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Inleiding

Psychotische aandoeningen kunnen een belangrijk nega-
tief effect uitoefenen op het functioneren van patiënten.
Hoewel er nog wetenschappelijke discussie bestaat over
het belang van een vroege interventie, neemt men op dit
ogenblik toch aan dat het nuttig is de duur van een
onbehandelde psychose zo kort mogelijk te houden (1,
2). In diverse studies werd aangetoond dat de onbe-
handelde periode („duration of untreated psychosis”
DUP), een belangrijke prognostische factor, bij jonge
mensen die een eerste psychotische episode doormaken,
vaak nodeloos lang is (3).

Van huisartsen wordt verwacht dat ze een rol spelen
in de vroege fase, de diagnose en de zorg op langere
termijn van psychotische patiënten (4). Huisartsen zijn
getraind en opgeleid om met zeer diverse klachten om
te gaan. Het is hun competentie om, uitgaande van die
grote diversiteit, de juiste beslissingen te nemen om ern-
stig van niet ernstig te onderscheiden (5). Eerstelijns-
artsen moeten in staat zijn adequaat het probleem op te
vangen en de eerste stappen te zetten voor verdere dia-
gnostiek (6). De duur van een onbehandelde psychose
is aanzienlijk korter bij patiënten die, in de jaren voor-
afgaand aan het acute moment, een hogere contactfre-
quentie hadden met de huisarts (7).
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Een Belgische richtlijn stelt dat alle betrokkenen in
de zorg- en welzijnssector attent moeten zijn op sub-
klinische en vroege tekens van psychose (8). Huisartsen
moeten vooreerst de vroege tekens correct kunnen
inschatten: gedragsproblemen, emotionele en cognitieve
stoornissen (9).

In het kader van de opleiding huisartsgeneeskunde
werd de literatuur bestudeerd. Antwoorden werden
gezocht op vragen rond epidemiologie, klinisch voor-
komen, diagnose, behandeling en organisatie van de
zorg voor psychotische patiënten.

Wat is bekend over het voorkomen van vroege
psychose en psychotische fenomenen

in de praktijk?

Patiënten met psychose worden vaak het eerst gezien
door de huisarts (10). Psychotische symptomen komen
veel voor in de eerste lijn. Een wat ouder Amerikaans
onderzoek heeft het over 3,7% van de consulterende
patiënten (11). Er was een sterke correlatie tussen
psychotische symptomen en disfunctioneren op profes-
sioneel, sociaal en familiaal vlak, affectieve stoornissen,
angststoornissen en middelenmisbruik. Recenter onder-
zoek door dezelfde groep signaleert dat 20,9% van de
bezoekers van een stedelijke universitaire huisartsen-
praktijk één of meer psychotische symptomen vertoonde,
meestal auditieve hallucinaties (12). Vergeleken met
patiënten zonder psychotische symptomen, hadden ze
een hogere kans op depressie, paniekstoornis, angst-
stoornis en alcoholmisbruik. Uit Nederlands onderzoek
werd duidelijk dat de incidentie van positieve psychoti-
sche symptomen honderd keer groter is dan de klas-
sieke schattingen van incidenties van schizofrenie (13).
Slechts bij een minderheid van de personen bleef deze
symptomatologie langdurig bestaan. De Maastrichtse
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TABEL 1

Incidentiecijfers van psychotische diagnosen in het Vlaams Integonetwerk.

ICPC-code ICD-10-code Aantal diagnosen per 1.000
patiënten in de
praktijkpopulatie

Organische psychose P 71 F 09 0,10
Schizofrenie P 72 F 20.9 0,22
Affectieve psychose P 73 F 39 0,09
Psychose nao P 98 F 29 0,46
Pneumonie R 81 J 18.9 4,52
Dementie P 70 F 03 0,68

De jaarlijkse contactgroep (JGC) is het aantal verschillende patiënten die op 1 jaar een huisarts raadplegen. Gekoppeld aan gegevens van het
Intermutualistisch Agentschap wordt daaruit de praktijkpopulatie berekend. De praktijkpopulatie is groter dan de jaarlijkse contactgroep omdat niet
alle personen in eenzelfde jaar de huisarts consulteren (20).
ICD-10: „International classification of diseases, injuries and causes of death”; ICPC: „International classification of primary care”.

onderzoeksploeg geeft aan dat er verschillen zijn tus-
sen stedelijke en landelijke regio’s voor wat psychotische
aandoeningen betreft (14). Verder is duidelijk dat
psychotische stoornissen meer voorkomen in een
armere, laaggeschoolde en werkloze populatie (15, 16).

Schizofrenie, de belangrijkste oorzaak van psychose,
vertoont volgens DSM-IV een prevalentie in de algemene
populatie van 0,5 tot 1,5% met incidenties van 0,5 tot
5 per 10.000 inwoners per jaar (17). In andere publica-
ties wordt de prevalentie geschat op 1,4 à 4,6 per 1.000
inwoners (8). Intego, het Vlaamse epidemiologische net-
werk van huisartsen, vermeldt gelijkaardige cijfers
(tabel 1) (18-20). Als dit teruggekoppeld wordt voor een
huisartsenpraktijk met 1.000 patiënten, is de incidentie
te schatten op 1 nieuw geval van schizofrenie per 1 tot
5 jaar, de prevalentie op 3 à 4 per huisarts.

Schizofrenie, psychotische symptomen en klachten
vormen een zeer zware belasting voor de mantelzorgers
en de omgeving, zeker emotioneel. Ook financieel zijn
de kosten zeer hoog voor de samenleving en de familie
(21). Vergeleken met depressie en angsstoornissen zijn
psychotische aandoeningen redelijk zelden in de eerste
lijn, maar de lijdensdruk is groot (22).

Wat is bekend over het natuurlijk verloop van
(vroege) psychose?

Onder een „vroege psychose” verstaat men zowel de
periode waarin zich prodromale verschijnselen voor-
doen, de kritieke periode van de psychose zelf en de
eerste 5 jaar vanaf het begin van de behandeling van de
eerste psychotische episode of de herstelfase (23).

De premorbide fase is de periode tijdens de kinder-
jaren of ten minste een periode in de adolescentie waarin
het emotionele, cognitieve en gedragsmatige functione-
ren niet aangetast zijn. Het is een periode in de kin-
derjaren of de adolescentie waarin reeds subtiele afwij-
kingen kunnen vastgesteld worden. Zo kan de
taalontwikkeling van kinderen gestoord zijn, beginnen
ze later te lopen, presteren ze slechter op school en heb-
ben de neiging om zich sociaal af te zonderen.

De prodromale fase is een fase waarin een aanhou-
dende en klinisch belangrijke afwijking van het pre-
morbide niveau optreedt. De duur van deze fase kan
variëren van enkele weken tot enkele jaren (24). De
term prodroom is misleidend omdat hij enkel retro-
spectief gebruikt kan worden.

In de psychotische fase treden geleidelijk meer
psychotische symptomen op. In de acute fase zijn dui-
delijke („florid”) psychotische symptomen aanwezig
(cf. DSM-IV-TR). Deze klinische symptomen veroorza-
ken bij de patiënt een verstoring in perceptie (halluci-
naties, delirium,...). Meestal ziet men ook een verstoring
van cognitie, emoties en gedrag (bv. sociale isolatie,
zelfverwaarlozing, verminderd functioneren op het
werk,...). Er is meestal ook een gebrek aan ziekte-
inzicht. In deze fase merkt men dat het gemiddeld 1 à
2 jaar duurt vooraleer gespecialiseerde hulp gezocht
wordt, vaak na uitgesproken bizar gedrag of na een con-
flict (25).

Vanaf het begin van de behandeling treedt de her-
stelfase op.

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor het
onderscheid tussen positieve en negatieve symptomen
(26). Positieve symptomen zijn verschijnselen die er niet
zouden mogen zijn zoals wanen, hallucinaties en inco-
herentie. Negatieve symptomen zijn uitingen van het
ontbreken van gedrag of belevingen die er normaal wel
zijn: affectieve vervlakking, sociaal terugtrekkingsge-
drag, apathie, initiatiefverlies en spraakarmoede.

Welke problemen, ervaringen, verwachtingen
hebben huisartsen met de diagnose en opvang

van vroege psychose in de praktijk?

De aanpak van psychose door de huisarts is sterk afhan-
kelijk van de attitude van de dokter zelf (27). De huis-
artsen die na het afstuderen nog verdere cursussen psy-
chiatrie gevolgd hebben, bleken meer vertrouwd te zijn
met het ziektebeeld en durfden het dan ook sneller
behandelen. De huisartsenzorg voor psychotische patiën-
ten wordt beïnvloed door meerdere factoren: de presen-



Psychose: probleemschets vanuit de huisartspraktijk 931

tatie van de patiënt (acuut versus chronisch), het emo-
tioneel impact, de expertise, de professionele attitude,
de patiëntgerelateeerde factoren, de familie van de
patiënt, de praktijkorganisatie en de samenwerking met
psychiatrische diensten (28).

De patiënten vinden volgende elementen erg waarde-
vol: de rol die de huisarts kan spelen tijdens de consul-
tatie, de organisatie van de eerste lijn, de arts-patiënt-
relatie, de invloed van stereotype ideëen die huisartsen
soms hanteren en het belang om hoop te kunnen geven
op een volledig herstel, alsook een goede samenwerking
tussen de eerste en de tweede lijn (29, 30).

Richtlijnen benadrukken de noodzaak van afspra-
ken rond samenwerking met de tweede lijn (31). De
Engelse National Institute for Clinical Evidence(NICE)-
richtlijn onderstreept het belang van het opvolgen van
de fysieke gezondheid door huisartsen (32), wat
bevestigd wordt door ander onderzoek (33).

Huisartsen met vlotte toegang tot samenwerkings-
verbanden met specialisten vertonen betere kennis,
vaardigheden en comfort in het behandelen van psy-
chiatrische aandoeningen, alsook een grotere voldoe-
ning over de diensten voor het mentale welzijn (34).

Onderzoek toonde aan dat de kennis van huisartsen
over het impact van schizofrenie op de samenleving
belangrijk is om tijdig te kunnen tussenkomen en destig-
matiserend te kunnen werken op patiënten en hun
omgeving (35). Daarom zijn er specifieke opleidings-
pakketten in verband met psychose noodzakelijk voor de
training van huisartsen (36). Een opleidingspakket werd
ontwikkeld om de vroege opvang door huisartsen te ver-
beteren (3). Recent onderzoek in 11 Europese landen
maakt duidelijk dat huisartsen zelf samenwerkingsver-
banden belangrijker vinden dan opleiding (37).

Wat is de voorspellende waarde van symptomen
en prodromen in een laag-prevalente setting als

huisartsgeneeskunde?

Kernprobleem blijft hoe huisartsen uit de veelheid van
gepresenteerde, atypische klachten komen tot een vol-
doende aanvoelen: „hier is iets niet pluis”. De combi-
natie van klinisch aanvoelen, klinische alertheid en het
au sérieux nemen van het „pluis-niet pluis”-gevoel,
samen met het hanteren van gevalideerde testen en richt-
lijnen, kunnen vaak veel leed besparen (38).

Het „Comprehensive assessment of at-risk mental
states” (CAARMS) is een instrument dat beweert de over-
gang van vroege psychose naar floride psychose te kun-
nen vaststellen en opvangen (25).

Yung et al. bepaalden de voorspellende waarde van
de criteria waarmee personen met een verhoogd risico
opgespoord worden (39, 40). Ze deden dit aan de hand
van een steekproef bij hulpzoekende 15 tot 24-jarigen,
die reeds doorverwezen waren naar een psychiatrische
dienst. Eerst werd bepaald of ze behoorden tot de „ultra
high risk”(UHR)-groep, die zelf bestond uit 3 subgroepen
(tabel 1). Bij de eerste was er sprake van symptomen die

afwijken van normaal gedrag, maar nog niet psycho-
tisch zijn, of van subklinische psychotische ervaringen.
De tweede groep had ooit korte intermitterende psycho-
tische ervaringen doorgemaakt. Diegenen met een eer-
stegraadsverwant die een psychotische stoornis of een
schizotypische persoonlijkheidsstoornis in combinatie
met niet-specifieke symptomen, zoals verminderde stem-
ming of angststoornissen, werden in de laatste groep
ingedeeld. In de steekproef voldeed 40,7% aan de UHR-
criteria. Gedurende de follow-upperiode van 6 maanden
ontwikkelde 10,1% een psychose. Bij de UHR-negatieven
werd 1 persoon psychotisch. UHR-positieven hadden een
significant hoger risico om een psychose te ontwikkelen
(oddsratio: 19,3; 95% betrouwbaarheidsinterval: 2,5-
150,5). Het verminderd functioneren bij de opname was
geassocieerd met het optreden van psychose in de hele
steekproef en in de UHR-groep. Uit deze studie kwamen
enkele hoog significante voorspellende factoren voor
psychose naar voren: lange duur van prodromale symp-
tomen, laag functioneren bij opname, laaggradige
psychotische symptomen, depressie en desorganisatie.

Verder wezen Addington en Yung er op dat bij een
psychose eerst de niet-specifieke symptomen, zoals
stemmingswisselingen en slaapproblemen, optreden (41,
42). Dan volgen de negatieve symptomen en daarna
pas de positieve, eerst in subklinische vorm, later in
volle presentatie. Deze studies ondersteunen de idee dat
prodromale personen symptomatisch zijn en een hoog
risico lopen om psychose te ontwikkelen. Het aantal
mensen met vroege symptomen die uiteindelijk full-
blown psychotische symptomen ontwikkelen, is niet
duidelijk. Dit komt vooral doordat sommige vroege teke-
nen niet specifiek zijn en door de grote verschillen tus-
sen individuen.

Volgens Bak et al. is professionele klinische evaluatie
alleen niet voldoende om een maximale sensitiviteit voor
voorspelling van toekomstige psychotische stoornissen te
bekomen (43). Een combinatie van zelfrapportage en kli-
nische evaluatie biedt betere resultaten. Zo werden 4.081
personen, met exclusie van deze met psychotische stoor-
nissen in de voorgeschiedenis, at random geselecteerd en
geïnterviewd aan de hand van het „Composite diagnostic
interview” op tijdstip 0 en 3 jaar later. Een niet-erkend
symptoom (aangegeven door patiënt en verworpen door
clinicus na herevaluatie) bleek een krachtige voorspeller
voor ontwikkeling van een psychotische stoornis.

In Emerging psychosis in young people wordt aan de
huisarts een vragenlijst aangeboden om bij de jonge ado-
lescenten te screenen naar symptomen die wijzen op een
kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een psychose
(9). Op deze manier kan de huisarts bij de patiënten met
verhoogde kwetsbaarheid extra aandachtig zijn voor moge-
lijke veranderingen in het sociaal en/of psychologisch
functioneren. Vervolgens kan hij met behulp van een lijst
van waarschuwingstekens een ontluikende psychose vroe-
ger herkennen om zo tijdig te kunnen ingrijpen.

Klosterkötter et al. vermeldden dat de meeste arti-
kels zo opgebouwd zijn dat men eerst een hoog-risico-
populatie aflijnt van deze met een lager risico (44). Hier
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is sprake van „geïndiceerde preventie”. Hierbij legt men
zich toe op personen met klinische tekens en personen
in de prodromale fase, die nog niet voldoen aan de diag-
nostische criteria. Bij selectieve preventie richt men zich
tot mensen met risicofactoren voor een aandoening, zon-
der symptomen te vertonen. Dit resulteert in te veel fout-
positieven en fout-negatieven. Geïndiceerde preventie en
vroege interventie lijken bijgevolg het best haalbaar voor
een laagprevalente aandoening in de huisartsenpraktijk.

De modellen om patiënten met een hoog risico op het
ontwikkelen van een psychose op te sporen, kunnen een
handig middel voor de huisarts zijn om de vroegtijdige
symptomen en prodromen tijdig te onderkennen. Toch
moet men kritisch zijn: ze leveren immers veel fout-
positieven en bijgevolg veel nodeloze ongerustheid op.

Diagnostische moeilijkheden en het gebrek aan mede-
werking van de patiënt vormen vaak een obstakel voor
de huisarts. Een prodroom is prospectief moeilijk te her-
kennen gelet op zijn niet-specifieke symptomen. Daar-
enboven blijkt dat patiënten met positieve psychotische
symptomen dikwijls meteen professionele geestelijke
gezondheidszorgers contacteren, terwijl patiënten met
insidieuze en meer niet-specifieke gewaarwordingen eer-
der de huisarts raadplegen (45). Deze insidieuze ver-
schijnselen zijn het meest voorspellend voor een ontlui-
kende psychose, maar ze worden vaak niet herkend door
de huisarts (46). Ook blijft het uitsluiten van somatische
oorzaken van een psychose een wezenlijk element (23).

Wat is het verband tussen middelenmisbruik en
psychose en in welke mate maskeert

middelenmisbruik de diagnose van een andere
belangrijke pathologie die psychose

veroorzaakt?

Er is lange tijd veel onduidelijkheid geweest over de
relatie tussen het gebruik van drugs als cannabis en het
ontstaan van psychose (47). Personen met een kwets-
baarheid voor psychose vormen een risicogroep (48).
Inmiddels werd duidelijk dat door het sterk verhoogde
gebruik, vermoedelijk vooral door personen met een
verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, het aantal
psychosen, sterk zal toenemen (49). Verder gebruik van
cannabis na een eerste opstoot, brengt een goede prog-
nose zeer sterk in het gedrang (50). Het herkennen van
middelenmisbruik bij een eerste psychotische episode
kan hierop een gunstige invloed uitoefenen indien door
de zorgverstrekkers adequaat gereageerd wordt (50).

Naast cannabis zijn metamfetaminen (MA) de laat-
ste jaren erg populair, zowel in de VS als elders. Het
werkingsspectrum van deze drug loopt gelijk met dat
van cannabis wat betreft de vrijzetting van dopamine,
serotonine en noradrenaline. Recent onderzoek toont
aan dat de prevalentie van neuropsychiatrische proble-
men bij MA 40% bedraagt. Hier betreft het voorname-
lijk cognitieve defecten, meer specifiek problemen met
het geheugen en de aandacht. Cijfers met betrekking tot
psychose worden in deze studie niet gegeven (51).

Een studie, gepubliceerd in 2006, haalt aan dat de
prevalentie van nicotinegebruik hoger ligt bij mensen
met psychische problemen dan in de standaardpopula-
tie. Hierop besloot men om de effecten van het roken en
het onttrekken van nicotine te bestuderen bij patiënten
met schizofrenie en een controlegroep. De patiënten met
schizofrenie (n=27) rookten na een periode van ont-
trekking beduidend meer dan een controlegroep (n=26),
maar er was geen verschil in dervingsverschijnselen
noch in gemoedstoestand (depressie). Gegevens over
patiënten met psychose zijn niet teruggevonden (52).

Algemeen wordt meer en meer aangenomen dat mid-
delenmisbruik tot psychologisch ongewenste effecten
kan leiden, met name psychose. Vaak werd de vraag
gesteld naar de relatie: wat is de kip en wat het ei? Ligt
het middelenmisbruik aan de oorzaak van de psychose?
Of gebruiken mensen deze middelen om uit hun
„wereld” te vluchten? Alhoewel er de laatste jaren een
beter inzicht is bekomen in het verband tussen midde-
lenge(mis)bruik en psychose zal verder onderzoek meer
duidelijkheid moeten verschaffen.

Bestaan er specifieke modellen om dit probleem
van vroege psychose in de huisartspraktijk te

behandelen?

De opvang en begeleiding van psychotische patiënten
vergt een actieve aandacht (53). Een goed uitgebouwde
samenwerking met de psychiatrische diensten, ingebed in
de eerste lijn, is cruciaal (3, 7, 54-56). De opvang wordt
zeer sterk bepaald door de persoonlijke attitude van de
arts én de kwaliteit van de samenwerking tussen de
huisarts en de psychiatrische hulpverleningscircuits (28).
Zulk een behandeling kan uitgevoerd worden in een
niet-stigmatiserende setting (23).

Er zijn meerdere studies die aantonen dat een goede
samenwerking, meer nog een ondersteuning vanuit de
gespecialiseerde sector naar de huisartsenpraktijk, een
gunstig effect uitoefent op de uitkomst van de zorg voor
de psychotische patiënt (57). Netwerking tussen huis-
artsen en het gespecialiseerde circuit vermindert het her-
val en heeft daardoor een gunstig effect op de uitkomst
van de patiënt met psychose (58). Tot 30% van de
patiënten verliest het contact met de psychiater (55).
Patiënten moeten onder supervisie blijven van multi-
disciplinaire, gespecialiseerde teams van geestelijke
gezondheidszorg (23). In een recente studie in 11 Euro-
pese landen werd duidelijk dat de huisartsen vooral
nood hebben aan effectieve en snelle samenwerkings-
verbanden met psychiatrische diensten (37).

Daartoe zijn goede afspraken noodzakelijk. Daar waar
huisartspraktijken zelf een psychiatrisch verpleegkun-
dige inschakelen, is er een betere opvolging (55). Laag-
drempelige toegang tot en samenwerking met gespeciali-
seerde diensten is cruciaal (39, 46). Het is een uitdaging
voor de gezondheidszorg in haar geheel om een goed
geïntegreerde zorg met een goede continuïteit aan te bie-
den aan de psychotische patiënten en hun familie (59).
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Er bestaan meerdere modellen van programma’s
voor de opvang van psychotische patiënten. Ze beogen
meestal dezelfde doelen: de vroege opsporing en behan-
deling van de eerste symptomen van psychotische aan-
doeningen, de verbetering van de toegankelijkheid van
de psychiatrische zorg en daardoor vermindering van
het uitstel tot de initiële behandeling, de vermindering
van de frequentie en ernst van het herval, het verhogen
van het tijdsinterval tot het eerste herval, het vermin-
deren van de secundaire morbiditeit in de postpsycho-
tische fase van de ziekte, het verminderen van de ont-
wrichting van het sociale en beroepsmatige functioneren
en de psychosociale ontwikkeling in de kritieke fase en
het promoten van het welzijn van de familie en het ver-
minderen van de belasting van de zorgverleners (60).

Verscheidene zorgpakketten incorporeren steeds de
verschillende aspecten: continuïteit in de ondersteuning
van patiënt en familie, het verminderen van de afhan-
kelijkheid van de patiënt van het systeem en het wape-
nen om zijn mentale gezondheid zelf te onderhouden.
Hiervoor wordt een behandelingspakket ontwikkeld, met
aandacht voor opvoeding van patiënt, familie en zorg-
verleners, voorlichting en betrekken van de familie. Daar-
voor worden case-managers ingezet die de zorgverleners
en de coördinatie van vormingsactiviteiten verzorgen.

De aandacht voor de samenwerking met de huisarts
varieert sterk tussen de programma’s. Een van de belang-
rijkste elementen die leiden tot succes is het hebben van
een centrale zorgverstrekker, zoals de eerstelijnsarts, die
over de tijd gespreid de patiënt en diens familie leert
kennen. De patiënt kennen en bewust zijn van het ganse
zorgenaanbod maken dat de huisarts op gepaste tijden
de verschillende diensten of zorgverstrekkers kan con-
tacteren (61, 62). Een relatie met een goed geïnformeerde
huisarts is essentieel in een effectieve behandeling (61).

Besluit

Psychotische symptomen komen vaak voor in de dagelijkse
praktijk van huisartsen; schizofrenie is dat veel minder.
Voor een gunstige prognose is een tijdige opsporing nodig.
Er zijn echter weinig krachtige en betrouwbare instru-
menten om hiertoe te komen. De belangrijkste elementen
zijn, naast een adequate kennis en opleiding, een goede
en efficiënte samenwerking tussen huisartsen en andere
eerstelijnswerkers met de gespecialiseerde tweede lijn.
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Abstract
Psychosis in general practice

Psychotic phenomena and symptoms are frequently
present in primary care. It remains a task of the gen-
eral practitioner to seek, out of a set of vague symp-
toms, whether the psychiatric status of the patient
is safe and sound or not.

However, diagnostic tests with a strong predic-
tive value are scarce. Extra attention and diagnos-
tic sensitivity of the general practitioner, combined
with a well-developed cooperation with the special-
ized psychiatric sector, constitute the key compo-
nents for an early detection and adequate treatment.
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