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Samenvatting 

Sociale cognitie ligt ten grondslag aan succesvol sociaal functioneren. Sociale 
cognitie zorgt ervoor dat mensen hun gedrag aanpassen aan dat van anderen en is 
belangrijk om sociale relaties te bewerkstelligen. Al in de kleutertijd beschikken 
mensen over basale sociaal-cognitieve functies, maar complexe cognitieve 
vaardigheden ontwikkelen door tot in de vroege volwassenheid. Begrijpen welke 
impact sociale cognitie heeft op sociaal gedrag is cruciaal voor het in beeld 
brengen van sociale ontwikkeling en functioneren in de algemene populatie. 
Daarnaast is het begrijpen van de relatie tussen sociale cognitie en sociaal gedrag 
ook van belang om abnormale processen in de ontwikkeling te kunnen begrijpen die 
bijvoorbeeld gezien worden bij schizofrenie en andere psychiatrische ziektebeelden. 

Dit proefschrift - ‘Navigating Social Life: On Social Cognition in Health and 
Psychosis’ oftewel ‘Laveren door het Sociale Leven: Over Sociale Cognitie in 
Gezondheid en Psychose’, heeft twee centrale doelstellingen. Het eerste deel gaat 
over ontwikkelingsaspecten van sociale cognitie en sociaal gedrag in de algemene 
populatie. De hoofdstukken 2 en 3 zijn gericht op de relatie tussen de sensitiviteit 
voor het perspectief van andere mensen en vertrouwen. De manier waarop 
leeftijdgerelateerde veranderingen in sociale cognitie en gedrag te maken hebben 
met veranderingen in hersenfuncties zal hier ook worden besproken. Het tweede 
gedeelte van dit proefschrift gaat over de verschillende problemen met sociale 
cognitie en hun impact op het sociaal functioneren binnen het psychose-continuüm. In 
hoofdstuk 4 en 5 worden onderzoeken naar de relatie tussen sociaal cognitief 
functioneren, functionele uitkomst en de kwaliteit van leven in patiënten met non-
affectieve psychoses besproken. De studie in hoofdstuk 6 gaat in op onderzoek 
waarbij genetisch gevoelige modellen gebruikt werden om de oorzaak van de 
sociaal cognitieve disfunctie te bestuderen. Hoofdstuk 7 gaat over sociale cognitie 
en de dynamiek van sociale interacties binnen het psychosecontinuüm. 

In Hoofdstuk 1 wordt het concept ‘sociale cognitie’ geïntroduceerd. Verschillende 
sociaal cognitieve functies, hun ontwikkeling, hun impact op sociaal gedrag en de 
daarbij horende neuronale netwerken worden besproken. Recent onderzoek met 
beeldvormende technieken toont aan dat het ‘sociale brein’ doorontwikkelt tot in de 
volwassenheid. Deze kennis zorgt voor een toegenomen interesse in de relatie tussen 
sociale cognitie en sociaal functioneren in de vaak vergeten periode die hieraan 
vooraf gaat, de adolescentie. De adolescentie is niet alleen een fase van sociale 
veranderingen maar gaat ook gepaard met een verhoogde kans op psychiatrische 
aandoeningen waarin sociale problemen centraal staan. Psychotische symptomen 
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bijvoorbeeld, worden geassocieerd met sociaal cognitieve verstoringen. In het 
tweede gedeelte van de introductie wordt ingegaan op psychoses en de relatie met 
sociaal-cognitieve verstoringen en de mogelijk onderliggende neurale mechanismen 
en hun impact op sociaal functioneren van individuen met deze stoornis. 

Eerder onderzoek naar sociale cognitie heeft vaak gebruik gemaakt van ‘offline’ 
metingen om sociaal-cognitieve mechanismen te onderzoeken in zowel gezonde als 
psychotische populaties. Ondanks het feit dat deze studies waardevolle informatie 
hebben opgeleverd over de basis van sociaal cognitieve functies waren zij niet in 
staat om het interactieve karakter van echte sociale contacten te bestuderen. Sinds 
kort worden er nieuwe methoden gebruikt waarbij gedragseconomie en 
neurowetenschap samen komen, ook wel neuroeconomie genoemd. Hiermee is het 
mogelijk om ‘online’ onderzoek te doen naar complexe sociale interacties. In dit 
hoofdstuk worden deze methoden samen met de gerelateerde onderzoeksuitkomsten 
betreft onderliggende hersenmechanismen van sociale interacties besproken.  

Deel 1: ‘Social Cognition in Health’ 

Hoofdstuk 2 gaat in op de relatie tussen sociaal cognitief functioneren op het 
gebied van perspectief-innemen (‘perspective-taking’) en de sociale mechanismen 
van vertrouwen tijdens de adolescentie. Veranderingen in sociaal gedrag en 
verhoogde sociale tendensen tijdens deze fase worden toegeschreven aan een 
verhoogde gevoeligheid voor de perspectieven van andere mensen. Wij 
onderzochten deze hypothese met behulp van twee ‘trust games’ (elk bestaande uit 
meerdere rondes). Daarnaast werd ook een online ‘perspective-taking’ taak 
afgenomen. De tegenspelers waren in werkelijkheid vertolkt door een 
voorgeprogrammeerde computer, die of een coöperatieve of een oneerlijke tactiek 
gebruikte. De steekproef bestond uit 50 gezonde adolescenten tussen de 13 en 18 
jaar die opgedeeld werd in twee groepen van 1) mensen met een sterke neiging om 
rekening te houden met het perspectief van anderen en 2) mensen met een zwakke 
neiging om rekening te houden me het perspectief van anderen. In beide trust 
games waren de deelnemers in de rol van de investeerders. Aan het begin ontvingen 
zij £10 waarna zij moesten beslissen hoeveel ze van dit bedrag wilden investeren in 
de andere speler. Het gedeelde geld werd verdrievoudigd en de tegenspeler kon 
daarna beslissen om het geld te houden of te delen. Mensen met een hoog 
inlevingsvermogen in het perspectief van anderen vertoonden meer vertrouwen in 
een anonieme interactieve speler en tijdens herhaalde interacties met een 
coöperatieve partner en vertoonden beduidend minder vertrouwen in een oneerlijke 
partner dan mensen met een laag inlevingsvermogen. Deze resultaten wijzen erop 
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dat een grotere gevoeligheid voor het perspectief van anderen gerelateerd is aan 
specifieke mechanismen voor vertrouwen en interactie, in plaats van een algemeen 
ongedifferentieerde verhoging in pro-sociaal gedrag richting anderen. Binnen de 
steekproef met een leeftijdsrange van 13-18 jaar, speelde leeftijd geen rol bij 
inlevingsvermogen of de mate van vertrouwen gedurende sociale interactie. Deze 
bevinding komt overeen met eerdere studies die de meest belangrijke 
veranderingen in sociaal gedrag en cognitie tijdens de overgangsfases, van kind tot 
adolescentie en van adolescentie tot volwassenheid, lieten zien. Hoofdstuk 2 
suggereert dat sociale mechanismen, tijdens de op dit moment onderzochte periode 
van adolescentie, gebaseerd zijn op eerder ontwikkelde sociaal-cognitieve 
vaardigheden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek van leeftijdgerelateerde veranderingen in 
neuronale mechanismen van vertrouwen en samenwerken, tussen vroege adolescentie 
en volwassenheid. Een groep van 45 gezonde mannen tussen de 13 en 49 jaar 
speelden twee trust games met anonieme tegenspelers (zoals in hoofdstuk 2 is 
beschreven). Weer waren de deelnemers in de rol van de investeerder. We vonden 
significante positieve associaties tussen leeftijd en basisvertrouwen en vertrouwen 
gedurende interacties met een coöperatieve partner. Leeftijd was ook geassocieerd 
met een sterkere afname van vertrouwen tijdens interacties met een oneerlijke 
partner. De neuronale mechanismen van de investeringfase werden per conditie 
geanalyseerd. Correlatie analyses over het gehele brein werden uitgevoerd tussen 
leeftijd en hersenactiviteit tijdens investeringen in de coöperatieve en de deceptieve 
conditie waarin de tegenspeler een oneerlijke tactiek had. Op neuronaal niveau 
waren er leeftijdgerelateerde verhogingen in hersenactiviteit aanwezig in temporo-
pariëtale gebieden die een rol lijken te spelen bij perspectief nemen en 
mentaliseren. Activiteit van beloningsgerelateerde hersengebieden, in het bijzonder 
de orbitofrontale cortex en de caudate nucleus, verlaagde met leeftijd, maar alleen 
tijdens coöperatieve interacties. De anterieure cingulate cortex, belangrijk voor de 
waarneming van conflicten, reageerde met toenemende leeftijd meer op 
oneerlijkheid. Vertrouwen en meewerken tijdens samenwerkende interacties 
verhoogden met leeftijd. Deze veranderde hersenactiviteit in gebieden die 
belangrijk zijn voor het inleven in andere mensen, beloningsleren en de waarneming 
van conflicten, steunen de opvatting dat de gevoeligheid voor positieve sociale 
signalen van anderen met leeftijd toeneemt.  
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Deel II: ‘Social Cognition in Psychosis’ 

Een systematische review en meta-analyse over de associaties tussen neurocognitief 
en sociaal-cognitief functioneren en verschillende types van functionele uitkomsten in 
non-affectieve psychoses wordt weergeven in Hoofdstuk 4. Relevante studies naar 
associaties tussen neurocognitie, sociale cognitie en functionele uitkomst in individuen 
met een non-affectieve psychose werden opgevraagd door middel van 
literatuuronderzoek in MEDLINE en PsychINFO en referentielijsten van al bekende 
artikelen. Van de 285 studies voldeden 52 studies, bestaande uit 2692 deelnemers, 
aan de inclusiecriteria voor de analyses. Achtenveertig onafhankelijke meta-
analyses werden uitgevoerd op relaties tussen 12 a-priori vastgestelde 
neurocognitieve en sociaal-cognitieve domeinen en vier domeinen van functionele 
uitkomst. Neurocognitieve en sociaal-cognitieve verslechtering waren beide consistent 
geassocieerd met de functionele uitkomst met kleine tot middelmatige effecten. 
Sociale cognitie was sterker gerelateerd aan maatschappelijk functioneren dan 
neurocognitie. De totale neurocognitieve factor verklaarde 6% van de variatie in 
maatschappelijk functioneren, terwijl de hoeveelheid variatie die kon worden 
verklaard door het gemiddeld sociaal-cognitieve domein 16% was. Vergelijkingen 
tussen alle neuro- en sociaal-cognitieve domeinen en maatschappelijk functioneren 
wijzen erop dat dit verschil specifiek het gevolg is van sterkere associaties met 
‘theory of mind’ ofwel het vermogen om zich in andere mensen in te leven en hun 
perspectief in te nemen. Deze bevinding komt overeen met de hypothese dat sociale 
cognitie, ondanks dat dit domein enige overlap vertoont met neurocognitie, in staat is 
om unieke variatie in de uitkomst van mensen met een psychotische stoornis te 
verklaren. Deze constatering is in het bijzonder belangrijk met betrekking tot 
behandelingen die gericht zijn op het verbeteren van het dagelijks functioneren van 
patiënten.  

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar de relatie tussen sociaal en 
neurocognitief functioneren, en de kwaliteit van leven van patiënten met een 
psychotische stoornis. De groep bestond uit 1032 patiënten, 1011 van hun broers en 
zussen en 552 gezonde controles van het Dutch Genetic Risk and Outcome in 
Psychosis (GROUP) onderzoek. Deelnemers voltooiden een reeks van cognitieve tests, 
waaronder sociaal cognitieve tests voor theory of mind (de ‘Hinting Task’) en de 
‘Degraded Facial Affect Recognition Task’ voor emotieherkenning. Kwaliteit van 
leven werd vastgesteld met de ‘World Health Organization QoL Assessment-BREF’. 
Symptomen werden gemeten met de ‘Positive and Negative Syndrome Scale’ 
(PANSS). Sociaal-cognitief functioneren en kwaliteit van leven waren significant 
slechter in patiënten in vergelijking tot hun familieleden en gezonde controles. 
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‘Theory of mind’ was significant en negatief geassocieerd met de kwaliteit van leven 
van patiënten, maar er werden geen relaties gevonden met emotieherkenning of 
neurocognitie. Er was een significante interactie tussen ‘theory of mind’ en de ernst 
van de symptomen waarbij hogere symptomen geassocieerd bleken met een 
slechtere kwaliteit van leven in mensen met een goede ‘theory of mind’. Dus in 
mensen met ernstige symptomen is een beter sociaal-cognitief functioneren 
gerelateerd aan een lagere kwaliteit van leven. Inzicht zou hier een mogelijke 
verklaring voor kunnen zijn. Het zou namelijk kunnen dat ernstig zieke patiënten met 
een relatief onaangetaste ‘theory of mind’ meer bewust zijn van hun ziekte en wat 
deze doet met hun omgeving.  

Hoofdstuk 6 toont onderzoek naar de associatie tussen sociaal-cognitief 
functioneren en psychotische symptomen binnen het psychosecontinuüm. Het 
onderzoek maakte gebruik van een genetisch gevoelig ‘cross-trait cross-sibling’ 
design om de aard van de overlap tussen symptomen en sociaal cognitieve 
tekortkomingen te onderzoeken in een groep van 1032 patiënten, 1017 van hun 
gezonde broers en zussen en 579 controle personen (GROUP studie, zie hoofdstuk 
5). Net als in hoofdstuk 5, werd sociaal cognitief functioneren onderzocht met de 
‘Hinting Task’ om ‘theory of mind’ te toetsen en emotieherkenning werd gemeten met 
de ‘Degraded Facial Affect Recognition Task’. Bij de familieleden werden 
symptomen vastgesteld aan de hand van een gestructureerde vragenlijst gericht op 
schizotypische symptomen (de Structured Interview for Schizoptypy-Revised). De 
symptomen van patiënten werden wederom vastgesteld met de PANSS. Patiënten 
vertoonden consistent slechtere sociaal cognitieve functies dan controles en 
familieleden en er waren significante associaties tussen sociaal-cognitief presteren 
en gedesorganiseerde en, in mindere mate, negatieve symptomen. De associaties 
tussen positieve symptomen en sociale cognitie waren significant maar kleiner. 
(Sociaal)-cognitief functioneren van patiënten en familieleden was met elkaar 
geassocieerd en dit suggereert dat er sprake is van gedeelde etiologie. De 
associaties tussen ‘theory of mind’ van patiënten en subklinische symptomen in hun 
broers en zussen was niet significant. Dit impliceert dat de overlap tussen cognitief 
functioneren en symptomen binnen de patiënten het gevolg is van individuele 
factoren in plaats van gedeelde familiaire factoren. Emotieherkenning van patiënten 
daarentegen vertoonde wel overlap met gedesorganiseerde en positieve 
symptomen van familieleden en dit suggereert dat de overlap tussen deze twee 
domeinen wel familiair is. 

Navigating Social Life

  



�

�

Hoofdstuk 7 onderzoekt de dynamiek van sociale interacties binnen het 
psychosecontinuüm. Een ‘trust game’ bestaand uit 20 sociale interacties, werd 
gespeeld door een groep van 29 patiënten met non-affectieve psychose, 24 
eerstegraads familieleden en 35 gezonde controles die de rol van de investeerder 
speelden. De rol van de tegenspeler (‘trustee’) werd vervuld door 176 studenten. 
Onze resultaten tonen aan dat patiënten met een psychose en gezonde 
eerstegraads familieleden vergeleken met gezonde controles een lager 
basisvertrouwen in andere mensen hebben. Dit bleek uit het feit dat zij minder geld 
in een onbekende interactiepartner investeerden. Patiënten waren niet in staat om 
hun vertrouwen te verhogen in reactie op positieve informatie over de 
betrouwbaarheid van de tegenspeler en zij verhoogden hun investering ook niet in 
reactie op een coöperatieve medespeler. Bij familieleden was dit echter wel het 
geval. Dus in tegenstelling tot hun familieleden, vertoonden de patiënten geen 
gedragsmatige aanpassingen in reactie op relevante sociale informatie. Binnen 
patiënten en familieleden was verminderd vertrouwen geassocieerd met 
(subklinische) positieve symptomen maar niet met negatieve symptomen. De 
resultaten suggereren dat het aanpassen van sociaal gedrag in reactie op sociaal 
relevante informatie een kritieke factor is voor het bewerkstelligen van succesvolle 
sociale interacties en het kunnen onderhouden van sociale relaties. Wellicht is een 
stoornis in deze flexibiliteit een belangrijke factor in de overgang van subklinische 
symptomen naar klinische psychose.  

Hoofdstuk 8 presenteert een samenvatting en discussie van de kernbevindingen van 
de hoofdstukken 2 tot en met 7. Het hoofdstuk besluit met klinische implicaties en 
suggesties voor toekomstig onderzoek. 
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