen niet op verschillende subtypen van PLEs. De patiënten in de klassen 
hadden een gradueel oplopende kans om de PLEs te ervaren. 
Hoofdstuk 5 onderzoekt de hulpzoekende geschiedenis in de tweedelijns 
psychiatrie van patiënten die tussen 2005 en 2009 een eerste psychotische 
diagnose kregen, zoals gerapporteerd in het casusregister van Parnassia (N= 1753). 
Meer dan de helft van de patiënten (N=985; 56,2%) heeft voor het ontstaan van 
de eerste psychose hulp gehad bij Parnassia voor een niet-psychotische stoornis. 
Hoewel angst- en stemmingsstoornissen de meest prevalente stoornissen waren, 
bleek dat ook de andere psychische stoornissen aanwezig waren in de prodromale 
fase. Dit wekt de indruk dat er geen specifieke hulpzoekende paden aanwezig zijn 
naar psychose, maar dat alle stoornissen aanwezig kunnen zijn in de prodromale 
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fase. De gemiddelde tijd tussen de eerste aanmelding en psychotische diagnose 
varieerde van 69 maanden voor mensen met angst- en stemmingsstoornissen tot 
127 maanden in het geval van persoonlijkheidsproblematiek.
In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de effectiviteit van de EDIE-
screeningsmethode in de hulpzoekende populatie ten opzichte van de traditionele 
verwijzingsstrategie. We weten nu dat mensen hulp zoeken voor prodromale 
stoornissen. Maar zijn deze mensen ook detecteerbaar door middel van screening? 
Het bleek dat screening het drievoudige aantal hoogrisico patiënten (prevalentie 
.025) detecteert van het verwezen aantal (prevalentie .008). Tevens bleek dat 
patiënten uit de gescreende populatie drie keer vaker de transitie naar psychose 
maakten dan de verwezen patiënten. De groepen verschilden op sommige 
punten de gescreende populatie was ouder, vaker vrouw en rapporteerde meer 
psychopathologie vergeleken met de verwezen populatie. Resultaten van de 
Multivariate Analyse van Covariatie (MANCOVA) wezen uit dat de verschillen 
in psychopathologie werden veroorzaakt door site en leeftijdsverschillen. Het 
geslacht had geen invloed op de resultaten.
In hoofdstuk 7 worden de baseline karakteristieken van de EDIE-populatie 
beschreven (N=201). De geïncludeerde patiënten bleken ouder te zijn dan 
de populaties beschreven in andere studies. Ook vonden wij meer vrouwen. 
Multivariate analyses wezen uit dat deze verschillen geen invloed hadden 
op de hoogrisico symptomen: deze waren vergelijkbaar met de symptomen 
gerapporteerd in andere studies. Daarnaast bleek uit de resultaten dat de EDIE-
patiënten allen hoog scoorden op niet-psychotische psychopathologie en in het 
bijzonder op symptomen van depressie, onafhankelijk van de diagnose depressie.
In het laatste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van alle resultaten en 
wordt de betekenis hiervan voor de vroegdetectie besproken. Ook de limitaties 
van de studies en suggesties voor toekomstig onderzoek komen aan de orde.
Deze these toont aan dat psychotische ervaringen prevalent zijn in alle psychische 
stoornissen en dat ze interacteren met andere psychische klachten, totdat ze de 
grens van de psychose overgaan. Veel patiënten zoeken hulp in de tweede lijn 
voor allerhande niet-psychotische psychische problemen voordat ze de eerste 
psychose doormaken. Een getrapte screening in de complete hulpzoekende 
populatie, lijkt effectief in het opsporen van mensen met een verhoogd risico op 
een psychose. Tevens blijkt screening niet te leiden tot het detecteren van meer 
vals-positieven, dat wil zeggen: mensen die ARMS lijken, maar nooit de transitie 
zullen maken. In vergelijking met de traditionele verwijzingsmethode, vindt 
screening een drievoud aan ARMS-patiënten die ook nog eens drie keer vaker de 
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transitie naar psychose maken. 
De patiënten die in onze studie zijn geïncludeerd, verschilden van andere populaties 
in leeftijd en geslacht. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de leeftijdsrange waarin 
wij screenden; die lag hoger dan de ranges gebruikt in andere studies. Hierdoor 
ontdekten wij ook de vrouwen, waarvan bekend is dat deze op latere leeftijd 
decompenseren dan mannen.
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