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70% van de algemene bevolking heeft waarschijnlijk tijdens zijn leven minstens drie            
blootstellingen aan trauma gehad. Evenzo heeft 68,5% van degenen met psychose een trauma             
opgelopen. Statistieken van trauma en PTSS hangen echter vaak af van criteria die worden              
gebruikt om de eerste te definiëren en de laatste te diagnosticeren. Terwijl bijvoorbeeld het              
criterium A voor posttraumatische stressstoornis wordt gebruikt, zoals beschreven in de           
diagnostische en statistische handleiding (DSM-4), is de prevalentie van PTSS 6,8%, maar            
daalt verder tot 6,1% bij gebruik van de definitie van DSM-5. Dit geeft aan dat de specificiteit                 
van DSM-5, terwijl deze meer objectiviteit en precisie biedt voor diagnostiek, een aanzienlijk             
deel van de bevolking uitsluit van het krijgen van deskundige aandacht. Evenzo, zelfs als              
sociaal-culturele invloeden op de perceptie en manifestatie van verschillende ziekten door veel            
onderzoekers, beoefenaars, opvoeders en beleidsmakers zijn opgemerkt, het begrip, de          
diagnostiek en de behandeling van trauma blijft conservatief. 
 
De impact van verschillende soorten trauma is de meest robuuste link naar de ontwikkeling van               
psychose. De behandeling voor psychose blijft echter grotendeels gericht op psychotische           
symptomen zoals hallucinaties en wanen (positieve psychotische symptomen - PPSx) en           
negatieve symptomen, onderliggende factoren zoals psychologische processen die bijdragen         
aan de manifestatie blijven verwaarlozen. 
 
Om de aard van trauma te begrijpen, gaat dit proefschrift weg van de conservatieve notie van                
PTSS als de belichaming van traumatische ervaringen. Gebruikmakend van een breed           
raamwerk geworteld in differentiële kwetsbaarheden, stressgevoeligheden en cognitieve        
processen van individuen, beschouwde dit proefschrift negatieve levensgebeurtenissen (NLE's)         
die als traumatisch werden beoordeeld, voor de persoon die bijdraagt aan de ontwikkeling en              
het onderhoud van PPSx. Implicaties voor toekomstig onderzoek, beleid en behandelrichtlijnen           
om traumagerichte behandelingsmethoden zoals narratieve blootstellingstherapie (NET) of        
cognitieve analytische therapie (CAT) en andere vergelijkbare benaderingen op te nemen bij de             
behandeling van psychose en hoe kan dit worden beoordeeld in de Indiase sociaal-culturele             
context? 
 

1. Om de prevalentie, klinische correlaten en gebruikspatronen van gebruikers te begrijpen           
bij personen die PPSx ervaren. 

2. Om te begrijpen welke kwetsbaarheden worden geassocieerd met personen die PPSx           
ervaren. 

3. De perceptie van trauma begrijpen 
4. Het proces van beoordeling van NLE's onder personen met PPSx en andere asso             

begrijpen 
 

Twee belangrijke onderzoeksvragen ontstonden daarom: 
 

- Wat zijn de klinische correlaten, prevalentie en gebruikspatronen bij personen die PPSx            
ervaren, en welke kwetsbaarheden zijn geassocieerd met personen die PPSx ervaren? 
 
Dit liet zowel de identificatie als het aanpakken van kennislacunes toe bij het begrijpen              
van de prevalentie en correlaten van PPSx in de Indiase context, evenals het             
onderbouwen van de rol van NLE en PT in de ontwikkeling en het onderhoud van PPSx. 
 



Verder, rekening houdend met beperkingen in de beoordeling van trauma, heeft dit            
proefschrift ook trauma onderzocht en gecontextualiseerd binnen de Indiase         
sociaal-culturele context met een tweede deelvraag: 
 

- Hoe beïnvloedt de Indiase sociaal-culturele context de perceptie van trauma en hoe kan             
dit worden beoordeeld bij personen met psychose en andere bijbehorende kwetsbare           
groepen? 
 
Dit zal helpen om de stabiliteit van de huidige noties van trauma binnen de Indiase               
sociaal-culturele context te begrijpen, beoordelingsopties te bespreken en te         
identificeren kritische uitdagingen.  
 
Een verkennende benadering met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve         
onderzoeksmethoden om de rol van NLE in PPSx te contextualiseren en trajecten te             
bieden voor toekomstig onderzoek om behandelingsmodellen te ontwikkelen voor         
psychologische processen zoals, distress, cognitieve verstoringen, schema's,       
niet-acceptatie van de NLE's. 
 
Voor een effectief lezen is het proefschrift in twee delen georganiseerd. Deel A             
concentreerde zich op resultaten van onderzoeksstudies die gericht waren op het           
onderzoeken van de prevalentie en kwetsbaarheden in verband met de ontwikkeling en            
het onderhoud van PPSx; terwijl deel B zich richtte op de beoordeling van NLE's bij               
personen met psychose en andere bijbehorende kwetsbare groepen. Vanaf hoofdstuk 4           
werden 4 onderzoeksstudies opgenomen in deel A en 3 in deel B. 
 
Deel A 
  
Hoofdstuk 4, Prevalentie, sociodemografische en klinische correlaten van PPSx: dit          
hoofdstuk legt de basis voor het proefschrift. Het wilde de omvang van de problemen              
begrijpen die PPSx met zich meebrengt. Klinische correlaten en gebruikspatronen van           
diensten werden dus onderzocht in de studie met behulp van kwantitatief onderzoek 
methoden. Resultaten wezen op een differentiële prevalentie van PPSx in een           
poliklinische populatie. Service gebruikspatronen en klinische correlaten werden        
besproken samen met handicap in werkprestaties. Diagnostische uitdagingen waren ook          
duidelijk in het monster. Het hoofdstuk concludeert de noodzaak van verder onderzoek            
naar factoren die ten grondslag liggen aan PPSx en prognose. 
 
Hoofdstuk 5, Herbeleven, vervangen van ervaren ervaringen door middel van auditieve           
verbale hallucinaties: implicaties voor theorieën en management: dit hoofdstuk was          
gericht op het verkennen van het samenspel van NLE's in hallucinaties. De resultaten             
gaven aan dat hallucinaties, in hun vorm en inhoud, de NLE's weerspiegelden die door              
de deelnemers werden ervaren en als het medium dienden om het verhoogde leed van              
de NLE's of in gerelateerde scenario's het hoofd te bieden. Er werden sociaal-culturele             
implicaties en aanbevelingen voor de behandeling voorgesteld. 
 
Hoofdstuk 6, Wanen of Trauma: ontleden van fenomenologie - implicaties voor de            
praktijk: resultaten van hoofdstuk 6 gaven aan dat vergelijkbare patronen ook wanen            



kunnen verklaren, omdat ze twee aspecten van één aandoening vormen. Interessant is            
dat met wanen structurele barrières in de samenleving vaak een voorloper waren van             
NLE's. Samen met factoren zoals gebrek aan emotionele ondersteuning, moeilijkheid bij           
het verwerken van informatie en cognitieve vooroordelen, worden wanen gevormd om           
het leed van traumagerelateerde symptomen te verminderen. Er wordt een model           
opgesteld voor waanvorming en onderhoud. Plausibele verklaringen die het model en de            
implicaties ervan nader toelichten, worden besproken met behulp van wereldwijde          
literatuur. 
 
Hoofdstuk 7, De rol van trauma in PPSx herconceptualiseren: Na de differentiële            
mechanismen van NLE's in PPSx te hebben begrepen en kennis te hebben genomen             
van literatuur die ook vergelijkbaar bewijs ondersteunt, ging dit hoofdstuk dieper in op             
een dieper inzicht in patiëntperspectieven. Dit was van cruciaal belang om het ‘absolute’             
te verminderen dat diagnostische teksten hadden willen bereiken en om de           
mechanismen van interactie tussen NLE's en PPSx verder te begrijpen. Er zijn            
diepte-interviews afgenomen met patiënten met PPSx. Resultaten gaven aan dat          
differentiële tolerantie voor stress resulteerde in veel niet-criterium A items (momenteel           
niet herkend als trauma door diagnostische teksten) die door patiënten als trauma            
werden beoordeeld. Verder, in tegenstelling tot de huidige noties van trauma als de             
gebeurtenis, meenden patiënten dat hun strijd minder was met de gebeurtenis en meer             
met de verliezen die werden ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Aangenomen werd             
dat het gebrek aan behandelmethoden die gericht waren op het beheren van verlies het              
herstel had belemmerd. Met behulp van evidence-based theoretische modellen, de          
noodzaak van interventies focussen op onderliggende cognitieve en emotionele         
processen van traumatische ervaringen.  
 
Deel B 
 
Hoofdstuk 8, Conceptualisering van trauma in de Indiase sociaal-culturele context: de           
vorige hoofdstukken waren gericht op het verkrijgen van inzicht in het soort problemen             
dat de prognose van PPSx belemmert. Het erkende dat trauma genuanceerd en            
beïnvloed werd door sociaal-culturele instellingen van de ervaarder. Daarom richtte dit           
hoofdstuk zich op het conceptualiseren van trauma binnen de Indiase context om een             
wetenschappelijke basis te leggen voor de noodzaak om subjectiviteit te erkennen bij de             
beoordeling van trauma en de daaruit voortvloeiende traumagerelateerde symptomen         
(TRS). De betekenis en soorten trauma binnen de Indiase sociaal-culturele context           
werden onderzocht en verschillende NLE's werden door de deelnemers als traumatisch           
onderschreven; suggereert de behoefte aan een bredere definitie van trauma en TRS.            
Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk met verwijzingen naar huidige diagnostische            
criteria. 
 
Hoofdstuk 9, Beoordeling van trauma: Gezien de verschillen in traumatische ervaringen           
die in de vorige hoofdstukken zijn opgemerkt, was het duidelijk dat er een instrument              
moest worden ontwikkeld om trauma in de Indiase sociaal-culturele context te           
beoordelen. De Trauma History Questionnaire (THQ) werd aangepast met behulp van           
het Herdmann-model voor culturele gelijkwaardigheid. 18 extra items werden         
toegevoegd aan de aangepaste THQ-MV en werden aangepast aan personen met           
meerdere kwetsbaarheden zoals ernstige psychische aandoeningen en verstandelijke        



beperkingen. Er waren uiteenlopende opvattingen tussen de gebruikers overlevende en          
MHP-deelnemersgroepen met betrekking tot de operationalisatie van de aangepaste         
tool die in het hoofdstuk wordt besproken. 
 
Hoofdstuk 10, Patiënt-aanbieder perspectieven op hulpmiddelenbeheer: Perspectieven       
van patiënten en artsen zijn cruciaal voor de implementatie van hulpmiddelenbeheer.           
Hoofdstuk 10 bespreekt de perspectieven van de patiënt en de leverancier op het             
gebruik van hulpmiddelen om trauma te beoordelen en de behandeling te plannen, en             
onderzoekt het belang van en uitdagingen voor hulpmiddelenbeheer. Via interviews met           
patiënten richtte de studie zich op het verkennen van perspectieven met betrekking tot             
het begrijpen van vragen, het niveau van opdringerigheid en emotionele opwinding die            
ze zouden kunnen creëren. Ondertussen waren interviews met beoefenaars gericht op           
reacties, waargenomen waardetoevoeging en uitdagingen bij het beheer van tools en           
het opwekken van NLE's. Het hoofdstuk is een kritisch stuk dat het proefschrift             
samenbrengt, waarmee de discussie wordt afgesloten over het belang van het           
beoordelen en behandelen van trauma en dat implicaties biedt voor toekomstig           
onderzoek, behandeling en beleid. 
 
In hoofdstuk 11 worden de bevindingen uit dit proefschrift besproken in macro- en             
globale theorieën en literatuur. Psychological Trauma (PT) samenstellen met PPSx;          
conceptualisering van trauma; psychotische inhoud als omgaan met PT; relevantie van           
lokale sociaal-culturele percepties van trauma in de mondiale context; beoordeling en           
beheer van trauma; psychose als overdreven trauma; de rol van diagnostische teksten            
en in de richting van trauma geïnformeerde zorg zijn kritieke gebieden besproken. Door             
stress, trauma, PTSS en psychose op een continuüm te plaatsen, concludeert dit            
proefschrift dat de verkregen bevindingen wijzen op een samenspel van NLE's in het             
onderhoud en de behandeling van psychose. Er wordt verondersteld dat klinische           
aandacht voor ervaren NLE's de resultaten van PPSx verder verbetert. Toekomstig           
onderzoek gericht op het gebruik van de behandelingsmodellen die in dit proefschrift zijn             
ontwikkeld, is nodig om een sterkere bewijs basis te creëren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


