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SUMMARY 

 
The aim of this thesis - Risk for psychosis: A Life Span Perspective - was 
to increase the understanding the developmental window of schizophrenia 
onset and its conributing factors across the whole age span.  
 
Chapter 1 starts by emphasizing the importance of examining variation in 
risk of schizophrenia by age. Possible etiological mechanisms subserving 
the onset of psychosis throughout life are introduced. First, the 
neurodevelopmental model is introduced as one of the most influential 
models explaining risk for schizophrenia with early-onset. It is further 
proposed that variability in timing of onset among individuals arises in the 
context of interactions between neurobiological vulnerability and exposure 
to environmental risks. Finally, although neurodegeneration may 
sometimes precipitate the onset of psychosis in late life, arguments are 
brought forward against a pure neurodegenerative diathesis of late-onset 
psychosis. Instead it is proposed that other risk factors, or lack of risk 
factors, should be considered. In this context, the role of gonodal 
hormones and hearing impairment are discussed. Despite the firm 
conviction that examining variability in schizophrenia risk by age of onset 
yields important clues about the etiological underpinnings of 
schizophrenia, very few studies have specifically addressed this issue by 
systematically examining the age of onset distribution in samples covering 
the whole age span. Hence, this thesis was set out to study risk and its 
correlates for psychosis across the life span.  

 
In Chapter 2 we investigated the distribution of schizophrenia risk by age 
and sex. Data from 43 non-overlapping samples, encompassing more than 
100,000 cases of schizophrenia, was gathered through a comprehensive 
systematic review and individual participant meta-analysis of schizophrenia 
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incidence studies. The results showed a sharp incidence peak at age 20-29 
years. This peak was followed by a continuous risk decline up to age 60 
where incidence rates leveled off to a non-significant risk difference. 
Although overall risk of developing schizophrenia was 1.2-fold greater in 
men than in women, marked sex differences were apparent in risk over the 
age span. Risk of schizophrenia was approximately two times greater in 
young men than in young women. On the contrary, due to a slower drop in 
risk after the initial risk peak in early adulthood, women showed a greater 
relative risk of schizophrenia from middle age. Differences in risk by age 
and sex could not be attributed to differences in methodology or 
population characteristics. Based on these results it was concluded that 
robust sex-differences exist in the distribution of risk for schizophrenia 
across the age span, suggestive of sex-linked differences in susceptibility 
to schizophrenia at different stages of life.  

 
In Chapter 3 we examined the nature of the effect of age at onset on the 
pattern and severity of cognitive impairments in patients with 
schizophrenia spectrum disorder. Independent contributions of age at 
onset and related demographic and clinical characteristics to cognitive 
functioning were examined using data from 1053 patients with non-
affective psychotic disorder across the entire age at onset range. 
Participants aged 50 years and younger were recruited in the Genetic Risk 
and Outcome in Psychosis (GROUP) study, and participants aged 45 years 
and older were recruited for the parallel Psychosis in the Elderly (PSITE) 
study. Earlier onset of psychosis was associated with greater impairment in 
memory and sustained attention. Instead, male sex, negative symptoms 
and higher antipsychotic dose contributed to the more profound 
impairments in immediate recall in patients with earlier onset of psychosis, 
and differences in sustained attention by age at onset were explained by 
negative symptoms. The results suggest that greater impairment in 
memory and sustained attention in patients with early-onset psychotic 
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disorder can be explained by features indicative of underlying 
neurodevelopmental vulnerability. Hence, it is argued that early age at 
onset, greater illness severity and the more profound impairments in 
memory and sustained attention may be the outcome of a shared 
underlying vulnerability of neurodevelopmental origin. 
 
The aim of the study described in Chapter 4 was to replicate the 
association between hearing impairment and psychosis and to examine the 
effect of age on this association. For this, data was used from 848 
individuals (aged 33 to 89 years) recruited within the first two waves of the 
Maastricht Aging Study (MAAS), a longitudinal general population study 
conducted in Maastricht, the Netherlands. Participants with self-perceived 
hearing problems (and not those whose hearing impairment was objectively 
determined) had more paranoid ideation and hallucinatory experiences 
than participants without hearing complaints. In addition, this association 
was much stronger in younger than in older individuals. Finally, there was 
no evidence for a mediating effect of depressive feelings in the association 
between hearing impairment and psychotic experiences. It was concluded 
that self-perceived hearing impairment, rather than the true and objective 
measured hearing impairment, contributes to the development of psychotic 
experiences in young rather than in older individuals. The association 
between hearing impairment and psychosis may thus be age-dependent 
one. 

 
Further evidence for an age-specific association between hearing 
impairment and psychotic symptoms was supplied in Chapter 5. The 
hypothesis that adolescent hearing impairment would be associated with 
an increased risk of psychotic symptoms was examined in the Early 
Developmental Stages of Psychopathology Study (EDSP), a population 
sample of originally 3021 adolescents and young adults in Munich. Self-
reported hearing impairment was associated with psychotic symptoms that 
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were assessed using a diagnostic interview administered by clinical 
psychologists. In addition, the effect of hearing impairment was confined 
to adolescents (aged 14-17). These results suggest that disruption of 
development at a critical adolescent phase, possibly in interaction with 
other personal and social vulnerabilities, may increase the risk for 
psychotic symptoms.  
 
Building on the previous results, the aim of Chapter 6 was to examine 
underlying mechanisms of the link between hearing impairment and 
psychosis. Considering the importance of the social environment in risk for 
psychotic symptoms, it was postulated that difficulties in processing 
complex stimuli in the social environment would contribute to risk for 
psychosis in hearing-impaired individuals. The hypothesis that higher 
levels of social complexity, conceptualized as ‘urbanicity’, would moderate 
psychosis risk in individuals with objective hearing impairment was 
examined using data from 1823 participants in the MAAS study. The 
association between hearing impairment and psychosis was conditional on 
level of urbanicity, i.e. the effect of hearing impairment was confined to 
individuals living in highly urbanized areas. Higher levels of social isolation 
and loneliness could not explain the association. These results suggest that 
complexities of the social world, in interaction with the individual’s ability 
to correctly process this information, may be one of the driving forces 
behind psychosis risk. 

 
Finally, Chapter 7 rounds off by discussing the results of the studies 
described in this thesis, and by integrating the most striking findings into a 
lifespan perspective on risk for psychosis. It is postulated that the window 
of illness onset is shaped by the convergence of early developmental 
vulnerability, later maturational and environmental influences and 
underlying hormonal and age-related brain changes.   
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SAMENVATTING 

 
Het doel van dit proefschrift - Risk for psychosis: A Life Span Perspective 
– was het verhogen van het begrip ten aanzien van het ontstaan van 
psychose over de gehele levenspanne heen en de factoren die aan dit 
risco bijdragen.  
 
Hoofdstuk 1 begint met het benadrukken van het belang van het 
bestuderen van variatie in risico voor schizofrenie met leeftijd. 
Verschillende etiologische mechanismsen die ten grondslag liggen kunnen 
liggen aan het ontstaan van psychose gedurende het leven worden 
besproken. Als eerste wordt het neuro-ontwikkelingsmodel geïntroduceerd 
als een van de meest gezaghebbende modellen voor het verklaren van het 
ontstaan van schizofrenie vroeg in het leven. Individuele variabiliteit in 
timing van ontstaan van psychose ontstaat dan mogelijk als gevolg van 
interacties tussen neurobiologische kwetsbaarheid en blootstelling aan 
risicos in de omgeving. Ondanks dat neurodegeneratieve processen soms 
het ontstaan van psychose kunnen uitlokken op latere leeftijd, wordt er 
afsluitend beargumenteerd dat een puur neurodegeneratieve oorsprong 
van laat-ontstane psychose onwaarschijnlijk is. In plaats daarvan zullen 
andere risicofactoren, of juist een gebrek aan deze risicofactoren, in 
overweging genomen moeten worden bij het ontstaan van psychose op 
latere leeftijd. Sex hormonen en slechthorendheid worden aangehaald als 
mogelijke moderators van variabiliteit in risico over de levenspanne heen. 
Ondanks de sterke overtuiging dat het bestuderen van leeftijdspecifieke 
variatie in het risico voor schizofrenie belangrijke aanwijzingen levert voor 
haar etiologische fundering, zijn er nog maar zeer weinig studies die dit 
systematisch hebben bestudeerd over de gehele levenspanne heen. Dit 
proefschrift is daarom opgezet om het risico voor psychose te bestuderen 
over de gehele levenspanne heen.  
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In Hoofdstuk 2 onderzochten we de verdeling van het risico op schizofrenie 
over leeftijd en geslacht heen. Data van totaal 170.000 patienten met 
schizofrenie, verzameld binnen 43 onafhankelijke samples, werd 
verzameld door middel van een uitgebreide systematische review en 
individuele participant meta-analyse van schizofrenie incidentie studies. De 
resultaten lieten een scherpe incidentie piek zien tussen 20-29 jaar. Deze 
piek werd gevolgd door een continue afname in risico tot aan het 60e jaar 
waar verdere afname stagneerde. Hoewel het totale risico voor schizofrenie 
1,2 keer zo groot was in mannen dan in vrouwen waren er duidelijke sexe 
verschillen aanwezig in het risico voor schizofrenie over de levenspanne 
heen. Op jonge leeftijd was het risico voor schizofrenie ongeveer twee keer 
zo groot in mannen dan in vrouwen. Echter, door een tragere afname in 
risico na de initiele piek op jongvolwassen leeftijd in vrouwen, hadden 
vrouwen een groter risico voor schizofrenie op middelbare en oudere 
leeftijd dan mannen. Tegen de verwachtingen in, werd er geen bewijs 
gevonden voor de vaak gerapporteerde tweede incidentie piek in vrouwen 
van middelbare leeftijd. De verschillen in risico over leeftijd en geslacht 
konden niet toegeschreven worden aan verschillen in methodologie of 
bevolkingskarakteristieken. Er blijken dus robuuste sexe verschillen te 
bestaan in de verdeling van het risico voor schizofrenie over de 
levenspanne heen. Deze bevindingen doen vermoeden dat aan sex-
gekoppelde (of aan sex-gerelateerde) mechanismen een rol spelen bij het 
ontstaan van kwetsbaarheid voor schizofrenie gedurende verschillende 
fasen van het leven.  

 
In Hoofdstuk 3 onderzochten we de aard van het effect van leeftijd van 
ontstaan van psychose op het patroon en de ernst van de cognitieve 
beperkingen in patienten met een niet-affectieve psychotische stoornis. 
Onafhankelijke bijdragen van leeftijd van ontstaan, demografische en 
klinische eigenschappen aan het cognitieve functioneren werd onderzocht 
in een sample van 1053 patienten met een niet-affectieve psychotische 
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stoornis over de gehele range van leeftijd van ontstaan. Deelnemers van 50 
jaar en jonger werden geworven binnen de Genetic Risk and Outcome in 
Psychosis (GROUP) studie, en deelnemers van 45 jaar en ouder binnen de 
parallelle Psychosis in the Elderly (PSITE) studie. Een vroeger ontstaan van 
psychose was geassocieerd met grotere beperkingen op geheugen en 
volgehouden aandacht. Echter, mannelijk geslacht, negatieve symptomen 
en hoger antipsychotica gebruik droegen volledig bij aan de ernstigere 
geheugenproblemen in patienten met een vroeg-ontstane psychose. 
Verschillen in ernst van problemen of volgehouden aandacht tussen 
patienten werden verder geheel verklaard door negatieve symptomen. Deze 
klinische en demografische eigenschappen worden beschouwd als markers 
voor een onderliggend probleem tijdens de vroege neuro-ontwikkeling. De 
resultaten laten daarom zien dat een vroeg ontstaan van psychose en 
ernstige cognitieve beperkingen waarschijnlijk voortkomen uit een 
gedeelde onderliggende kwetsbaarheid tijdens de vroege ontwikkeling.   

 
Het doel van de in Hoofdstuk 4  beschreven studie was om enerzijds de 
associatie tussen slechthorendheid en psychose te repliceren en anderzijds 
om het effect van leeftijd binnen deze associatie te bestuderen. Data van 
848 deelnemers (leeftijd 33-89 jaar), geworven voor de eerste twee 
meetmomenten van een longitudinale bevolkingsstudie in Maastricht (de 
Maastricht Aging Study; MAAS), werd gebruikt. Deelnemers met subjectief 
ervaren gehoorsproblemen hadden meer paranoide ideeen en 
hallucinatoire ervaringen dan deelnemers zonder klachten van het gehoor. 
De associatie was veel sterker in jongeren dan in ouderen. Als laatse bleken 
depressieve gevoelens de associatie tussen slechthorendheid en 
psychotische ervaringen niet te kunnen verklaren. Deze bevindingen laten 
zien dat de subjectieve ervaring van slechthorendheid, en niet de objectief 
gemeten slechthorendheid, bijdraagt aan het ontwikkelen van psychotische 
ervaringen in jongeren en niet in ouderen. De associatie tussen 
slechthorendheid en psychose is dus waarschijnlijk leeftijdsafhankelijk. 
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Aanvullend bewijs voor een leeftijdsspecifieke associatie tussen 
gehoorsproblemen en psychotische symptomen werd geleverd in 
Hoofdstuk 5. De hypothese dat met name slechthorendheid tijdens de 
adolescentie geassocieerd zou zijn met een verhoogd risico op 
psychotische symptomen werd onderzocht binnen een algemene 
bevolkingstudie van 3021 adolescenten en jongvolwassen in München, 
Duitsland (Early Developmental Stages of Psychopathology Study; EDSP). 
Zelf-gerapporteerde slechthorendheid was geassocieerd met psychotische 
symptomen zoals gemeten middeld een diagnostisch interview door 
klinisch psychologen. Het effect van slechthorendheid op psychose was 
beperkt tot adolescenten (leeftijd 14-17). Deze resultaten geven aan dat 
verstoringen tijdens de kritische ontwikkelingsfase in adolescentie, in 
interactie met andere persoonlijke en sociale kwetsbaarheden, het risico 
verhoogt op psychotische symptomen.  

 
Voortbouwend op de vorige resultaten was het doel van Hoofdstuk 6  om 
de onderliggende mechanismen van het verband tussen gehoorsproblemen 
en psychose te onderzoeken. Gezien de belangrijke bijdrage van de sociale 
omgeving in het ontstaan van psychose werd er verondersteld dat 
problemen bij het verwerken van complexe stimuli in de sociale omgeving 
zouden kunnen bijdragen aan het verhoogde risico op psychose in 
slechthorenden. De hypothese dat een hoger niveau van sociale 
complexiteit (geconceptualiseerd als verstedelijking) het risico op psychose 
bij mensen met een gehoorsprobleem zou modereren werd onderzocht 
binnen 1823 deelnemers aan de MAAS studie. Zoals verwacht was de 
associatie tussen slechthorendheid en psychose afhankelijk van het niveau 
van verstedelijking; het effect van slechthorendheid op psychose was 
beperkt tot personen die in sterk verstedelijkte gebieden woonden. De 
resultaten tonen aan dat de complexiteit van de sociale wereld in 
combinatie met de persoonlijke mogelijkheden om deze informatie correct 
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te verwerken een van de stuwende krachten is achter het risico op 
psychose.  
 
Hoofdstuk 7 sluit af met een discussie over de beschreven studies binnen 
dit proefschrift. De belangrijkste bevindingen worden geïntegreerd tot een 
levenspan perspectief op het risico op psychose. Er wordt beargumenteerd 
dat verschillen in timing van het ontstaan van psychose hun oorsprong 
hebben in verschillen in kwetsbaarheid tijdens de vroege ontwikkeling, de 
latere rijping van het brein, omgevingsinvloeden en onderliggende 
hormonale en leeftijdsgerelateerde hersenveranderingen.  
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