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Dutch summary  

Samenvatting
Achtergrond
Schizofrenie gaat gepaard met een forse ziektelast wereldwijd (1). Bovendien leidt de ernst 

van schizofrenie (en psychotische aandoeningen) tot aanzienlijke economische kosten, vooral 

door ziekenhuisopnames en werkloosheid (2). Onderzoek naar de ontwikkelingsstadia van 

schizofrenie laat zien dat een eerste episode van psychose zich in de vroege volwassenheid 

manifesteert. Deze wordt bij de meeste patiënten voorafgegaan door een periode met een 

ultrahoog risico (UHR) op het ontstaan van een eerste psychotische episode. Zonder een 

gerichte interventie maakt 36% van alle mensen met een UHR binnen drie jaar een transitie 

naar een eerste psychotische stoornis (3).

Doelen
Het doel van dit proefschrift was het identificeren van de UHR-groep in de geestelijke 

gezondheidszorg en hen een (aanvullende) proactieve/preventieve cognitieve gedragsthe-

rapie voor UHR (CGTuhr) aan te bieden die hen door deze kritieke periode van hun leven 

kan leiden. Met als uiteindelijk doel de overgang naar een eerste episode van psychose 

te voorkomen, bij voorkeur op een (kosten-)effectieve manier. In dit hoofdstuk worden de 

belangrijkste bevindingen van de studies beschreven die in de hoofdstukken 2 tot en met 9 

samen met de sterke en zwakke punten weergegeven zijn. Daarnaast worden de implicaties 

die uit de resultaten naar voren zijn gekomen besproken. Ook worden er enkele suggesties 

gegeven voor verder onderzoek.

Hoofdbevindingen
Hoofdstuk 1 presenteert een overzicht van dit proefschrift. In hoofdstuk 2 wordt het 

onderzoeksprotocol van de Nederlandse Early Detection and Intervention Evaluation 

(EDIE-NL)-procedure beschreven (data uit het onderzoek worden in de volgende hoofd-

stukken gepresenteerd). Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van een korte versie van de 

Prodromal Questionnaire (PQ-16) om routine screening op psychose risico te vergemakke-

lijken in een algemene hulpzoekende populatie. De PQ-16 had een hoge sensitiviteit (87%) 

en specificiteit (87%) en een positieve predictieve waarde van 44%. In hoofdstuk 4 rappor-

teren we de baseline kenmerken van de patiënten die in de EDIE-NL studie zijn geïnclu-
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deerd. De steekproef was qua leeftijd relatief ouder en omvatte een hoger percentage 

vrouwen in vergelijking met de populaties gevonden in andere UHR-studies. De meerder-

heid van onze UHR-patiënten had een depressieve stoornis (58%) of sociale fobie (42%). Bij 

vrouwen was vooral angst, en niet depressie, geassocieerd met het niveau van subklinische 

psychotische symptomen. Er werden geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen 

met betrekking tot de subklinische psychotische symptomen. Hoofdstuk 5 bespreekt de 

lange termijn effecten van CGT voor psychose. Vier jaar na baseline was de incidentie van 

psychose lager in de CGTuhr-groep (12 patiënten) in vergelijking met de groep die routine-

zorg kreeg (22 patiënten). Ook waren meer patiënten in remissie van de UHR-klachten in 

de groep die CGTuhr kreeg (76.3% versus 58.7%). Transitie naar een eerste psychose was 

geassocieerd met meer ernstige psychopathologie en een slechter sociaal functioneren. In 

hoofdstuk 6 werd de kosten-effectiviteit van CGTuhr onderzocht op 18 maanden na base-

line. CGTuhr had een kans van 63.7% om 'dominant' te zijn vanuit een kosteneffectiviteitsper-

spectief, omdat het minder duur was dan de routinezorg per vermeden psychose. CGTuhr 

was ook de voorkeurbehandeling omdat het succesvol was om meer ‘Quality-adjusted life 

years’(QALY's) te genereren tegenover lagere kosten in vergelijking met routinezorg. De 

kosteneffectiviteit en kostenbeheersing op lange termijn wordt besproken in hoofdstuk 7. 
De kosteneffectiviteit van de interventie is bestendig en zelfs verbeterd 4 jaar na baseline: 

er is een kans van 83.0% dat CGTuhr succesvol is bij het verminderen van de incidentie van 

psychose tegen lagere kosten. Ook was er een 75.0% waarschijnlijk dat de interventie zou 

leiden tot meer QALY-winsten tegen lagere kosten. Deze gunstige resultaten werden vooral 

veroorzaakt door een afname van gezondheidszorgkosten (in het bijzonder minder zieken-

huisopnames) in de experimentele conditie. Hoofdstuk 8 onderzoekt de associatie tussen 

een geschiedenis van kindermishandeling en klinisch en functionele uitkomsten bij 4 jaar 

follow-up. Het is aangetoond dat kindermishandeling voorspellend is voor meer depressie 

en lager sociaal functioneren. In het verlengde hiervan en hoewel het niet verbazingwek-

kend is dat de gezondheidszorgkosten hoger zijn in de groep die vroegkinderlijke trau-

ma’s heeft ervaren, was trauma niet geassocieerd met een groter risico op transitie naar 

psychose. Dit zou kunnen betekenen dat kindermishandeling de kans vergroot dat men hulp 

zoekt in de geestelijke gezondheidsdiensten met niet-psychotische aandoeningen. Tenslotte 

werd in hoofdstuk 9 een stadiumafhankelijk prognostisch model ontwikkeld voor personen 

die als UHR-patiënten werden geïdentificeerd en behandeling zochten voor hun co-mor-

bide (non-psychotische) psychopathologie. Het model omvatte de volgende vijf kenmerken: 

anhedonie, motorische onhandigheid, gevoelens van hopeloosheid, slecht sociaal functio-

neren en mate van distress bij achterdocht. De positieve voorspellende waarde van het 

model was 80.0%. Op basis van de prognostische scores van de vijf kenmerken, identifi-

ceerden we drie risicoklassen die zich statistisch onderscheiden. De incidentie in de hoog-

risicogroep was bijna 26 keer hoger dan die van de laagrisicogroep en meer dan 9 keer 
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hoger dan die van de middenrisicogroep. Bovendien verschilde de duur tot psychotische 

decompensatie aanzienlijk tussen de hoogrisicogroep en de andere groepen; het gemid-

delde verschil in vergelijking met de laagrisicogroep was meer dan 8 maanden. De verschil-

lende risicoklassen kunnen nuttig zijn om de zorgverleners te helpen de behandeling te 

stadiëren en te personaliseren.

Conclusies
Het hoofddoel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de ontwikkeling, evaluatie en 

implementatie van vroegtijdige detectie en behandeling van jongeren met ultrahoog risico 

op psychose en ernstige psychopathologie in routine geestelijke gezondheidszorg, in het 

kader van de Early Detection and Intervention Evaluation (EDIE-NL) trial. In deze context was 

het de bedoeling om een groep op te sporen in de geestelijke gezondheidszorg met een 

ultrahoog risico op psychose, om hen proactieve/preventieve cognitieve gedragstherapie 

voor UHR (CBTuhr) aan te bieden en hen door een kritieke fase van hun leven te leiden 

waarbij de transitie naar een eerste psychotische episode van psychose op een adequate 

en (kosten-)effectieve wijze voorkomen kon worden. 

We concluderen dat het mogelijk is om UHR in routinezorg te detecteren en dat de 

prognose van UHR patiënten aanzienlijk verbeterd blijkt te zijn door te interveniëren met 

CBTuhr tijdens een kritieke periode; dit effect bleef gedurende een periode van vier jaar 

te behouden. Bovendien bleek de interventie (kosten-)effectief en zelfs kostenbesparend.
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