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Cerebral vulnerability, characterized by altered neural communication between vari-
ous brain regions, is assumed to be one of the factors that contribute to the etiology of 
psychotic disorder. This structural dysconnectivity, possibly already occurring before 
illness-onset, may be caused by a complex interplay between genetic vulnerability 
and environmental risk factors during different stages of life. Diffusion tensor imaging 
(DTI) is a commonly applied method for investigating white matter (WM) structural 
connectivity in vivo. DTI is used in this thesis to investigate a potential WM interme-
diate phenotype for psychosis, to examine the course of WM development over time, 
and to explore the association between environmental stressors and WM change over 
time.

In chapter 1, a general introduction on the themes of this thesis, as well as the outline 
and aims of the thesis are described.

In chapter 2 a WM intermediate phenotype for psychosis is investigated. Although 
previous DTI studies in patients with a psychotic disorder have undisputedly shown a 
decrease in FA in fronto-temporal and fronto-occipital connections, a limited number 
of DTI studies, often with smaller sample sizes, have been performed on individuals at 
higher-than-average genetic risk for psychosis. In the current study, significantly lower 
mean FA in patients with a psychotic disorder compared to healthy controls was found 
throughout the brain, especially in the corpus callosum, forceps major and minor and 
several parts of the corona radiata. Intermediate values were found in healthy siblings 
with respect to patients and controls, yet no significant differences. Additional analy-
ses failed to show a clear association between microstructural WM and antipsychotic 
medication. No confounding effect of cannabis, and only a minor confounding effect 
of other drug use, on microstructural WM was found. Furthermore, it was examined 
whether the WM group differences were sex dependent. Results of this analysis 
showed that the group differences between patients and controls may be partly due 
to lower FA values in the female participants. In conclusion, the finding of widespread 
WM abnormalities in patients with a psychotic disorder may reflect illness-related 
brain pathology, not providing clear evidence for an intermediate phenotype.

In chapter 3, microstructural white matter is examined over time in patients with a 
psychotic disorder, unaffected siblings and controls, by analyses of diffusion scans 
that were acquired at two time-points with, on average, a three year interval. The pre-
sented longitudinal study showed a relatively stable whole-brain mean FA in patients 
with psychotic disorder, opposed to a significant FA decline in unaffected siblings with 
respect to controls. WM tract-specific analyses revealed more tracts with a decrease 
than an increase over time in both patients and siblings. In particular, a smaller mean 
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FA increase in the retrolenticular part of the internal capsule (RPIC), and a mean FA 
decrease in the posterior corona radiata (PCR) and the cingulum (all right-sided) was 
found in patients with respect to controls. In siblings, a significant smaller mean FA 
increase in the right RPIC and a mean FA decrease in the right cingulum was found 
with respect to controls. Thus, in contrast to baseline, at follow-up both patients and 
siblings had a lower whole-brain mean FA with respect to controls. The results provide 
evidence for a process of WM alterations in individuals with liability for psychotic 
disorder. Moreover, decreased FA in patients with respect to controls may stabilize 
over time, without (further) WM decline, at least over a certain period during the 
course of the illness.

Numerous epidemiological studies point to environmental risk factors such as ado-
lescent cannabis use and childhood trauma as the most common risk factors for 
psychotic disorder. In chapter 4 a cross-sectional as well as a longitudinal design was 
applied to examine the association between these environmental exposures and 
white matter alterations in patients with a psychotic disorder, their healthy siblings 
and a healthy control group. In contrast with the cross-sectional analysis at baseline, 
the follow-up analysis showed a significant negative association between cannabis use 
/ childhood trauma and FA in patients with a psychotic disorder. This concurred with 
the longitudinal analysis, in which a larger whole-brain mean FA decline over 3 years 
was associated with higher levels of cannabis exposure and higher levels of childhood 
trauma in patients with a psychotic disorder. This pattern of results was not seen in 
the siblings and controls. In additional analyses on specific WM tracts, it was found 
that the childhood trauma exposure was associated with white matter alteration in 
the right cingulum, a stress-processing related region. This is the first longitudinal 
DTI study showing that the extent of microstructural WM alterations in patients with 
a psychotic disorder (but not in siblings and controls) is conditional on the level of 
environmental risk exposure, suggesting interactions between the environment and 
illness-related factors.

In chapter 5, the findings presented in the previous chapters are discussed into more 
detail and integrated from a wider perspective. In addition, strengths and weaknesses 
of the presented studies in this thesis are highlighted, providing directions for future 
DTI studies.
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Cerebrale kwetsbaarheid, gekenmerkt door een veranderde neuronale communicatie 
tussen verschillende hersengebieden, wordt verondersteld een van de factoren te zijn 
die bijdraagt aan het ontstaan van een psychotische stoornis. Deze structurele discon-
nectiviteit, mogelijk al aanwezig voor aanvang van de aandoening, is het gevolg van 
een samenspel van genetische kwetsbaarheid en omgevingsrisicofactoren die zich 
door verschillende levensfasen heen voordoen. Diffusion Tensor Imaging (DTI) is een 
veelvuldig toegepaste in vivo methode om de mate van structurele connectiviteit van 
de witte stof te onderzoeken. DTI wordt in dit proefschrift toegepast om een   mogelijk 
witte stof endofenotype voor psychose op te sporen, witte stof ontwikkeling over 
een bepaalde tijdsinterval te volgen, en te onderzoeken of er een associatie is tussen 
omgevingsstressoren en witte stof afwijkingen over de tijd.

In hoofdstuk 1 wordt na een algemene inleiding over de thema’s in dit proefschrift, de 
opbouw en doelstellingen van het proefschrift besproken.

In hoofdstuk 2 wordt een witte stof endofenotype voor psychose onderzocht. Hoewel 
tal van DTI studies in patiënten met een psychotische stoornis een fractionele ani-
sotropie (FA) daling in fronto-temporale en fronto-occipitale witte stof verbindingen 
hebben aangetoond, zijn er slechts een beperkt aantal DTI studies uitgevoerd, vaak 
met kleinere aantallen proefpersonen, bij gezonde eerstegraads familieleden. In 
het gepresenteerde onderzoek worden er significant lagere FA waarden gevonden, 
verspreid in het brein, vooral in het corpus callosum, forceps major en minor en 
verschillende onderdelen van de corona radiata, bij patiënten met een psychotische 
stoornis vergeleken met gezonde controle personen. Intermediaire afwijkingen, wel-
iswaar zonder significante verschillen, worden gevonden bij gezonde broers/zussen, 
in vergelijking met de patiënten en de controles. Aanvullende analyses laten geen 
duidelijk associatie zien tussen witte stof veranderingen en antipsychotica gebruik 
en wordt er geen confounding effect van cannabis en slechts een gering confounding 
effect van andere (hard)drugs op de witte stof waargenomen.
Daarnaast is onderzocht of de gevonden groepsverschillen in witte stof afhankelijk 
zijn van geslacht. Resultaten laten zien dat het groepsverschil tussen controles en pa-
tiënten mogelijk deels wordt veroorzaakt door lagere FA waarden van de vrouwelijke 
proefpersonen. Kortom, de bevinding van wijdverspreide witte stof afwijkingen bij pa-
tiënten met een psychotische stoornis weerspiegelen mogelijke ziekte-gerelateerde 
breinpathologie, waarbij er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een endofenotype.

In hoofdstuk 3 wordt de witte stof ontwikkeling over een bepaalde tijdsinterval on-
derzocht bij patiënten met een psychotische stoornis, hun gezonde broers/zussen en 
een gezonde controlegroep. De gepresenteerde longitudinale studie toont over een 
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periode van ongeveer 3 jaar, een relatief stabiele FA van het gehele brein bij patiënten 
met een psychotische stoornis, in tegenstelling tot een significante FA daling bij de 
broers/zussen, vergeleken met de gezonde controle groep. Een analyse gericht op de 
individuele witte stof vezelbundels toont aan dat meer bundels een FA daling laten 
zien i.p.v. een stijging bij zowel patiënten als hun gezonde eerstegraads familieleden, 
vergeleken met de gezonde controle personen. Er wordt een significant kleinere FA 
stijging gevonden van het retrolenticulaire deel van de capsula interna (RPIC), en een 
significante FA daling van de corona radiata posterior en het cingulum (allen rechtszij-
dig) bij de patiënten vergeleken met de controles. Bij de gezonde broers/zussen wordt 
ook een significant kleinere FA stijging gevonden van de rechter RPIC en FA daling van 
het rechter cingulum, wederom vergeleken met gezonde controles. In tegenstelling 
tot bij de nulmeting (hoofdstuk 2), wordt nu bij de follow-up een lagere FA van het 
gehele brein gevonden bij zowel patiënten met een psychotische stoornis als hun 
broers/zussen, vergeleken met de controle groep. Dit resultaat duidt niet alleen op 
een verstoorde ontwikkeling van de witte stof bij mensen met een kwetsbaarheid 
voor een psychotische stoornis, maar suggereert ook een stabilisatie van witte stof 
achteruitgang na ontstaan van de psychotische stoornis, althans gedurende een 
bepaalde periode in het ziektebeloop.

Talrijke epidemiologische studies hebben aangetoond dat omgevingsrisicofactoren, 
zoals trauma in de kindertijd en cannabisgebruik in de adolescentie, veel voor-
komende risicofactoren voor psychose zijn. In hoofdstuk 4 wordt door middel van 
zowel een cross-sectionele als een longitudinale analyse, de associatie onderzocht 
tussen deze omgevingsstressoren en microstructurele witte stof veranderingen in 
patiënten met een psychotische stoornis, hun gezonde broers/zussen en een gezonde 
controle groep. In tegenstelling tot bij de nulmeting, worden bij de cross-sectionele 
vervolgmeting significante associaties gevonden tussen blootstelling aan cannabis / 
jeugdtrauma en FA bij patiënten met een psychotische stoornis. Dit komt overeen 
met de resultaten van de longitudinale analyse, waaruit blijkt dat een grotere FA 
daling in 3 jaar (gemiddeld over het gehele brein) is geassocieerd met een hogere 
blootstelling aan cannabis en jeugdtrauma bij patiënten met een psychotische stoor-
nis. Dit patroon is afwezig bij de eerstegraads familieleden van deze patiënten en 
gezonde controles. In een aanvullende analyse gericht op veranderingen in specifieke 
witte stof vezelbundels wordt gevonden dat blootstelling aan trauma in de kindertijd 
geassocieerd blijkt te zijn met witte stof afwijkingen in een gebied betrokken bij de 
stress-verwerking; het rechter cingulum. Dit is de eerste longitudinale DTI studie 
waaruit blijkt dat de omvang van de microstructurele witte stof veranderingen bij 
patiënten met een psychotische stoornis (maar niet bij broers/ zussen en controles) 
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afhankelijk is van de mate van blootstelling aan omgevingsrisicofactoren, en daarmee 
een interactie suggereren met omgeving en ziekte-gerelateerde factoren.

In hoofdstuk 5 worden de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken meer in 
detail besproken en geïntegreerd vanuit een breder perspectief. Daarnaast worden 
de sterke en zwakke punten van de gepresenteerde studies in dit proefschrift belicht, 
waarbij aangrijpingspunten voor toekomstig DTI studies worden benoemd.


