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aanwezig.Daarnaastzijnsymptomenalspsychoti

scheervaringen(wanenofhallucinaties)inminof

meerdere mate aanwezig in de algemene bevol

king. Er is dus sprake van een ‘psychosecontinu

um’: hoewelveleindividuenpsychotischeervarin

genhebben,zijndieslechtsbijeenbeperktaantal

personen in die mate ernstig dat ze een psychoti

schestoornisontwikkelen,zoalsschizofrenie.

Eeneersteclustervansymptomenbestaatuitde

zogenaamdepositievesymptomen.Ditzijnsymp

tomen die iets extra toevoegen aan het normaal

functioneren,zoalswanenenhallucinaties,uitin

gen van een gestoorde realiteitstoetsing. Als die

symptomen aanhouden en een impact hebben op

het functioneren wordt er over psychose gespro

ken.Vaakhebbenze,zoalsbijTom,eenparanoïde

of achterdochtige inhoud. Negatieve symptomen

zijneenclustervannormalefunctiesdiebijpatiën

ten met schizofrenie verminderd of afwezig zijn.

Zozijnervaakeenverminderdemotivatie,concen

tratie, energie of plezierbeleving en ook minder

sociale contacten. Patiënten spreken minder vlot:

zezwijgenvaakenalszeietszeggen,gebruikenze

eenbeperktewoordenschat,ofsprekenslechtsover

eenbeperktaantalthema’s.OokbijTomwarener

negatieve symptomen, zoals minder sociale con

tactenenalleennogsprekenoverzijnwaangedach

ten.Vroegerwerdgedachtdatstemmingsstoornis

sennietbehoordentothetziektebeeld.Eeneerste

psychosewordtechtervaakvoorafgegaandooreen

depressieendepressieskunnenookvoorkomenna

psychotische episodes. Mensen met schizofrenie

hebbeneenverhoogdrisicoopzelfmoord.

Patiëntenhebbenookmoeilijkhedenopverschil

lende cognitieve domeinen, zoals intelligentie,

aandachtofgeheugen.Zehebbenmoeiteomande

remenseninteschatten,ofwetenmoeilijkerhoe

zichtegedragenbijanderen.Daarnaastlijdenheel

wat patiënten ookaan een verminderd of afwezig

ziekteinzicht:zezijnervanovertuigdnietziekte

zijnenwillendusookgeenmedicatienemen,wat

voor problemen zorgt in de behandeling. Tachtig

tot negentig procent van de patiënten maakt bin

nen de vijf jaar opnieuw een psychose door als ze

hunmedicatiestoppen.Schizofrenieleidtniettot

eenverhoogdeagressieofcriminaliteit. Patiënten

zijnnetvakerhetslachtoffervanmisdaden.Slechts

bijeenbeperktegroepisereenhogerrisico,meest

al bij een combinatie van een onbehandelde psy

chose,vroegeraanwezigepersoonlijkheidstrekken

en druggebruik. Patiënten met schizofrenie heb

bentenslotteookanatomische afwijkingen,zoals

eenverminderdhersenvolume.Hierbijzijnerook

functioneleverschillenindewerkingvandeherse

nenenkomenvakerlichteneurologischeafwijkin

genvoor,zoalsinoogvolgbewegingen.

Het wisselend voorkomen van die symptomen

en de beperkte interactie tussen de symptomen

clusters zorgen ervoor dat schizofrenie een zeer

heterogeenbeeldgeeft.Anderepsychiatrischeaan

doeningen, zoals manische depressiviteit, lijken

somsopschizofrenie.Pasinhetbeginvandetwin

tigsteeeuwwerdendezeziektesvanelkaaronder

scheiden. In 1908 beschreef Emil Kraepelin een

ziektediehij‘dementiapraecox’noemde:deziekte

omvatte psychoses en had een nefast verloop. Hij

plaatstezetegenovermanischedepressiviteit,die

cyclisch was en een beter verloop kende. Schizo

freniewerddusinitieelbeschouwdalseenvariant

vandementiedieopjongeleeftijdvoorkwam.Het

Tom is achttien jaar. Zijn problemen begonnen

toenhijeenjaargeledenmindergoederesultaten

behaalde op school. Hij trok zich terug op zijn

kamer,hadweinigofgeencontactenmetvrienden

en toonde geen interesse meer voor zijn hobby’s.

Na enkele maanden begon hij zich ook vreemd te

gedragen. Hij verzon enkele gadgets ‘om straling

tegen te gaan’. Hij was vaak angstig en zag overal

spionnendiehemachtervolgdenomdathij‘dingen

wist’. Ze konden ook zijn gedachten veranderen.

Hij sprak over niets anders meer. Zijn bezorgde

ouders namen contact op met een psychiater, die

een eerste psychose vaststelde en antipsychotica

voorschreef. De wanen en hallucinaties verdwe

nen, en hijkonopnieuwnaar school gaan. Enkele

maanden later stopte hij zelf met zijn medicatie.

Hij was ervan overtuigd dat hij niet ziek was en

voelde zich onbegrepen. Hij kreeg opnieuw para

noïde gedachten en werd opgenomen in een psy

chiatrisch ziekenhuis. De diagnose van paranoïde

schizofreniewerdgesteld.

Ongeveer één op tweehonderd Belgen lijdt aan

schizofrenie. De ziekte begint gewoonlijk in de

adolescentie,meteenverschilinbeginleeftijdtus

senmannenenvrouwen.Eeneerstepiekisertus

sende18tot27jaar;bijvrouwenligtdiegemiddeld

iets later en is er ook een tweede piek rond de

menopauze. In het algemeen komt schizofrenie

iets vaker voor bij mannen. De diagnose is geba

seerd op observatie van en gesprekken met de

patiëntenzijndirecteomgeving.Opditogenblikis

er geen ‘biologische’ test, zoals een bloedonder

zoekofhersenscan,dieschizofreniekanaantonen.

De ziekte wordt gekenmerkt door enkele clusters

vansymptomen,maardiezijnnietbijelkepatiënt

Shraddha Rehabilitation Foundation. Foto Livio M
ancini/ Redux. Credit Redux/Reporters.
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honderd jaar geleden introduceerde eugen bleuler de term ‘schizofrenie’. in de voorbije 

eeuw zijn de conceptualisering, de kennis van de oorzaken en de behandeling van deze  

complexe aandoening enorm geëvolueerd. schizofrenie is een heterogene ziekte, waaraan 

verschillende genetische veranderingen, omgevingsfactoren en de onderlinge interacties 

bijdragen. onderzoek naar de optimalisatie van behandeling en medicatie is nog volop bezig. 

is Eugen Bleuler die deze ziekte in 1911 de groep

van schizofrenieën noemde (naar het Griekse

σχίζειν,splitsen,enφρήν,geest).Hijwildeduide

lijkmakendaterbijschizofrenieeen‘splitsing’of

desintegratie van psychische functies was. Hier

mee wees hij vooral op de negatieve symptomen

vandeziekte,meerspecifiekdegefragmenteerde

gedachten van patiënten. De naam schizofrenie

leiddeoverigenstothetmisverstanddatdeziekte

eengespletenpersoonlijkheidomvat.In1959pos

tuleerdeKurtSchneiderspecifiekepositievesymp

tomenvoorschizofrenie.Hijsteldedatdiebijaan

wezigheid altijd zouden leiden tot de diagnose

schizofrenie,maardatbleekincorrect.

Experimenten met illegale 

drugs zorgden voor de ontdek-

king dat de beïnvloeding van 

neurotransmitters psychoses 

kan uitlokken

DeDiagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-

orders, de hedendaagse classificatie van psychia

trischeaandoeningen,volgtdetraditieencombi

neertdepositievesymptomenvanSchneidermet

de negatieve van Bleuler en het verloop volgens

Kraepelin.Opditogenblikwordteennieuweedi

tie voorbereid. Wat betreft schizofrenie wordt

hierinwellichthetzogenaamde‘prodromalesyn

droom’ geïntroduceerd. Een aantal jongeren ont

wikkeltnamelijk indiematepsychotische symp

tomendatzeklinischeaandachtvragen,maarniet

als een psychotische stoornis gediagnosticeerd

kunnenworden.Zelfsineensubgroepvandiejon

geren,meteenultrahoogrisicoprofiel,ontwikkelt

maarvijftientotvijftigprocentschizofrenie.Een

tweedeveranderingindenieuweeditieisdesug

gestieomschizofrenietelatenevoluerennaareen

spectrumziekte,waarbijrekeninggehoudenwordt

methetvoorkomenvanpsychotischesymptomen

in de gezonde bevolking. De huidige classificatie

gaatervanuitdatpatiëntenziekofnietziekzijn.

Het spectrum van de nieuwe classificatie omvat

ookalletussenstadia.

Parallelaandeclassificatievandeziekteverliep

ookdezoektochtnaardeoorzaakendebehande

lingervan.Eenbelangrijkestapwarenexperimen

tenmetillegaledrugs,diezorgdenvoordeontdek

king dat de beïnvloeding van neurotransmitters

psychoses kan uitlokken. Neurotransmitters zijn

signaalmoleculen,diezichaaneeneiwitofrecep

tor binden en zo reacties uitlokken in de ontvan

gendehersencellen.Deeerstedrugdieinhetkader

van schizofrenie onderzocht werd, was amfeta

mine (speed). Dit stimuleert de werking van de

neurotransmitter dopamine, die verschillende

hersendelen zoals de basale ganglia activeert.

Overmatige stimulatie van dopamine leidt tot

positievesymptomen(wanenenhallucinaties).De

eerste generatie antipsychotica, waaraan Paul

Jansseneensubstantiëlebijdrageleverde,blokke

rendewerkingvandereceptorenvandopamine.

In tegenstelling tot amfetamines lokken twee

andere drugs, phencyclidine (pcp) en ketamine,

een beeld uit met zowel positieve als negatieve

symptomen. Deze drugs werken in op de neuro

transmitterglutamaat,dieookeenrolkanspelen

bijdeziekte.Pogingenvanfarmaceutischefirma’s

omviaditsysteemantipsychoticateontwikkelen

zijn nog niet succesvol gebleken. Ook cannabis is

vermeldenswaard: ongeveer vijftien procent van

de cannabisgebruikers ondervindt psychotische

symptomen.Grotepopulatiestudiestonenaandat

cannabisgebruik leidt tot een verhoogde kans op

schizofrenie.Daarnaastzijnpatiëntenmetschizo

frenie ook gevoeliger voor de effecten van canna

bis.Cannabisgebruikkandeleeftijdvaneeneerste

psychose beïnvloeden, zorgt voor een slechter

ziekteverloopenuiteindelijkeenslechterprogno

se. Hoewel al deze drugs en neurotransmitters

symptomen veroorzaken die lijken op schizofre

nie,zijnzenietvoldoendealsoorzaakvandeziek

te.Erisgeenverklaringwaaromzeverstoordzijn.

Wellicht vormen ze een ‘final common pathway’, 

hetfinalemechanismevaninteractiesdattotschi

zofrenie leidt, maar dat zelf veroorzaakt wordt

doorandereonderliggendefactoren.

Tijdens de voorbije decennia 

werden genetische verande-

ringen ontdekt die een rol  

kunnen spelen bij het  

ontstaan van schizofrenie

Doordeopkomstvandegeneticagingenverschil

lende onderzoekers op zoek naar een genetische

basisvandeziekte.Kraepelingafalaandatschizo

frenie vaker voorkomt in bepaalde families. Tij

dens de voorbije decennia werden er genetische

veranderingenontdektdieeenrolkunnenspelen

bijhetontstaanvanschizofrenie.Eenvandebest

gekende mutaties is een ‘deletie’, het ontbreken

vaneendeelvanchromosoom22,gekendvanhet

velocardiofaciaalsyndroom (eenaangeborenziek

te die gekenmerkt wordt door afwijkingen in het

gelaat, het hart en het immuunstelsel). Hierdoor

ontwikkelt ongeveer één op drie patiënten een

psychose.Ditiseenvoorbeeldvaneen‘copynum

ber variant’ (cnv), een verandering in het aantal

kopieën van een gen. Recent onderzoek vond ook

anderecnv’sdieeenrolkunnenspelen,maardie

zeerzeldzaamzijn.

Voortskunnenookveranderingenindegeneti

sche sequentie zoals ‘polymorfismen’ (dit zijn

relatiefvaakvoorkomendeveranderingenvaneen

enkelbasenpaarindednasequentie)hetrisicoop

schizofreniebeïnvloeden.Erlijkteenaantalgenen

te bestaan die het risico verhogen zonder recht

streeks de ziekte te veroorzaken. Het tot nu toe

best beschreven gen in een dergelijke situatie is

hetgenvoorNeureguline1.Neuregulineisverant

woordelijkvoordegroeiendeinstandhoudingvan

zenuwcellenenkandewerkingvandopamineen

glutamine veranderen, waardoor het ook vanuit

een theoretisch standpunt een goede kandidaat

voordeziekteis.Anderonderzoekvindtdanweer

meer zeldzame denovomutaties bij schizofrenie,

ditzijnmutatiesdienietvoorkomenbijdeouders.

Indezelfdelijnblijktuitzeerrecentonderzoekdat

bij eeneiige tweelingen waar slechts één van bei

denschizofrenieontwikkelt,ertochverschillente

vindenzijnindegenen.Eengrootprobleeminde

zoektochtnaargenenbijschizofrenieisdatgrote

groepenvanpatiëntenencontrolesnodigzijnom

relevantegenenmeteenkleineffecttedetecteren.

Daarnaast hebben zeldzame veranderingen heb

ben ook een andere genotyperingstechniek, die

veel duurder is. We zien dan ook twee evoluties

in het lopende onderzoek: het ontstaan van grote

consortia die over grote patiëntenpopulaties be

schikken, en de opkomst van de ‘next generation

sequencing’, technieken die onderzoek naar grote

hoeveelhedendnamogelijkmaken.

Toch zijn genetische factoren niet voldoende

om de oorzaak van schizofrenie te verklaren.

Populatieonderzoek bracht ook externe risicofac

toren aan het licht die een bijdrage kunnen leve

ren, zoals omgevingsfactoren en interacties met

medemensen. Eerder werden  cannabis en drug

gebruikalaangegevenalseenmogelijkeinteractie

metdeomgeving.Schizofrenielijktookmeervoor

tekomeningrotesteden.Ditgafaanleidingtotde

discussieofwonenineenstadleidttoteenhoger

risico,danwelofpatiëntenmetschizofrenieeer

der migreren naar de stad omwille van de anoni

miteitdieditbiedt.Hetbehorentoteen(etnische)

minderheidiseenanderegekenderisicofactor,net

alsmigratieuiteenanderecultuur.Tenslotteheb

ben ook kinderen van oudere vaders een hoger

risico op schizofrenie, mogelijks door gendefec

ten. Een aantal patiënten heeft ernstige compli

caties gehad tijdens de zwangerschapsperiode of

geboorte.Patiëntenmetschizofreniewordenvaker

geboren in de vroege lente, wat soms in verband

–––––––––––––––––––––
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gebracht wordt met influenzabesmetting of voe

dingtijdensdezwangerschap.Opnieuwzijnomge

vingsfactorenopzichonvoldoendeomdeziektete

verklaren.Wellichtmoetdusookeendeelvanhet

risicogezochtwordenindeinteractietussenbeide:

bepaaldegenetischevarianten,incombinatiemet

bijvoorbeeld cannabisgebruik, zouden aanleiding

kunnengeventotschizofrenie.

Al deze kennis leidt tot het zoeken naar aange

pastebehandelingenvoorschizofrenie.Inheteer

stedeelvandevorigeeeuwbestonddieuitonder

steuningenhuisvesting.Indieperiodeontstonden

dan ook verschillende psychiatrische ziekenhui

zen. Er was geen alternatief beschikbaar, hoewel

soms werd overgegaan tot ronduit gevaarlijke be

handelingen, zoals het induceren van een coma

door een hoge dosis insuline. De behandeling van

schizofreniewerdradicaalveranderddoordeont

dekking van de antipsychotische eigenschappen

van chloorpromazine in de jaren 1950, waarna de

eerste generatie antipsychotica werd ontwikkeld.

Omdat psychose optreedt bij mensen die amfeta

mines gebruiken, zochten farmaceutische bedrij

vennaarantipsychoticadiedehyperactiviteitvan

dopamine tegengingen. De eerste antipsychotica

hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat ze de

dopaminereceptoren blokkeren. Hierdoor werken

zevoornamelijkinoppositievesymptomen,maar

niet op stemming of cognitie. Een gevolg van die

medicatiewasdateensubstantieelaantalpatiën

ten niet meer levenslang gehospitaliseerd moest

worden en in staat was om alleen te wonen of te

werken. Hiermee was een eerste golf van vermin

deringvanopnamecapaciteitindepsychiatriebe

gonnen.Medicatiewerdessentieelomdeprognose

vanschizofrenieteverbeteren.Deontdekkingvan

clozapinewaseentweedeevolutieindebehande

ling. De tweede generatie antipsychotica had niet

alleeneeneffectopdepositievesymptomen,maar

ookopdenegatieve,zoalsimpulsiviteit,stemming

ensuïcidaliteit.Eenbijkomendvoordeelvancloza

pinewasdathetvaakeffecthadbijpatiëntenmet

een therapieresistente schizofrenie. Naast cloza

pinewerdennogandereantipsychoticaopdemarkt

gebracht,maargeenervanwaseveneffectief.

De behandeling van schizo-

frenie is radicaal veranderd 

door de ontdekking van de 

antipsychotische eigenschap-

pen van chloorpromazine  

in de jaren 1950

Eenvolgendestapindebehandelingvanschizofre

niewaseenverminderingvandedosisantipsycho

tica, waardoor er minder nevenwerkingen waren.

Er werden ook psychotherapieën ontwikkeld voor

psychose, die in combinatie met medicatie de

prognose van de ziekte verbeterden. Bijkomende

sociale en familiale interventies verhoogden de

kwaliteitvanlevenvandepatiënt.Dienieuwebe

handelingen zorgden er mee voor dat patiënten

mindervaakenminderlangopgenomenwerden.

Een blijvende moeilijkheid in de behandeling

vanschizofrenieisechterdathetsomsjarenduurt

voor psychotische symptomen erkend worden.

Vaakzoektmenpashulpbijernstigegedragsafwij

kingen, zoals bij Tom. Behandeling met antipsy

choticaisuitersteffectief,maarpatiëntenhebben

naeeneerstepsychosemoeilijkhedenomopnieuw

te integreren in de maatschappij, door restsymp

tomenzoalscognitievemoeilijkheden.Vervolgens

hervallen ze ook vaak, door gebrek aan ziekte

inzichtofanderemoeilijkheden.Bijelkhervalzien

weechterdatmedicatiemindergoedwerkt,dater

meerrestsymptomenoverblijvenendatpatiënten

sociale contacten verliezen. Er wordt dan ook ge

zochtnaarmethodesompatiëntenvroegertedetec

teren (zoals netwerken gespecialiseerd in vroege

psychoses) en methodes om therapietrouw en re

integratieteoptimaliseren.

Het huidige medicatieonderzoek loopt op drie

sporen.Eriseendoorontwikkelingvandetweede

generatie antipsychotica naar minder nevenwer

kingenofeenbeterfarmacologischprofiel.Denieu

we hypotheses over de oorzaken van schizofrenie

vormenhierdebasis.Zozijnglutaminergeproduc

tentheoretischveelbelovend,maar isernoggeen

enkelmedicijnbeschikbaar.Hetzelfdezienweook

bij andere neurotransmitters zoals serotonine of

endocannabinoïden. Naast de behandeling van de

ziekte als geheel wordt ook medicatie ontwikkeld

voordeindividuelesymptomenclusters.Hierstaan

cognitieve deficits op de voorgrond. Die zijn er,

samen met problemen in sociale interactie, vaak

voorverantwoordelijkdatpatiëntenslechterfunc

tionerenindemaatschappij.Enkelevandie‘cogni

tive enhancers’ zijn op dit ogenblik in testfase,

maarzemoetentelkenswordengebruiktincombi

natiemetantipsychotica.Hunbijdrageaandekli

nischepraktijkwordtafgewacht.

Dit jaar bestaat de naam schizofrenie honderd

jaar.Indevoorbijeeeuwwarenerbelangrijkeevo

luties in de conceptualisering, de studie van de

oorzaken en de behandeling van deze complexe

ziekte. De huidige kennis wijst eerder op een

‘groep van schizofrenieën’: verschillende geneti

sche en omgevingsfactoren leiden tot een hetero

geen ziektebeeld. Patiënten met schizofrenie zijn

tegenwoordig vaak in staat te functioneren in de

maatschappij, waardoor minder opnames in psy

chiatrische centra nodig zijn. Toch is ook op dit

vlaknogverbeteringmogelijk.Ookhetonderzoek

naarschizofrenieevolueert:internationaleconsor

tia beschikken over grote groepen patiënten, en

nieuwe dnatechnieken maken gedetailleerd on

derzoek naar zeldzame afwijkingen haalbaar. On

derzoekersproberenzoveelmogelijkomgevingsin

teracties in kaart te brengen en er wordt gezocht

naarnieuwemethodesomdeomgevingteoptima

liseren. Ten slotte stellen we vast dat het genees

middelenonderzoek in drie richtingen evolueert:

dehuidigemedicatieverbeteren,nieuwewerkings

mechanismenexplorerenennevensymptomenbe

handelen.Hetlijktdusalsofschizofrenieeenboei

endenieuweeeuwtegemoetgaat.•
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