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Psychosis and violence are both prevalent in the general population and are often asso-
ciated with each other, both in popular media and in scientific literature. Different types 
of violence exist, and violence can be either self-directed or directed towards others. In 
other words, violence is a multidirectional phenomenon. In the past decades, studies 
have shown that individuals with schizophrenia and other psychotic disorders are at 
increased risk of violence perpetration, both self-directed violence (i.e. suicidal behav-
iour and non-suicidal self-injurious behaviour) and interpersonal violence. In addition, 
studies have shown that violence victimisation is prevalent among individuals with psy-
chotic disorder. Thus, psychotic disorders are associated with an increased risk of multi-
directional violence. However, studies have shown that psychotic experiences, such as 
hallucinations and delusions, are also prevalent in individuals without schizophrenia or 
any other psychotic disorder. The presence of these psychotic experiences has been 
associated with an increased risk of various poor mental health outcomes, including 
both psychotic and non-psychotic mental disorders. However, it remains unclear 
whether individuals with psychotic experiences are at increased risk of multidirectional 
violence as well. The aim of this thesis was to gain insight into this question. 

Chapter 1 contains a general introduction, introducing the two main concepts of this 
thesis, i.e. psychosis and violence. In addition, an overview of the literature on the asso-
ciations between psychosis and violence is given. The aims and outline of the thesis are 
described as well.  

In chapter 2, a systematic review and meta-analysis on the association between psy-
chotic experiences and self-directed violence in the general population is presented, 
summarizing and integrating all available evidence on this association. A systematic 
review and meta-analysis was required, since the published studies showed marked 
variation. Therefore, a systematic literature search was performed, identifying twenty-
five studies. Results of the systematic review and meta-analysis showed that the risk of 
self-directed violence was three times higher in individuals with psychotic experiences 
compared to those without. However, the results showed that the reported association 
between psychotic experiences and self-directed violence was confounded by the pres-
ence of depression symptoms. Depression is prevalent among individuals with psychotic 
experiences and is associated with an increased risk of self-directed violence. In conclu-
sion, the results presented in chapter 2 showed that individuals with psychotic experi-
ences were at increased risk of self-directed violence. However, it remained unclear to 
what degree the association between psychotic experiences and self-directed violence 
was specific. Therefore, more research was required to separate psychotic experiences 
from connected non-psychotic psychopathology and to determine any specific associa-
tion with self-directed violence.  

In chapter 3, the association between psychotic experiences and self-directed vio-
lence was examined, while attempting to disentangle the longitudinal association from 
connected non-psychotic psychopathology. Data from three prospective, general popula-
tion cohorts (i.e. EDSP, NEMESIS and NEMESIS-2) were combined into one dataset, in-
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cluding 15387 individuals. Results showed that the presence of psychotic experiences 
increased the risk of incident suicidal thoughts and suicidal behaviour. Further examina-
tion of this association in subsamples stratified by presence or absence of any non-
psychotic mental disorder, revealed that there was no association between psychotic 
experiences and suicidal thoughts or suicidal behaviour in the subgroup without any 
mental disorder. However, in this subgroup, the risk of suicidal thoughts increased as PE 
co-occurred with other symptom domains, for instance depression or anxiety symptoms. 
In the subgroup with any non-psychotic mental disorder, the presence of psychotic expe-
riences increased the risk of suicide attempts, even after adjustment for depression, 
mania and anxiety symptoms. In chapter 2, it was hypothesized that the reported associ-
ation between psychotic experiences and self-directed violence was non-specific, but 
reflected the increased risk of this outcome in distressed participants with comorbid 
mental disorders or high levels of psychopathology. The results of chapter 3 support this 
hypothesis.   

In chapter 4, the association between psychotic experiences and interpersonal vio-
lence perpetration was examined using data from NEMESIS-2: a prospective cohort of 
6646 general population adults with a follow-up of six years. Results showed that the 
presence of psychotic experiences increased the risk of incident physical violence per-
petration and incident psychological violence perpetration. In addition, individuals with 
psychotic experiences were at increased risk of incident arrest. However, adjustment 
for dimensional measures of psychopathology reduced all association considerably. 
After adjustment, hallucinations remained significantly associated with physical violence 
perpetration. Delusions were associated with an increased risk of arrest. There was no 
significant association between psychotic experiences and psychological violence perpe-
tration in the fully adjusted model. Thus, the study showed that psychotic experiences 
may differentially predict physical violence perpetration and arrest. However, it re-
mained unclear why hallucinations were predictive of physical violence perpetration, 
while delusions were predictive of arrest.  

In chapter 5, the association between psychotic experiences and violence victimisa-
tion was examined in the general population. Previous studies showed that childhood 
victimisation increased the risk of psychotic experiences. In addition, studies have 
shown that adult victimisation is prevalent among individuals with severe mental disor-
ders, for instance schizophrenia. However, it was unclear whether psychosis increased 
the risk of incident adult victimisation, or vice versa. Moreover, a moderating effect of 
childhood victimisation on the association between psychotic experiences and adult 
victimisation had not been investigated. The aim of the study presented in chapter 5 
was to investigate these research questions using data from NEMESIS-2. Results 
showed that individuals with psyc hotic  experiences were at increased risk of incident 
adult victimisation. Individuals with childhood victimisation were at increased risk of 
adult victimisation as well. However, this was through competing pathways, as suggest-
ed by a negative interaction between psychotic experiences and childhood victimisa-
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tion. In addition, results showed that adult victimisation and childhood victimisation 
both independently increased the risk of psychotic experiences. However, there was no 
interaction between adult victimisation and childhood victimisation. In conclusion, the 
study showed that psychosis and victimisation are interconnected, resulting in a com-
plex interplay between psychosis and victimisation throughout the life course.  

In chapter 6, the results presented in the previous chapters are summarized, dis-
cussed and integrated. In addition, strengths and weaknesses of the studies presented 
in this thesis are discussed, providing suggestions for future research. Finally, the impli-
cations of the results of this thesis are highlighted.   
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Psychose en geweld zijn beide veel voorkomende fenomenen, die zowel in weten-
schappelijke publicaties als in populaire media vaak met elkaar in verband worden ge-
bracht. Geweld kan zowel gericht zijn tegen de eigen persoon als tegen anderen. Met 
andere woorden, geweld is een multidirectioneel fenomeen. In de afgelopen jaren 
hebben diverse onderzoeken aangetoond dat mensen met schizofrenie en andere psy-
chotische stoornissen een verhoogd risico hebben om geweld te vertonen, zowel jegens 
zichzelf (suïcidale gedragingen en automutilatie) als jegens anderen (interpersoonlijk 
geweld). Daarnaast is er ook bewijs dat mensen met psychotische stoornissen vaker 
slachtoffer zijn van geweld. Kortom, psychotische stoornissen zijn geassocieerd met een 
verhoogd risico op multidirectioneel geweld. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter 
aangetoond dat psychotische verschijnselen, zoals wanen en hallucinaties, niet alleen 
voorkomen bij personen met psychotische stoornissen zoals schizofrenie, maar ook bij 
mensen zonder deze stoornissen. Mensen met psychotische verschijnselen in afwezig-
heid van een psychotische stoornis hebben wel een verhoogd risico om een psychoti-
sche stoornis te ontwikkelen. Daarnaast hebben ze ook een verhoogd risico op andere 
psychiatrische aandoeningen. Het is echter onbekend of mensen met deze psychotische 
verschijnselen ook een verhoogd risico hebben op multidirectioneel geweld. In dit 
proefschrift wordt deze vraagstelling onderzocht.  

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding waarin de twee hoofdthema’s van dit 
proefschrift, te weten psychose en geweld, worden geïntroduceerd en beschreven. 
Daarnaast wordt er ook een overzicht van de beschikbare literatuur over psychose en 
geweld gepresenteerd en wordt er een overzicht gegeven van de opbouw en doelstel-
lingen van het proefschrift.  

In hoofdstuk 2 wordt een systematische review en meta-analyse beschreven waarin 
de beschikbare literatuur over de associatie tussen psychotische verschijnselen en zelf-
gericht geweld in de algemene populatie wordt samengevat en geïntegreerd. De reden 
om dit literatuuronderzoek uit te voeren was het feit dat er in de literatuur uiteenlo-
pende resultaten werden gepubliceerd over deze associatie. Er werd daarom een sys-
tematisch literatuuronderzoek verricht, waarbij er vijfentwintig bruikbare studies wer-
den gevonden en geïncludeerd. De resultaten van deze systematische review en meta-
analyse tonen aan dat personen met psychotische verschijnselen ruim driekeer zoveel 
kans hebben op zelfgericht geweld als personen zonder psychotische verschijnselen. Er 
zijn echter sterke aanwijzingen dat de associatie tussen psychotische verschijnselen en 
zelfgericht geweld gedeeltelijk verklaard kan worden door de aanwezigheid van depres-
sieve symptomen. Depressieve klachten komen namelijk frequent voor bij personen 
met psychotische verschijnselen en vergroten het risico op zelfgericht geweld. Samen-
vattend tonen de resultaten van hoofdstuk 2 aan dat aanwezigheid van psychotische 
verschijnselen het risico op zelfgericht geweld weliswaar vergroot, maar dat er meer 
onderzoek noodzakelijk is om inzicht te krijgen in de mate waarin dit verhoogd risico 
verklaard kan worden door gelijktijdig optredende non-psychotische psychopathologie.  
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In hoofdstuk 3 wordt dezelfde vraagstelling onderzocht als in hoofdstuk 2, waarbij er 
wordt getracht om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rol van non-psychotische 
psychopathologie op de longitudinale associatie tussen psychotische verschijnselen en 
zelfgericht geweld. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van drie verschillende databases, 
namelijk de EDSP, NEMESIS en NEMESIS-2. In totaal werden er 15387 personen geïn-
cludeerd in het onderzoek. De resultaten tonen aan dat personen met psychotische 
verschijnselen tijdens de baselinemeting een verhoogd risico hebben op suïcidale ge-
dachten en suïcidepogingen tijdens een van de follow-upmetingen. Wanneer dezelfde 
analyse echter wordt uitgevoerd in een subgroep van mensen zonder een non-
psychotische psychiatrische stoornis, blijkt dat er geen associatie meer bestaat tussen 
psychotische verschijnselen en suïcidaliteit. Het risico op suïcidale gedachten neemt 
binnen deze subgroep wel toe wanneer psychotische verschijnselen optreden met an-
dere psychiatrische symptomen, bijvoorbeeld angst of depressie. Binnen de subgroep 
van mensen die wel een non-psychotische psychiatrische stoornis hebben, vergroot de 
aanwezigheid van psychotische verschijnselen het risico op suïcidepogingen wel aan-
zienlijk. De in hoofdstuk 2 voorgestelde hypothese dat de associatie tussen psychotische 
verschijnselen en zelfgericht geweld non-specifiek is, maar wordt veroorzaakt door het 
gelijktijdig optreden van non-psychotische psychopathologie, wordt door de resultaten 
van hoofdstuk 3 bevestigd.  

In hoofdstuk 4 wordt de associatie tussen psychotische verschijnselen en interper-
soonlijke geweldspleging onderzocht. Er werd hiervoor gebruikt gemaakt van de NEME-
SIS-2 database: een prospectieve studie waarin 6646 personen uit de algemene bevol-
king werden geïncludeerd en opgevolgd gedurende zes jaren. De resultaten toonden 
aan dat personen met psychotische verschijnselen tijdens de baselinemeting een ver-
hoogd risico hadden op fysieke en psychologische geweldspleging tijdens één van de 
follow-upmetingen. Daarnaast hadden deze personen ook een verhoogd risico om gear-
resteerd te worden. Correctie voor de aanwezigheid van dimensionele non-
psychotische psychopathologie zorgde ervoor dat de associaties minder sterk werden. 
Desalniettemin behielden personen met hallucinaties een verhoogd risico op het verto-
nen van fysiek geweld. De aanwezigheid van wanen vergrootte het risico op fysieke 
geweldspleging niet, maar vergrootte wel de kans op arrestatie door de politie. Er werd 
geen verband gevonden tussen psychotische verschijnselen en psychologische ge-
weldspleging. Het is onduidelijk waarom wanen en hallucinaties verschillend geassoci-
eerd zijn met de diverse uitkomstmaten van deze studie.  

Hoofdstuk 5 beschrijft een studie waarin de associatie tussen psychotische ver-
schijnselen en slachtofferschap van geweld werd onderzocht in de algemene populatie. 
Eerder onderzoek had reeds aangetoond dat trauma’s tijdens de kinderleeftijd het risico 
op psychotische verschijnselen vergrootte. Daarnaast was het bekend dat slachtoffer-
schap van geweld tijdens het volwassen leven vaak voorkomt bij personen met ernstige 
psychiatrische stoornissen zoals bijvoorbeeld schizofrenie. Het was echter onbekend of 
het slachtoffer zijn van geweld het risico om psychotische verschijnselen te ontwikkelen 
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vergrootte, of dat personen met psychotische verschijnselen meer risico lopen om 
slachtoffer te worden van geweld. Om deze vraagstelling te onderzoeken werd er op-
nieuw gebruik gemaakt van de NEMESIS-2 database. De resultaten van het onderzoek 
toonden aan dat de aanwezigheid van psychotische verschijnselen tijdens de baseline-
meting het risico op slachtofferschap tijdens de follow-upmeting vergrootte. De aanwe-
zigheid van trauma’s in de kindertijd vergrootte het risico op slachtofferschap op vol-
wassenleeftijd ook. Er was echter geen positieve interactie tussen psychotische ver-
schijnselen en trauma’s in de kinderleeftijd voor de uitkomstmaat slachtofferschap 
tijdens de volwassen leeftijd. Daarnaast toonden de resultaten ook aan dat slachtoffer-
schap van geweld tijdens de baselinemeting het risico op psychotische verschijnselen 
tijdens de follow-upmetingen vergrootte. Dit gold zowel voor slachtofferschap van ge-
weld tijdens de kinderleeftijd als op volwassen leeftijd. Slachtofferschap tijdens de kin-
dertijd en slachtofferschap op volwassen leeftijd vormden zodoende cumulatieve risico-
factoren voor psychotische verschijnselen later in het leven. Samenvattend toonden de 
resultaten aan dat er sprake is van een bidirectionele associatie tussen psychotische 
verschijnselen en slachtofferschap van geweld, resulterend in een complex samenspel 
tussen psychose en slachtofferschap gedurende het leven.  

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken samengevat, 
bediscussieerd en geïntegreerd. Tevens worden de sterkte- en zwaktepunten van de 
gepresenteerde studies besproken en worden er voorstellen gedaan voor toekomstig 
onderzoek. Tenslotte worden ook de implicaties van de studies in dit proefschrift 
beschreven.   




