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Nederlandse samenvatting 

 

Inleiding 

Dit proefschrift is het resultaat van een zes jaar lange empirische reis waarin ik onderzoek heb 

gedaan naar mentaliserend vermogen en kindermishandeling onder patiënten met een 

psychotische stoornis.  

 Psychose is een syndroom dat wordt gekenmerkt door een verlies van contact met de 

realiteit. Kenmerken van psychose zijn de aanwezigheid van idiosyncratische, soms 

aantoonbaar onjuiste interpretaties van de werkelijkheid, ook wel ‘wanen’ genoemd, en de 

perceptie van dingen die niet echt aanwezig zijn, ‘hallucinaties’ genoemd. Ongeveer 6% van de 

algemene bevolking heeft op enig moment in het leven één of meerdere psychotische 

ervaringen, maar zulke ervaringen hoeven niet noodzakelijkerwijs het dagelijks functioneren 

ernstig te verstoren.  

Een psychotische stoornis is per definitie pathologisch en invalideert patiënten dikwijls 

ernstig. Binnen het spectrum van psychotische stoornissen wordt soms onderscheid gemaakt 

tussen affectieve psychoses, die uitsluitend voorkomen in de context van manische of 

depressieve episoden, en de zogenaamde 'niet-affectieve psychotische stoornis' (NAPS), die 

DSM-5-categorieën bevat als schizofrenie, schizo-affectieve stoornis, kortdurende psychotische 

stoornis en waanstoornis.  

De meeste patiënten met NAPS  vertonen wanen of hallucinaties (American Psychiatric 

Association, 2013), ook wel psychotische of 'positieve symptomen' genoemd. Traditioneel 

gezien ligt de nadruk van de behandeling op deze positieve symptomen. Dat is misschien ook 

niet zo gek omdat deze symptomen dikwijls het meest in het oog springen en daarnaast vaak 

adequaat behandeld kunnen worden met antipsychotische medicatie. Echter, naast de positieve 

symptomen, laten veel patiënten met NAPS ook een afname zien in het sociaal functioneren, 

zoals het vermogen om werk of relaties in stand te houden. De behandeling van dit sociaal 

disfunctioneren kan, ondanks recentelijk toegenomen aandacht (bijv. McCutcheon, Reis 

Marques, & Howes, 2019), als ondergeschoven kindje worden beschouwd. Antispychotische 

medicatie is geen effectieve behandeling voor het sociaal disfunctioneren (Pinkham et al., 2003), 

waardoor dikwijls een grote kloof ontstaat tussen de ernst van de positieve symptomen en de 

mate van disfunctioneren bij patiënten met chronische NAPS (bijv. Birchwood et al., 2013). 

Sterker nog, in de  afgelopen 100 jaar weinig vooruitgang geboekt in de behandeling van het 

sociaal disfunctioneren bij patiënten met NAPS (Green, Horan & Lee, 2015). Dat is wrang, omdat 

de mate van sociaal disfunctioneren voorspellend is voor een terugkeer van een psychotische 



episode (Couture, Penn & Roberts, 2006) en een slechter beloop van de stoornis (Fusar-Poli et 

al., 2010), 

Echter, zo blijkt uit een recent overzichtsartikel, is functioneel herstel wel mogelijk 

(Leonhardt et al., 2017). In plaats van farmacologische factoren, lijken echter vooral sociale 

factoren – zoals een gevoel van verbondenheid (Eisenstadt, Monteiro, Diniz, & Chaves. 2012) en 

de mate van ervaren sociale steun (Norman, Windell, Lynch & Wachanda, 2013; Thomas, 

Muralidharan, Medoff , & Drapalski, 2016) – van belang voor het functionele herstel. Daarom is 

er de laatste decennia meer aandacht voor de ontwikkeling van niet-farmacologische, 

psychosociale interventies die het sociaal functioneren verbeteren (bijv. Holthausen et al., 

2007). Er zijn tot nu toe nog weinig studies geweest die laten zien dat middels 

psychotherapeutische interventies het sociaal functioneren duurzaam verbeterd kan worden 

(zie Horan & Green, 2019 voor een overzicht), maar één enkele, recente studie gaf wel 

aanwijzingen dat dit mogelijk is (Bechi et al., 2019). 

 

Mentaliseren en sociaal functioneren 

Uit onderzoek blijkt dat een beperkt sociaal cognitief of ‘mentaliserend’ vermogen een 

belangrijke bijdrage levert aan het sociaal disfunctioneren van patiënten met NAPS (bijv. Fett, 

Viechtbauer, Penn, van Os & Krabbendam, 2011). Mentaliseren is het vermogen om gedrag van 

jezelf en anderen te begrijpen in termen van mentale toestanden zoals verlangens, behoeftes, 

gevoelens en overtuigingen. Door te mentaliseren kunnen mensen zich een voorstelling maken 

van iemands binnenwereld. Vervolgens kan zo’n voorstelling gebruikt worden om het gedrag 

van anderen (en jezelf) te begrijpen, om het te kunnen voorspellen en om er op een adequate 

manier op te kunnen reageren. Er is echter wel een bepaalde mate van voorstellingsvermogen 

nodig om te kunnen mentaliseren, omdat het gedrag dat we bij een ander zien niet per se diens 

intenties reflecteert.  

 Patiënten met NAPS hebben op meerdere vlakken problemen met mentaliseren, zoals 

het kunnen interpreteren van andermans mentale toestanden (Sprong,, Schothorst, Vos, Hox, & 

van Engeland, 2007), het herkennen van andermans emoties (O'Discoll, Laing & Mason, 2014), 

het herkennen van de eigen emoties (Brunelin et al., 2007) en het verwoorden van hun eigen 

emoties (Trémeau, 2006). Het meemaken van mishandeling in de kindertijd zou één van de 

oorzaken voor dit beperkte mentaliserend vermogen kunnen zijn. Patiënten met NAPS zijn 

ongeveer driemaal vaker het slachtoffer geweest van misbruik of mishandeling in hun 

kindertijd dan mensen die geen psychose hebben gekregen (Varese et al., 2012). Een groot 

aantal artikelen suggereert zelfs dat kindermishandeling een causale rol speelt in de 

ontwikkeling van NAPS (Matheson, Shepherd, Pinchbeck, Laurens, & Carr, 2013; Varese et al., 

2012; Morgan & Fisher, 2007; van Dam et al., 2015). ‘Mentalisatietheorie’ stelt dat de mate van 



veiligheid in de opvoedingsomgeving van een kind bepaalt hoe goed het vermogen om te 

mentaliseren zich ontwikkelt. Mishandeling in de kindertijd wordt gezien als diametraal 

tegengesteld aan een veilige opvoedingsomgeving. Het zou het ontwikkelen van het 

mentaliserend vermogen tegengaan omdat het representeren van de vijandige of onverschillige 

gemoedstoestand van de verzorger, een soort fobische angst zou opwekken, omdat dit 

overweldigend pijnlijk is voor het kind. 

 Sommige onderzoekers hebben ook geopperd dat een beperkt mentaliserend vermogen 

op haar beurt kan bijdragen aan de klinische symptomen van NAPS (Debbané & Toffel, 2019). 

Er kan bijvoorbeeld worden betoogd dat achtervolgings- en betrekkingswanen per definitie 

onjuiste opvattingen zijn over de mentale toestanden van anderen (Frith, 1992). Daarnaast 

weerspiegelen negatieve symptomen, zoals afgevlakte affectieve expressie, mogelijk een 

communicatiestoornis die wordt veroorzaakt door een onvermogen om te begrijpen dat 

gebaren, intonatie en gezichtsuitdrukking mentale toestanden overbrengen (Frith, 1992). 

   

Doelen van dit proefschrift 

 Op basis van al deze voorkennis was een volgende logische stap om onderzoek te doen 

naar de verwevenheid van kindermishandeling, mentaliserend vermogen en psychose. 

Daarnaast hebben we onderzocht of Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Psychotische 

stoornissen (MBTp) een effectieve behandeling is om het sociaal functioneren en het 

mentaliserend vermogen van patiënten te verbeteren. Om dat te doen heb ik de volgende doelen 

opgesteld. 

 Doel I: Schetsen hoe mentalisatietheorie kan bijdragen aan het begrijpen en behandelen 

van NAPS. Deel I van dit proefschrift vormt het theoretissche raamwerk van het proefschrift. In 

hoofdstuk 1 geven we een algemene inleiding op het proefschrift. In hoofdstuk twee beschrijven 

we een theoretisch model van NAPS gebaseerd op de mentalisatietheorie. Daarin leggen we uit 

hoe kindermishandeling, onveilige hechting, sociaal disfunctioneren, slechte emotieregulatie, 

een gebrek aan ‘epistemisch vertrouwen’ en verminderd mentaliseren met elkaar samenhangen 

en hoe deze factoren kunnen bijdragen aan psychose. Daarnaast wordt besproken hoe MBTp 

kan worden ingezet om patiënten met NAPS te behandelen.  

 Doel II: Het toetsen van verschillende hypothesen die de relatie tussen kindermishandeling 

en de ernst van symptomen bij volwassen patiënten met NAPS kunnen verklaren. De studies die in 

deel II van dit proefschrift beschreven zijn, hadden tot doel om verschillende hypothesen te 

toetsen die kunnen helpen bij het verklaren van het verband tussen mishandeling in de 

kindertijd en de ernst van de symptomen in de volwassenheid.  

 In hoofdstuk drie onderzochten we of een verhoogde ‘stressreactiviteit’ het verband 

tussen kindermishandeling en psychotische symptomen in de volwassenheid kan verklaren, 



zoals eerder is gesuggereerd (Myin-Germeys & van Os, 2007; Veling, Counotte, Pot-Kolder, van 

Os & van der Gaag, 2016). Volgens deze opvatting resulteert cumulatieve blootstelling aan 

traumatische ervaringen tijdens de kindertijd in een verhoogde emotionele respons op stress. In 

andere woorden, de vroege blootstelling aan kindermishandeling zou personen op latere 

leeftijd gevoeliger maken voor stress (Glaser, van Os, Portegijs & Myin-Germeys, 2006; 

Cristóbal-Narváez et al ., 2016; van Nierop et al., 2018; Lardinois, Lataster, Mengelers, van Os, & 

Myin-Germeys, 2013; Reininghaus et al., 2016). Kindermishandeling bleek in eerder onderzoek 

inderdaad samen te hangen met grotere negatieve emotionele en psychotische reacties op 

stress (Glaser et al., 2006; Cristóbal-Narváez, 2016; van Nierop et al., 2018, Lardinois et al. 

2011), maar de statistische analyse die gehanteerd werd in die studies was mogelijk niet 

optimaal voor het analyseren van niet-normaal verdeelde data. Het doel van hoofstuk drie was 

daarom om te testen of: 1) stress gerelateerd is aan de intensiteit van negatieve emotie en 

psychotische ervaringen in patiënten met NAPS; 2) de ernst van mishandeling in de kindertijd 

deze stressreactiviteit vergroot en 3) een statistische analyse die geschikt is voor niet-normaal 

verdeelde data, dezelfde resultaten zou opleveren. 

In hoofdstuk vier onderzochten we of mishandeling in de kindertijd gerelateerd is aan 

meer eenzaamheid in de volwassenheid en of eenzaamheid op haar beurt weer meer 

symptomen in het dagelijks leven zou voorspellen. Vervolgens onderzochten we of de relatie 

tussen mishandeling in de kindertijd en psychotische symptomen in het dagelijks leven 

verklaard zou kunnen worden door eenzaamheid en of de relatie tussen psychotische 

symptomen en eenzaamheid verklaard kan worden door angstige en depressieve gevoelens.  

In hoofdstuk vijf onderzochten we of een verminderd mentaliserend vermogen de 

relatie kan verklaren tussen kindermishandeling en de mate van sociaal disfunctioneren en de 

ernst van klinische symptomen bij volwassen patiënten met NAPS.   

Doel III: Testen of Mentaliseren Bevorderende Therapie voor psychotische stoornis (MBTp) 

een effectieve aanvulling is op de gebruikelijke behandeling met betrekking tot sociaal 

disfunctioneren en beperkt mentaliserend vermogen. In Deel III hebben we getest of de 

toevoeging van MBTp aan Treatment as Usual (TAU) zou leiden tot een grotere verbetering op 

gebied van sociaal functioneren en mentaliserend vermogen (naast andere uitkomstvariabelen).  

 

Belangrijkste meetinstrumenten van het proefschrift 

Sociaal functioneren. 

De mate van sociaal functioneren werd gemeten aan de hand van de Social Functioning Scale 

(SFS), een zelfrapportage-vragenlijst (Birchwood, Smith, Cochrane, Wetton & Copestake, 1990) 

die zeven dimensies van sociaal functioneren meet, te weten: terugtrekking uit sociale situaties, 

interpersoonlijke communicatie, vermogen tot autonoom functioneren, daadwerkelijk 



autonoom functioneren, recreatieve activiteiten, sociale activiteiten en werk. De SFS maakt 

gebruik van concrete voorbeelden om het sociaal functioneren te beoordelen (bijvoorbeeld de 

hoeveelheid vrienden of de tijd die per dag alleen doorgebracht wordt) zodat subjectieve 

oordelen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat de SFS 

betrouwbaar en valide is en daarnaast gevoelig genoeg om veranderingen door de tijd heen op 

te pikken (Birchwood et al., 1990). De algemene score voor sociaal functioneren wordt bepaald 

door het gemiddelde te nemen van alle dimensies.  

 

Meting van mentaliserend vermogen 

Het meten van mentaliserend vermogen staat nog in de kinderschoenen. Er is tot nu toe weinig 

consensus over hoe mentaliserend vermogen het best kan worden gemeten. Het meten van het 

vermogen om te mentaliseren op basis van zelfrapportageinstrumenten is moeilijk, omdat het 

enig mentaliserend vermogen vereist om te begrijpen waar het eigen mentaliserend vermogen 

tekortschiet. Aan de andere kant zijn veelgebruikte niet-zelfrapportageinstrumenten erg 

verschillend en hebben dikwijls slechte psychometrische eigenschappen. Ze zijn bijvoorbeeld 

niet betrouwbaar of meten niet wat ze beogen te meten (Green et al, 2008; Horan & Green, 

2019). De instrumenten voor het meten van mentaliserend vermogen die in dit proefschrift 

worden gebruikt, verdienen dus enige aandacht. 

 In een recent grootschalig onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van 

veelgebruikte instrumenten om het mentaliserend vermogen te meten, werd de Hinting Task 

(HT; Corcoran, Mercer, & Frith, 1995) als een van de weinige instrumenten ‘goed genoeg’ 

bevonden voor gebruik in klinisch onderzoek (Pinkham et al., 2013). De HT bevat tien korte 

passages, waarbij elke passage een interactie tussen twee personages weergeeft die door de 

respondent moet worden geïnterpreteerd. De personages bedoelen in deze passages iets anders 

dan dat zij letterlijk zeggen. Om te kunnen begrijpen wat de personages in de passages 

bedoelen, moeten respondenten zich in de personage kunnen verplaatsen. Een voorbeeld: 

 

Peter komt het kantoor van Annet binnen na een lange zware reis. Annet begint direct te 

vertellen over een aantal zakelijke ontwikkelingen. Peter onderbreekt Annet met een: “Tjonge, 

jonge, dat was me een lange zware reis”. Wat bedoelde Peter werkelijk toen hij dit zei? (Corcoran, 

Mercer, & Frith, 1995). 

 

De HT meet dus het vermogen om een idee te vormen over wat er omgaat in andermans geest, 

ook wel ‘Theory of Mind’ genoemd. In feite gaat het hier om een cognitief, op anderen 

georiënteerd aspect van mentaliseren. De HT toonde voldoende test-hertestbetrouwbaarheid, 

slechts kleine leereffecten, een sterke relatie met sociaal functioneren en ook voldoende 



gevoeligheid om NAPS patiënten te kunnen onderscheiden van mensen zonder NAPS (Pinkham 

et al., 2013). De HT wordt echter ook bekritiseerd omdat hij te makkelijk zou zijn, wat kan 

leiden tot ‘plafondeffecten’ (bijv. Roberts & Penn, 2009). De HT wordt gescoord op een 20-

puntsschaal, waarbij hogere scores een betere Theory of Mind vertegenwoordigen. 

Het tweede instrument dat we hebben gebruikt voor het meten van mentaliserend 

vermogen is de Social Cognition and Object-Relations Scale (SCORS), die gebruikt kan worden 

om narratieven van patiënten te analyseren en te beoordelen. Om narratieven te genereren is 

gebruik gemaakt van de Thematische Apperceptie-Test (TAT; Murray, 1943). De TAT is een 

zogenaamde ‘projectieve’ taak die bestaat uit zwart-wit foto's van ambigue, veelal sociale 

situaties zoals mensen in een landschap. In totaal zijn er zes platen gebruikt. Respondenten 

worden daarbij onder andere gevraagd om te beschrijven wat er gebeurt op de plaat, wat er 

omgaat in de personen op de plaat, wat er vooraf is gegaan aan de plaat en hoe de situatie op de 

plaat afloopt. Het is vaak niet helemaal duidelijk wat de situaties precies voorstellen en de 

platen kunnen dus op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. De patiënt moet dus zelf 

invulling geven aan hetgeen dat afgebeeld wordt. Met behulp van de SCORS kan vervolgens 

ontleed worden in welke mate patiënten een ‘psycho-logisch’ verhaal kunnen vertellen over de 

platen.  

In het systeem van SCORS worden vier dimensies van sociaal cognitief vermogen 

onderscheidden: het vermogen om een beeld te vormen van de psychologische drijfveren van 

anderen en het vermogen om op basis daarvan een logische en geloofwaardige verklaring voor 

gedrag te kunnen geven (ook wel ‘begrip van sociale causaliteit genoemd’); het vermogen 

onderscheid te kunnen maken tussen het eigen perspectief en dat van de ander (de 

‘complexiteit van representaties’); de mate waarin sociale interactie als goedaardig gezien 

wordt (de ‘affect-toon van relaties’) en in hoeverre er sprake is van morele standaarden waarbij 

de ander gezien wordt als een doel op zich en niet als een middel (het ‘vermogen tot emotioneel 

investeren’). Deze vier dimensies van mentaliserend vermogen werden gescoord op een vijf-

puntsschaal, waarbij hogere scores ook hogere sociale cognitieve capaciteiten 

vertegenwoordigen. 

De SCORS wordt minder vaak gebruikt vanwege zijn tijdrovende en projectieve aard en 

wordt daarom vaak overgeslagen bij beoordelingen van meetinstrumenten (zie bijv. Pinkham et 

al., 2013; Horan, & Green 2019). Dit is jammer omdat het goed bestudeerde en voldoende 

adequate psychometrische eigenschappen bezit. Onderzoek wijst uit dat het een valide en 

betrouwbaar instrument is om sociale cognitie te meten (Meyer, 2004) met een goede interne 

consistentie tussen platen (Hibbard, Mitchell & Porcerelli, 2001) en een goede (Hibbard et al., 

2001) tot uitstekende (Meyer, 2004) betrouwbaarheid tussen beoordelaars van narratieven. 

Belangrijk is ook om te vermelden dat volgens Luyten, Fonagy, Lowyck en Vermote (2012) de 



SCORS een van de weinige testen is die vrijwel alle aspecten van het mentaliserend vermogen 

meet, zowel de cognitieve aspecten (gemeten door complexiteit van representaties en begrip 

van sociale causaliteit) als de affectieve aspecten (gemeten door affect-toon van relaties en 

vermogen tot emotioneel investeren).  

 

Mishandeling in de kindertijd 

De Childhood Experience of Care and Abuse (CECA; Bilfulco, Brown & Harris, 1994) is een 

retrospectief, semi-gestructureerd interview waarmee onderzoekers de ernst van mogelijk 

misbruik en mishandeling op de leeftijd van 0-16 jaar kunnen beoordelen. De CECA brengt de 

mate van ouderlijk conflict, fysieke mishandeling, seksueel misbruik en psychologische 

mishandeling in kaart. Fysieke mishandeling werd daarbij gedefinieerd als fysiek geweld met 

lichamelijk letsel tot gevolg. Seksueel misbruik werd gedefinieerd als een seksueel incident dat 

door de participant als ongewenst werd ervaren. Ouderlijk conflict werd gedefinieerd als de 

hoeveelheid ruzies tussen de zorgverleners (mogelijk inclusief het kind). Psychologische 

mishandeling werd gedefinieerd als extreme kritiek, afwijzing, of vernedering.  

 Van elk type mishandeling werd zowel intensiteit als frequentie in kaart gebracht. De 

frequentie van mishandeling werd beoordeeld op een vijfpuntsschaal: 0 (nooit), 1 (zelden: één 

of twee keer), 2 (incidenteel: meer dan twee keer, maar niet maandelijks), 3 (regelmatig: 

maandelijks of vaker) of 4 (vaak: wekelijks of vaker). De intensiteit van misbruik werd 

beoordeeld op een vierpuntsschaal: 0 (geen), 1 (enigszins), 2 (matig) of 3 (ernstig), met 

uitzondering van ouderlijk conflict, dat werd gescoord op een vijfpuntsschaal die ook 4 (geweld) 

bevatte. Het product van intensiteit en frequentie samen bepaalde de totaalscore van 

mishandeling in de kindertijd, en varieerde tussen de 0 en 52, waarbij hogere scores ernstiger 

vormen van mishandeling vertegenwoordigden. De CECA is betrouwbaar en valide bevonden 

door de ontwikkelaars (Bifulco, Brown & Harris, 1994).  

 

Klinische symptomen en ziekte-inzicht 

De Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; Kay, Fiszbein, & Opfer, 1987) is gebruikt om 

de klinische symptomen en ziekte-inzicht in kaart te brengen. Het is een semi-gestructureerd 

interview dat veel gebruikt in onderzoek naar NAPS omdat het goede psychometrische 

kwaliteiten, bezit (Peralta & Cuesta, 1994). We hebben de PANSS specifiek gebruikt om de ernst 

van positieve symptomen, negatieve symptomen, depressie, angst en gebrek aan ziekte-inzicht 

in kaart te brengen. In dit instrument bevatten de dimensies ‘positieve symptomen’ en 

‘negatieve symptomen’ elk zeven items (zie Weijers et al. 2016 voor meer informatie). Angst, 

depressie en gebrekkig ziekte-inzicht werden alle met één item gemeten. Elk item werd 

gemeten met zevenpuntsschalen, waarbij 1 de afwezigheid van het symptoom 



vertegenwoordigde en 7 een zeer ernstige mate. Voor dit proefschrift is gebruik gemaakt van 

een Nederlandse versie (Wolthaus, Dingemans & Schene, 2000).  

 

Experience Sampling: psychotische ervaringen, negatief en positief affect, eenzaamheid, 

middelengebruik, verscheidene types stress en stressreactiviteit. 

In dit proefschrift hebben we tevens gebruik gemaakt van een intensieve dagboekmethode, de 

‘Experience Sampling Method’ (ESM). Gevoelens en psychiatrische symptomen zoals 

eenzaamheid, angst of het horen van stemmen zijn per definitie tijdelijke toestanden die, 

afhankelijk van de context, kunnen fluctueren gedurende de dag. We hebben daarom een 

elektronisch dagboek, de 'PsyMate' gebruikt om ervaringen van participanten in hun dagelijks 

leven vast te leggen. Tijdens vier meetperiodes verspreid over twee jaar, werd aan patiënten 

gevraagd om de PsyMate gedurende zes dagen bij zich te houden. Tien keer per dag genereerde 

de PsyMate een geluidssignaal (een piep) op onvoorspelbare momenten. Daarop moesten 

participanten antwoorden geven op verscheidene vragen over hun gemoedstoestand. Eerder 

onderzoek heeft aangetoond dat ESM een betrouwbare en valide methode is voor metingen bij 

personen met psychotische stoornissen (Delespaul, de Vries, & van Os, 2002; Kimhy et al., 2006; 

Thewissen et al., 2011). Omdat proefpersonen herhaaldelijk gevraagd worden om vragenlijsten 

in te vullen in hun natuurlijke omgeving, is ESM meer ecologisch valide dan de meeste 

meetinstrumenten die vaak in een instelling of universiteit worden afgenomen. Hieronder 

beschrijven we enkele variabelen die gemeten zijn met behulp van de PsyMate en die aan bod 

komen in dit proefschrift. Alle vragen of stelling, voortaan ‘items’ genoemd, werden gemeten op 

een zevenpuntsschaal (1 = helemaal niet, 7 = heel erg), tenzij anders aangegeven.  

 Psychotische ervaringen. Aan participanten werd gevraagd om de ernst van hun 

psychotische ervaringen op dat moment te beoordelen met de volgende zeven items: 'Ik voel me 

achterdochtig', 'Ik ben bang om de controle te verliezen', 'Ik voel dat anderen me niet mogen', 

'Ik voel dat anderen me pijn willen doen', 'Mijn gedachten worden beïnvloed door andere 

mensen',' Ik voel me onwerkelijk'en' Ik hoor stemmen'. De gemiddelde score van deze items 

bepaalde de totale score van psychotische ervaringen. 

 Depressieve en angstige gevoelens.  De mate van van depressieve en angstige gevoelens. 

werden beoordeeld door de afzonderlijke items 'Ik voel me neerslachtig' en 'Ik voel me angstig'.  

 Eenzaamheid. De mate van eenzaamheid werd gemeten met het item 'Ik voel me 

eenzaam'. 

 Middelengebruik. Bij elke piep werd met behulp van categorische items uitgevraagd of 

participanten sinds de laatste piep middelen hadden gebruikt, waaronder: (1) cafeïne, (2) 

nicotine, (3) medicatie, (4) alcohol, (5) cannabis, (6) andere drugs, of (7) geen. 



 Sociale stress. Participanten werd gevraagd in te vullen of ze alleen waren of in 

gezelschap van anderen. Wanneer zij in het gezelschap van anderen verkeerden werd sociale 

stress vervolgens gemeten met de items: 'Ik zou liever alleen zijn' en 'Ik het gezelschap waarin 

ik momenteel verkeer prettig' (omgekeerd gecodeerd). 

 Activiteit-gerelateerde stress. De mate van activiteit-gerelateerde stress werd beoordeeld 

aan de hand van drie items met betrekking tot de activiteit die participanten op dat moment 

ondernamen. In het bijzonder beoordeelden participanten hoe bekwaam ze zich voelden in het 

doen van hun huidige activiteit ('Ik ben niet bekwaam om deze activiteit te doen'), hoe moeilijk 

hun huidige activiteit was ('Deze activiteit is moeilijk'), en in welke mate ze liever bezig zouden 

zijn met een andere activiteit ('Ik zou liever iets anders doen'). Het gemiddelde van de drie 

items werd gebruikt als een indicator voor activiteit-gerelateerde stress.  

 Gebeurtenis-gerelateerde stress. De mate van gebeurtenis-gerelateerde stress werd 

beoordeeld door participanten te vragen om aan te geven hoe aangenaam de belangrijkste 

voorgaande gebeurtenis was geweest. Deze score werd omgekeerd gecodeerd als indicator voor 

gebeurtenis-gerelateerde stress. 

 Negatief affect. De mate van negatief affect werd gedefinieerd als de gemiddelde score 

van de volgende stemmingsitems: 'Ik voel me angstig', 'Ik voel me eenzaam', 'Ik voel me 

onzeker', 'Ik voel me geïrriteerd', 'Ik voel me neerslachtig', 'Ik voel me schuldig' en 'Ik voel me 

somber'.  

 Positief affect. De mate van positief affect werd gedefinieerd als de gemiddelde score van 

de volgende stemmingsitems: 'Ik voel me gelukkig', 'Ik voel me tevreden', 'Ik voel me vrolijk', 'Ik 

voel me ontspannen' en 'Ik voel me enthousiast'.  

 Stressreactiviteit. De mate van stressreactiviteit werd berekend als de associatie tussen 

stress (dat kon zowel activiteit-, gebeurtenis-gerelateerde of sociale stress zijn) en negatief 

affect of psychotische ervaringen.  

 

Bevindingen 

Deel I, Hoofdstuk 2.  

In hoofdstuk 2 stelden we, overeenkomstig de huidige opvattingen over het ontstaan 

van non-affectieve psychose (bijv. Howes & Murray, 2014), dat een sensitisatie van het 

mesolimbische dopaminerge systeem in belangrijke mate bijdraagt aan het ontstaan van de 

vreemde ervaringen die kenmerkend zijn voor psychoses. Verder gebruikten we 

mentalisatietheorie als een conceptueel raamwerk om te beargumenteren waarom zulke 

vreemde ervaringen vaak op psychotische wijze geïnterpreteerd worden. Personen met een 

verminderd vermogen om te mentaliseren, vertonen moeite om zich bewust te worden van hun 

subjectieve gemoedstoestanden en ervaringen, wat het bemoeilijkt om daar kritisch op te 



reflecteren. Op deze manier houden zij minder rekening met de invloed die hun subjectieve 

gemoedstoestanden hebben op hun aandacht, gedachten en gedrag. Wanneer iemand zich 

bijvoorbeeld niet bewust is van zijn achterdocht, zal hij niet opmerken hoe deze mentale 

toestand de ervaring van de werkelijkheid beïnvloedt, resulterend in de overtuiging dat 

anderen bedrieglijk en slecht zijn, in plaats van dat hij ze zo ervaart. Een ander voorbeeld is dat 

stemmen die intern gegenereerd zijn, kunnen worden toegeschreven aan externe bronnen. In 

feite wordt op deze manier de subjectieve ervaring gelijkgesteld aan de externe realiteit. 

Eenvoudig gezegd helpt mentaliseren om subjectieve beleving te identificeren en feiten van 

beleving te scheiden.  

We betoogden verder dat een beperkt mentaliserend vermogen mogelijk ook verband 

houdt met het beperkte sociaal functioneren dat geobserveerd wordt bij patiënten met NAPS. 

Als ‘hoger cognitief proces’ wordt mentaliseren ondermijnd door overmatige emotionele stress. 

Tijdens emotionele ontregeling nemen limbische delen van de hersenen de controle over de 

hersenprocessen op zich. Hierdoor reageert men sneller op zaken die acuut de aandacht vragen, 

zoals gevaar, maar dit proces gaat ten koste van cognitieve complexiteit. Daardoor zijn 

individuen minder goed in staat om adequaat op hun eigen emoties en die van anderen te 

reflecteren. Dit veroorzaakt problemen op gebied van functioneren in complexe sociale situaties 

omdat de persoon in kwestie moeite ervaart te begrijpen wat anderen denken en voelen. 

Mogelijk gevolgen daarvan zijn buitengesloten te worden door anderen of het zich terugtrekken 

uit sociale situaties.  

We beargumenteerden verder dat mishandeling en een onveilige hechting in de 

kindertijd – vaak voorkomend bij patiënten met NAPS – bijdragen aan beperkingen in het 

mentaliserend vermogen. Mentalisatietheorie stelt namelijk dat het vermogen om op emoties te 

reflecteren en ze te reguleren wordt ontwikkeld door een veilige interactie met ouders (en later 

met leeftijdsgenoten). Kindermishandeling of verwaarlozing zou een fobische angst 

bewerkstelligen voor het reflecteren op andermans gemoedstoestand, wat de ontwikkeling van 

het mentaliserend vermogen bemoeilijkt (Kim, 2015).  

Ten slotte hebben we betoogd dat een gebrek aan ‘epistemisch vertrouwen’ – dat wil 

zeggen, het vermogen om nieuwe informatie van anderen te behandelen als potentieel 

goedbedoeld en relevant (Fonagy, Luyten, Allison & Campbell, 2017) – een persoon afsnijdt van 

sociaal leervermogen en interpersoonlijke betekenisgeving. Fonagy en collega’s (2017) 

veronderstellen dat het voor mensen gemakkelijker is om iets voor waar aan te nemen, 

wanneer zij de bron van die informatie vertrouwen. Echter, patiënten met NAPS tonen dikwijls 

een algemene houding van wantrouwen ten opzichte van anderen, en wat zij te zeggen hebben, 

soms aangeduid als ‘epistemische hypervigilantie’. Zulk wantrouwen snijdt mensen af van 

belangrijke bronnen van informatie over het zelf in relatie tot anderen, aldus Fonagy en Allison 



(2014). Daardoor ontwikkelen zij een ‘rigiditeit’ ten opzichte van het perspectief van anderen. 

Zodoende zijn zij minder in staat om overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld te 

wijzigen. Een sociaal geconstrueerd perspectief op de realiteit wordt dan vervangen door een 

persoonlijke betekenisgeving die betekenisvol is voor het individu, maar door anderen als 

vreemd wordt gezien (bijvoorbeeld Pereira & Debanné, 2018).  

 

Deel II, Hoofdstuk 3.  

 In hoofdstuk drie observeerden we, overeenkomstig eerder onderzoek (bijv. Lardinois, 

Lataster, Mengelers, Van Os, & Myin‐Germeys, 2011), dat gerapporteerde stress in het dagelijks 

leven gerelateerd is aan de intensiteit van negatief affect en psychotische symptomen. Eerdere 

studies (bijv. Lardinois et al., 2011; Cristobal-Navaez et al., 2018) stelden ook vast dat patiënten 

met NAPS die kindermishandeling hadden meegemaakt, een meer intense psychotische en 

emotionele reactie lieten zien op stress. Onze resultaten toonden echter niet eenduidig aan dat 

gerapporteerde mishandeling in de kindertijd de intensiteit van deze affectieve of psychotische 

reactie op stress in de volwassenheid vergroot. Mogelijk kunnen de verschillende statistische 

benaderingen die gehanteerd zijn het verschil in uitkomsten verklaren. In eerdere studies is 

gebruik gemaakt van een analysemethode die mogelijk ongeschikt is voor het analyseren van 

niet-normaal verdeelde data. Concluderend kan gesteld worden dat de relatie tussen stress en 

de intensiteit van negatieve affect of psychotische ervaringen (indien aanwezig) robuust lijkt. Er 

bestaat echter nog steeds onzekerheid over de vraag of de relatie tussen stress en de intensiteit 

van psychotische ervaringen en negatief affect in de volwassenheid daadwerkelijk wordt 

gemodereerd door een voorgeschiedenis van mishandeling in de kindertijd.   

 

Deel II, Hoofdstuk 4.  

 Hoofdstuk vier toonde bij patiënten met een bestaande psychotische stoornis aan dat 

een verhoogde neiging tot eenzaamheid een potentieel mechanisme is waardoor mishandeling 

in de kindertijd de ernst van psychotische symptomen op volwassen leeftijd beïnvloedt. De 

relatie tussen eenzaamheid en psychotische symptomen kan op haar beurt worden verklaard 

door toegenomen angstige en depressieve gevoelens. Deze bevindingen ondersteunen de 

groeiende consensus dat personen met een verleden van mishandeling of misbruik geneigd zijn 

om op volwassen leeftijd eenzaam te zijn (Merz en Jak, 2013; Murphy, Shevlin, Adamson, & 

Houston, 2013) en een verhoogd risico hebben om een psychose te ontwikkelen (Varese et al., 

2012). Deze bevindingen zijn ook in lijn met eerder onderzoek dat aantoonde dat eenzaamheid 

gerelateerd is aan psychotische symptomen (Michalska, Rhodes, Vasilopoulou, & Hutton, 2017) 

en biedt verdere ondersteuning voor de ‘Social Defeat’ theorie van psychose-etiologie, die stelt 

dat een ondergeschikte sociale positie of sociale buitensluiting bijdraagt aan de sensitisering 



van het mesolimbisch dopamine-systeem (Selten, van der Ven, Rutten, & Cantor-Graae, 2013). 

Er is met de huidige studie ook meer bewijs gevonden voor de stelling dat eenzaamheid een 

deel van de relatie tussen kindermishandeling en psychotische ervaringen verklaart (Boyda & 

McFeeters, 2015) en dat eenzaamheid een invloed uitoefent op psychotische symptomen 

middels depressie en angst (Jaya, Hillmann, Reininger, Gollwitzer, & Lincoln, 2016; 

Sündermann, Onwumere, Kane, Morgan, & Kuipers, 2014).  

 

Deel II, Hoofdstuk 5.  

 Deze studie testte de hypothese dat een beperkt mentaliserend vermogen een mogelijke 

verklaring geeft voor de relatie tussen mishandeling door ouders in de kindertijd en de ernst 

van klinische symptomen of de mate van het sociaal disfunctioneren op volwassen leeftijd. Het 

onderzoek wees uit dat een meerderheid van de patiënten in onze steekproef meldde dat ze 

ouderlijk conflict, mishandeling of misbruik hadden ervaren tijdens hun kindertijd. De ernst van 

dit misbruik was geassocieerd met de ernst van positieve en negatieve symptomen en met de 

mate van beperking van het mentaliserend vermogen, maar niet met de mate van sociaal 

disfunctioneren. Bovendien observeerden we dat een verminderd mentaliserend vermogen 

ongeveer 40% van het verband tussen misbruik in de kindertijd en de ernst van negatieve 

symptomen in de volwassenheid verklaarde.  

 

Deel III, Hoofdstuk 6.  

 Hoofdstuk 6 bevat het onderzoeksprotocol van onze studie naar de effectiviteit van 

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Psychotische stoornissen (MBTp). Dit hoofdstuk 

beschrijft de hypothesen en methoden in een vooraf gepubliceerd artikel. Deze studie is een 

gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met geblindeerde beoordelaars. De primaire 

onderzoeksvraag van dit onderzoek was: Leidt de toevoeging van MBTp aan treatment as usual 

(TAU) voor NAPS tot een grotere verbetering van sociaal functioneren en mentaliserend 

vermogen (naast andere uitkomstvariabelen)? Hieronder geven we een kort overzicht van de 

methode van het onderzoek. 

 Participanten. Participanten die aan het onderzoek meededen waren patiënten met 

NAPS (DSM-IV-criteria; APA, 2000), waaronder de diagnoses schizofrenie, schizofreniforme of 

schizoaffectieve stoornis (295.x), waanstoornis (297.1), korte psychotische stoornis (298.8) of 

psychotische stoornis niet anders gespecificeerd (298.9). Inclusiecriteria waren: een NAPS-

diagnose, minimaal 6 maanden in behandeling, maar niet meer dan 10 jaar; tussen de 18 en 55 

jaar oud. Exclusiecriteria waren: verstandelijke beperking en/of analfabetisme; een gebrek aan 

beheersing van de Nederlandse taal; middelenmisbruik in dusdanige mate dat een 

ontwenningsbehandeling voor de patiënt noodzakelijk was (na succesvolle behandeling kwam 



de patiënt weer in aanmerking voor deelname aan het onderzoek. Patiënten werden niet 

toegelaten tot MBT-sessies onder invloed van middelen). 

 Randomisatie. Aan clinici die werkzaam waren in FACT-teams van het psychiatrische 

instituut Rivierduinen (Zuid-Holland) of Altrecht (Zeist), werd gevraagd hun caseload door te 

nemen en te bepalen wie voldeed aan de inclusiecriteria van de studie. Vervolgens werden 

patiënten die interesse toonden en wanneer zij daarvoor goedkeuring gaven, benaderd door 

een onderzoeksassistent. Patiënten kregen uitleg over het onderzoek en een week bedenktijd 

om te beslissen of ze wilden deelnemen. Na het ondertekenen van een toestemmingsformulier, 

werden zij officieel participanten en volgde de nulmeting. Om de geblindeerdheid van de 

beoordelaars te garanderen, werden participanten pas na de nulmeting gerandomiseerd. Een 

onafhankelijke onderzoekscoördinator wees vervolgens participanten willekeurig toe aan de 

Treatment as Usual (TAU)-conditie of de TAU plus MBTp-conditie. De onderzoeker en 

participanten waren gedurende het onderzoek op de hoogte van de behandeltoewijzing, maar 

alle metingen werden uitgevoerd door onderzoekers die blind waren voor de 

behandeltoewijzing. 

 

Therapie.   

 TAU. De psychiatrische instituten Rivierduinen en Altrecht bieden klinische en 

poliklinische behandeling aan duizenden patiënten met psychiatrische stoornissen in 

respectievelijk Zuid-Holland en provincie Utrecht. Patiënten worden er behandeld volgens de 

Nederlandse multidisciplinaire richtlijn voor schizofrenie (van Alphen et al. 2012) en de 

behandelteams werkten volgens het zogenaamde ‘Flexible Assertive Community Treatment’ 

(FACT)-model waarin de behandeling wordt geïntensiveerd wanneer patiënten in een crisis 

verkeren, met als doel om een klinische opname te voorkomen. FACT-teams bestaan uit 

verpleegkundigen, psychologen en psychiaters, die psycho-educatie, farmacologische 

behandeling, ondersteunende therapie of cognitieve gedragstherapie (CGT) geven. FACT-teams 

hebben verder ook professionals die gespecialiseerd zijn in het helpen van patiënten bij het 

structureren van hun sociale leven, waaronder maatschappelijk werkers, die juridische en 

sociale hulp bieden, en Individual Placement and Support (IPS)-coaches die patiënten helpen om 

te re-integreren door het vinden van een baan of opleiding.   

 TAU plus MBT. Patiënten in de TAU plus MBTp-conditie ontvingen dezelfde hierboven 

beschreven behandeling, maar volgden daarnaast ook individuele en groepssessies MBTp. De 

belangrijkste elementen van het originele MBT-handboek (Bateman & Fonagy, 2006) vormden 

tevens de leidraad voor MBTp. De therapeutische houding binnen MBT-sessies wordt 

gekenmerkt door de ‘niet wetende houding’ waarbij de therapeut actief vragen stelt en een 

oprechte interesse in de actuele gemoedstoestand van de patiënt cultiveert. Dit geeft de patiënt 



de ervaring door iemand gehoord te worden, maar stimuleert ook de nieuwsgierigheid van de 

patiënt naar diens eigen mentale toestand. Daarnaast is het belangrijk dat de therapeut 

rekening houdt met de mate van mentaliserend vermogen van de patiënt. Onder invloed van 

stress kan dat vermogen namelijk min of meer verloren gaan, waardoor de patiënt niet goed 

meer kan reflecteren op zijn eigen of andermans gemoedstoestand. De meeste, wat complexere, 

psychologische interventies hebben dan geen zin meer. Tegelijkertijd is het van belang om 

samen met de patiënt emotioneel beladen gedachtes en herinneringen te confronteren en 

bespreekbaar te maken, zodat diegene minder overspoeld raakt door zijn of haar emoties. Doel 

van de behandeling is dat de patiënt op een gegeven moment in staat is om te kunnen blijven 

reflecteren op zichzelf en de ander, zelfs als er (hevige) emoties ervaren worden.  

 Interventies. Bij het toepassen van interventies moet altijd worden bedacht dat stress 

het mentaliserend vermogen ondermijnt. Daarom wordt er bij MBT gewerkt met vier 

interventie-niveaus, die stapsgewijs gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de mate van 

stress. Op het hevigste stressniveau zijn interventies vooral gericht op het verminderen van 

stress bij de patiënt. Dat kan middels steunende interventies zoals de empathische validatie van 

de gevoelens van de patiënt. In de tweede fase, wanneer de stress wat afgenomen is, vraagt de 

therapeut om opheldering van een situatie of uitleg bij de gevoelens en gedachten van de 

patiënt. In feite gaat de therapeut naast de patiënt zitten om samen met diegene meer 

duidelijkheid te krijgen over diens binnenwereld. Vaak worden details onderzocht die de 

patiënt emotioneel lijken te raken, of de patiënt zouden moeten beïnvloeden, maar dat niet 

doen. Dit leidt vervolgens tot de volgende fase, die ook wel ‘gementaliseerde emotionaliteit’ 

genoemd wordt. In deze fase is het van belang om de patiënt aan te sporen te reflecteren op 

emoties, terwijl deze in het hier-en-nu worden ervaren. Het expliciet mentaliseren van een 

primaire, affectieve ervaring geeft de patiënt de mogelijkheid om er meer afstand van te nemen, 

waardoor er ruimte ontstaat om andere, meer doordachte keuzes te kunnen maken. In de 

laatste fase wordt er expliciet gepraat over de relatie tussen therapeut en patiënt. In deze fase 

reflecteren zowel patiënt als therapeut op hun emotionele ervaringen om te weten te komen 

hoe deze door hun relatie worden beïnvloed.  

 Duur en frequentie. In vergelijking met de originele MBT is de lengte van MBTp 

ongewijzigd gebleven: 18 maanden. De frequentie en duur van sessies is echter verminderd. 

Onze ervaring op basis van een proef-interventie is dat NAPS geassocieerd is met ernstigere 

beperkingen in het mentaliserend vermogen dan bij patiënten met een Borderline 

Persoonlijkheidsstoornis. Gezien het gevaar van overprikkeling bij therapeutische interventies, 

is groepstherapie beperkt tot een wekelijkse sessies van 1 uur, terwijl individuele therapie 

plaatsvindt in tweewekelijkse sessies van een half uur.  



 Groepstherapie. Omdat patiënten met NAPS de neiging hebben om veel stress te ervaren 

in sociale situaties, biedt groepstherapie bij uitstek de mogelijkheid te oefenen met 

mentaliseren in een stressvolle omgeving. Groepstherapie kan ook een gevoel van 

verbondenheid en gehechtheid genereren, dat mentaliseren bevordert. De groepen bevatten 

maximaal acht patiënten en werden gegeven door één ervaren MBTp-therapeut en een co-

therapeut. 

 Individuele therapie. Naast de groepstherapie bood individuele therapie de mogelijkheid 

voor intensiever contact tussen patiënt en therapeut. Het hoofddoel van individuele therapie 

was het opbouwen van een vertrouwensband die fungeerde als een veilige basis van waaruit 

emotioneel beladen gedachtes en herinneringen konden worden onderzocht.  

 Metingen. Het onderzoek bevatte vier beoordelingsmomenten verspreid over een 

periode van 2 jaar. De nulmeting (T0) vond plaats voordat MBTp werd gestart. Halverwege de 

MBTp behandeling, na negen maanden, vond er alleen een meting plaats met de PsyMate. Na 18 

maanden (direct nadat MBTp was beëindigd) en na 24 maanden (6 maanden nadat MBTp was 

beëindigd) vonden er uitgebreide metingen plaats met alle uitkomstmaten. De primaire 

uitkomstmaat, sociaal functioneren, werd bij aanvang (T0) direct na behandeling (T2) en een 

half jaar na het einde van de behandeling gemeten (T3).  

 

Deel III, Hoofdstuk 7.  

 De resultaten van hoofstuk 7 suggereren dat patiënten in zowel de FACT-conditie als de 

FACT plus MBTp-conditie een grote verbetering lieten zien op gebied van sociaal functioneren. 

Dat patiënten alleen op basis van FACT al een grote verbetering lieten zien op het gebied van 

sociaal functioneren zal voor sommige kenners geen verrassing zijn. Zoals gezegd hebben FACT-

teams meerdere professionals die gespecialiseerd zijn in het helpen van patiënten bij het 

structureren van hun sociale leven, waaronder maatschappelijk werkers en IPS-coaches. Dat 

FACT alleen het sociaal functioneren kan verbeteren, wordt ondersteund door enkele eerdere 

bevindingen (bijv. Drukker, Visser, Sytema, & Van Os, 2013), maar tegengesproken door een 

ander onderzoek (Systema, Wunderink, Bloemers, Roorda, & Wiersma, 2007). Daarnaast kan de 

toevoeging van IPS mogelijk ook hebben bijgedragen aan een positiever effect op het sociaal 

functioneren, zoals eerder onderzoek impliceerde (Hoffmann, Jäckel, Glauser & Kupper, 2012; 

Pos et al., 2019). Ten slotte hebben meer mensen in de FACT groep CGT genoten (n=6) dan in de 

MBTp groep (n=1), wat kan bijgedragen hebben aan de toename van het sociaal functioneren in 

de FACT-conditie. 

 De resultaten suggereerden verder wel dat het effect van FACT plus MBTp robuuster 

was dan FACT alleen en zes maanden na het einde van behandeling behouden bleef. De follow-

up periode van zes maanden is echter veel te kort om daarover definitieve uitspraken te doen. 



Bateman en Fonagy (2001) vonden eerder dat MBT robuuste veranderingen bewerkstelligde bij 

patiënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis, die zelfs tot acht jaar na het beëindigen van 

de behandeling aanhielden (Bateman & Fonagy, 2008). De oorzaak van deze robuustere 

verbetering schreven zij toe aan verbeteringen van het mentaliserend vermogen, dat patiënten 

beter in staat zou stellen om de stress van het dagelijks leven het hoofd te bieden en beter 

psychosociaal te functioneren.  

 Het is daarom interessant te noemen dat, hoewel het bewijs voor het voorgestelde 

veranderingsmechanisme van MBT - de verbetering van het mentaliserend vermogen - nog 

steeds schaars is (Rossouw & Fonagy, 2012; de Meulemeester, Vansteelandt, Luyten, & Lowyck, 

2018), de huidige resultaten suggereren dat patiënten in de MBTp-groep beter presteerden op 

verschillende maten van mentaliserend vermogen. Patiënten presteerden beter op de HT, op de 

dimensies ‘begrip van sociale causaliteit’ en ‘complexiteit van representaties’ van de SCORS, en 

op het item ziekte-inzicht van de PANSS. Mediatie-analyses leverden echter slechts beperkt 

bewijs dat een verbetering van het mentaliserend vermogen ook echt bijdroeg aan het 

behandeleffect. 

 Verder toonde een moderatie-analyse aan dat patiënten met een kortere ziekteduur een 

betere behandelrespons vertoonden, overeenkomstig eerder onderzoek (bijvoorbeeld Lincoln 

et al. 2014). Deze resultaten stroken ook met een groeiend aantal artikelen dat suggereert dat 

de eerste vijf jaar van NAPS een cruciale periode voor interventie vormen (Birchwood & 

Macmillan, 1993; McGorry, Nelson, Goldstone, & Yung, 2010). Het sociaal functioneren 

verslechtert namelijk het meest in de eerste 5 jaar na het ontstaan van de eerste psychose 

(Birchwood & Macmillan, 1993) en ziekteduur is geïdentificeerd als een belangrijke voorspeller 

van een slechte behandelrespons (Lieberman, Dixon, & Goldman, 2013). NAPS veroorzaakt een 

grote hoeveelheid aan problemen die therapeutische interventies kunnen compliceren 

naarmate de stoornis vordert, waaronder cognitieve achteruitgang (Wykes, Huddy, Cellard, 

McGurk, & Czobor, 2011) en grotere rigiditeit ten opzichte van de eigen overtuigingen (Lincoln 

et al. 2014). Daarom hebben verscheidene onderzoekers en clinici geopperd dat de behandeling 

van verschillende stadia van NAPS ook een verschillende benaderingen vereist (McGorry, 

Nelson, Goldstone, & Yung, 2010).  

 We observeerden verder dat patiënten in de FACT plus MBTp conditie een grotere 

afname van sociale stress in het bijzijn van anderen lieten zien. We zagen echter geen grotere 

verbeteringen in de FACT plus MBTp conditie op kwaliteit van leven (MANSA); affect-toon van 

relaties en vermogen om emotioneel te investeren (SCORS); op middelengebruik, psychotische 

symptomen, negatief affect en stressreactiviteit in het dagelijks leven (ESM); of positieve, 

negatieve, angstige en depressieve symptomen (PANSS). Een mogelijk verklaring voor het 

gebrek aan verdere behandelresultaten is dat de patiënten in onze steekproef aan relatief milde 



symptomen leden. Scores voor positieve en negatieve symptomen bij aanvang waren 

vergelijkbaar met die van (deels) herstelde patiënten (Češková, Přikryl, Kašpárek, & Ondrušova, 

2005; Phahladira et al. 2018). Deze basisscores weerspiegelen waarschijnlijk een zogenaamde 

recruitment bias, waarbij voornamelijk relatief stabiele patiënten deelnamen aan het onderzoek. 

Tijdens de selectieprocedure werd aan clinici gevraagd om hun caseloads door te nemen op 

patiënten die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor deelname aan het onderzoek. 

Aangezien slechts ongeveer 20% van de beschikbare patiënten werd doorverwezen naar het 

intakegesprek van het onderzoek, is het mogelijk dat clinici vooral de stabielere patiënten 

hebben benaderd.  

  

Implicaties voor de klinische praktijk 

De klinische inzichten verkregen uit dit proefschrift geven enkele aanwijzingen voor de 

verbetering van psychotherapeutische interventies voor NAPS. We zijn van mening dat het voor 

clinici nuttig kan zijn om naar de aanwezigheid van mishandeling in de kindertijd te vragen, 

omdat we hebben aangetoond dat dit op verschillende manieren invloed heeft op de ernst van 

symptomen in de volwassenheid. Het vaststellen van de aanwezigheid van mishandeling in de 

kindertijd kan zowel patiënten als artsen meer inzicht geven in de pathogenese van de 

aandoening. Daarnaast kan kennis van de manier waarop kindermishandeling bijdraagt aan het 

ontstaan van psychose helpen bij het ontwikkelen van preventiestrategieën. 

 Verder zijn wij van mening dat de relatief robuuste verbeteringen op het gebied van 

sociaal functioneren en mentaliserend vermogen die zijn geobserveerd in de MBTp conditie, van 

klinisch belang zijn. Hoewel redelijkerwijs beargumenteerd zou kunnen worden dat MBTp niet 

veel toevoegt aan FACT, omdat beiden een groot effect sorteren op het gebied van sociaal 

functioneren, bleken die verbeteringen in de MBTp-conditie zes maanden na het einde van de 

behandeling in stand te blijven en robuuster te zijn dan FACT alleen. Dat is interessant voor de 

klinische praktijk omdat er tot nu toe weinig bewijs is geweest dat psychosociale interventies 

het sociaal functioneren duurzaam kunnen verbeteren (Cather et al., 2005; Laws, Darlington, 

Kondel, McKenna, & Jauhar, 2018; Green & Horan, 2019). Aangezien sociaal disfunctioneren 

voorspellend is voor terugval in psychose (Couture, Penn & Roberts, 2006), zou de toevoeging 

van MBTp aan FACT, ondanks de arbeidsintensieve aard van de therapie, kosteneffectiever 

kunnen blijken. Het beperkte aantal geobserveerde ziekenhuisopnames van patiënten die actief 

deelnamen aan MBTp lijkt hier inderdaad voor te pleiten (zie hoofdstuk 7), hoewel meer 

onderzoek nodig is om hierover definitieve uitspraken te doen. 

 Het waargenomen effect van MBTp op sociaal functioneren, lijkt in de subgroep van 

relatief recente patiënten het grootst. Recente patiënten in de MBTp groep vertoonden relatief 

grote verbeteringen, waarbij niveaus van functioneren werden bereikt (M = 116.58; zie 



hoofdstuk 7) die zich bevinden tussen die van NAPS patiënten (M = 108.07) en gezonde mensen 

(M = 123.36), zoals eerder is vastgesteld door Addington en Addington (2008). De grotere 

behandelrespons van relatief recente patiënten kan betekenen dat MBTp eerder in plaats van 

later zou moeten worden geïmplementeerd 

 

Maatschappelijke implicaties en toekomstig onderzoek 

Wereldwijd ontwikkelen ongeveer 7,5 per 1000 personen een psychotische stoornis gedurende 

hun leven (Moreno-Küstner, Martin, & Pastor, 2018). Dat betekent dat er, gebaseerd op het 

huidige bevolkingsaantal (United Nations Population Division), wereldwijd naar schatting zo’n 

58 miljoen mensen op een bepaald moment in hun leven een psychotische stoornis zullen 

ontwikkelen. Aangezien psychotische stoornissen de neiging hebben om patiënten ernstig te 

invalideren, leveren psychotische stoornissen een substantiële bijdrage aan de wereldwijde 

ziektelast, in eerste plaats voor patiënten zelf, maar ook voor samenlevingen (Mathers, Fat & 

Boerma, 2008). Een belangrijke oorzaak van dit hoge niveau van invalidering is vermoedelijk de 

achteruitgang van het sociaal functioneren. Hoewel er in de laatste decennia verschillende 

psychotherapeutische interventies zijn ontwikkeld voor psychotische stoornissen blijft bewijs 

dat zulke interventies zorgen voor duurzame verbeteringen op gebied van sociaal functioneren 

of cognitie momenteel beperkt (Green, Horan & Lee, 2019; Laws, Darlington, Kondel, McKenna, 

& Jauhar, 2018).  

Dit proefschrift levert een bijdrage aan de ontwikkeling van psychosociale interventies 

die zich richt op duurzame verbetering van het sociaal cognitief en functionerend niveau. Er zijn 

echter nog veel vragen over de effecten van MBTp, voordat deze als evidence based behandeling 

ingezet kan worden. Het blijft de vraag hoe MBTp het best geïmplementeerd kan worden, 

bijvoorbeeld of het effectiever zou zijn wanneer de interventie langer duurt, wanneer deze nog 

specifieker wordt afgestemd op psychotische patiënten (Sanz, 2018), of wanneer die wordt 

geïmplementeerd in de vroege fase van de stoornis (Debbané et al., 2016). Bovendien zijn we 

van mening dat MBTp in toekomstige studies moet worden vergeleken met andere, bij voorkeur 

vergelijkbare behandelingen voor psychotische stoornissen zoals CGT, Mindfulness Based 

Cognitive Therapy (Segal, Teasdale, & Williams 2004) of Metacognitive Reflection Insight 

Therapy (de Jong et al., 2018), omdat we nu niet met zekerheid kunnen vaststellen of 

aspecifieke factoren zoals het toevoegen van psychotherapie of behandeling in groepsvorm aan 

FACT de geobserveerde effecten hebben veroorzaakt. Ook is het van belang om te onderzoeken 

of de effecten van MBTp langer dan zes maanden beklijven. Interventies die het sociaal 

functioneren van patiënten met NAPS namelijk duurzaam kunnen verbeteren, zouden in 

potentie miljoenen patiënten kunnen helpen een beter bestaan op te bouwen. 

  



Algemene sterke punten en beperkingen 

Specifieke sterke punten en beperkingen van elke studie zijn eerder beschreven in de 

verscheidene hoofdstukken van het proefschrift. Enkele algemene sterke punten zijn de 

kwalitatief sterke meetinstrumenten die we hebben gebruikt. Er is daarnaast uitgebreide 

training gegeven aan de beoordelaars om zo de betrouwbaarheid van de metingen te 

maximaliseren. Ten tweede hebben we gebruik gemaakt van geblindeerde beoordelaars om 

mogelijke vooringenomenheid van beoordelaars te elimineren. Ten derde selecteerden we 

patiënten met een uitlopende lengte van ziekteduur en een veelheid aan psychotische 

diagnoses. Zodoende vinden wij dat onze resultaten de algemene praktijk op een adequate wijze 

weerspiegelen. Veel studies maken gebruik van strikte inclusiecriteria wat de 

generaliseerbaarheid van resultaten niet ten goede komt (Hoertel et al., 2015). 

 De belangrijkste beperking van onze studies is dat ze allemaal gebruik maakten van 

dezelfde steekproef. Dit doet af aan de generaliseerbaarheid van onze bevindingen, omdat onze 

resultaten ook simpelweg kenmerken kunnen weerspiegelen die specifiek zijn voor deze 

steekproef. Aangezien onze steekproef relatief milde positieve en negatieve symptomen had bij 

aanvang (zie hoofdstuk zeven), moeten onze gegevens met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. Ten tweede vergroot het toetsen van meerdere hypotheses binnen dezelfde 

steekproef, de aanwezigheid van zogenaamde ‘type 1’ fouten. Met elke toetsing bestaat er 

namelijk een kans van 5% dat gevonden effecten binnen deze steekproef, daarbuiten niet 

werkelijk bestaan. Herhaalde toetsingen vergroten daarmee ook de kans op het vinden van niet-

bestaande effecten. Ten derde bevatten de studies van de hoofdstukken drie, vier en vijf geen 

gezonde controlegroepen, waardoor het onmogelijk is om te aan te geven of de waargenomen 

correlaties specifiek zijn voor patiënten met NAPS, of ook bestaan in de algemene bevolking. 
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