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Chapter 9

Een transdiagnostische vergelijking van hallucinaties

Een hallucinatie kenmerkt zich als een perceptie zonder aanwezigheid van een externe stimulus. 

Het is een symptoom dat zich voordoet bij een breed scala aan klinische aandoeningen, waaronder 

psychiatrische, neurologische en andere medische aandoeningen. Een klein deel van de algemene 

populatie ervaart ook hallucinaties. Deze personen hebben geen identificeerbare klinische 

aandoening en ook geen behandeling nodig, zij worden daarom gedefinieerd als niet-klinische 

individuen met hallucinaties.

Traditioneel gezien vormt een diagnose de basis voor het onderzoek naar hallucinaties. Tot op 

heden was het hallucinatie onderzoek voornamelijk gericht op auditieve verbale hallucinaties 

bij patiënten met schizofrenie, of visuele hallucinaties bij patiënten met de ziekte van Parkinson. 

Echter, hallucinaties zijn niet uniek voor een specifieke psychiatrische of neurologische aandoening. 

Daarom groeit de consensus om hallucinaties vanuit een bredere transdiagnostische benadering te 

onderzoeken, die zich meer baseert op symptomen dan op de momenteel vaak gebruikte “diagnose-

gebaseerde” benadering. Het doel van dit proefschrift is om hallucinaties te onderzoeken aan de 

hand van een transdiagnostische benadering, om het begrip van dit fenomeen verder te vergroten.

Deel I – Vertonen hallucinaties bij verschillende aandoeningen vergelijk-
bare fenomenologische kenmerken?

Voor het eerste deel van dit proefschrift is een nieuw meetinstrument ontwikkeld en gevalideerd, 

waardoor het transdiagnostisch onderzoek naar hallucinaties mogelijk wordt gemaakt. Voorheen 

werd transdiagnostisch onderzoek gehinderd door het ontbreken van een geschikt meetinstrument 

dat kon worden ingezet bij verschillende aandoeningen. Bestaande vragenlijsten zijn afgestemd op 

psychotische ervaringen die samenhangen met een specifieke diagnose, maar deze vragenlijsten 

zijn vaak niet toepasbaar bij andere diagnoses. Daarom is de Questionnaire for Psychotic Experiences 

(QPE) ontwikkeld, deze vragenlijst meet de ernst, frequentie en fenomenologie van psychotische 

ervaringen bij verschillende stoornissen. Hoofdstuk 2 behandeld de ontwikkeling en validatie van 

de QPE in de Nederlandse taal. De QPE is getoetst bij een participantengroep met een breed scala 

aan klinische aandoeningen, inclusief participanten met een schizofreniespectrum stoornis, de ziekte 

van Parkinson, Lewy body dementie, Alzheimer’s dementie, auditieve beperking, visuele beperking, 

posttraumatische stress stoornis, borderline-persoonlijkheidsstoornis en participanten die recent 

een grote chirurgische ingreep hebben ondergaan. Hoofdstuk 3 behandeld de validatie van de 

QPE in de Engelse taal. Hierbij is de QPE getoetst bij participanten met schizofrenie, schizoaffectieve 

stoornis, bipolaire affectieve stoornis, ernstige depressieve stoornis en bij niet-klinische individuen 

met hallucinaties. Voor zowel de Nederlandse als de Engelse QPE zijn goede psychometrische 

eigenschappen gevonden, waaronder structurele, interne en convergente validiteit. Participanten 

met verschillende stoornissen beschreven een verscheidenheid aan psychotische ervaringen. De 

noodzaak van een transdiagnostische vragenlijst werd hiermee extra QPE benadrukt. De QPE is 
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in relatief korte tijd af te nemen en kan een waardevol hulpmiddel zijn in zowel de klinische als 

onderzoeksomgeving. Bovendien faciliteert de QPE de beoordeling van psychotische ervaringen 

bij stoornissen die onder andere omstandigheden gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 

In hoofdstuk 4 wordt de QPE toegepast om transdiagnostische fenomenologische kenmerken 

van een psychotische ervaring te onderzoeken. Fenomenologische kenmerken zoals frequentie, 

ernst, duur, onderwerp, inzicht in en mate van interactie met hallucinaties werden gemeten bij 

een brede onderzoeksgroep bestaande uit participanten met een schizofreniespectrum stoornis, 

de ziekte van Parkinson, Lewy body dementie, Alzheimer’s dementie, auditieve beperking, visuele 

beperking, posttraumatische stress stoornis, borderline-persoonlijkheidsstoornis en participanten 

die recent een grote chirurgische ingreep hebben ondergaan. Uit de analyse van de resultaten 

kwam naar voren dat hallucinaties bij psychiatrische en neurodegeneratieve aandoeningen 

meer op elkaar lijken dan eerder werd gedacht. Tegelijkertijd kunnen hallucinaties binnen de 

aandoeningen fenomenologisch van elkaar verschillen. Psychotische ervaringen, zoals hallucinaties, 

zijn niet nadrukkelijk verbonden aan een bepaalde diagnose (bijv. schizofrenie) maar moeten 

worden gezien als een transdiagnostische fenomeen. De resultaten van deze fenomenologische 

vergelijking bevestigt eerdere bevindingen dat soortgelijke fenomenologische kenmerken kunnen 

voorkomen bij verschillende aandoeningen. Dit suggereert het bestaan van verschillende diagnose 

overstijgende hallucinatie subtypes.

Deel II - Hebben hallucinaties bij verschillende aandoeningen vergelijk-
bare neurale mechanismen?

Voor deel II van dit proefschrift is er gebruik gemaakt van functional Magnetic Resonance Imaging 

(fMRI) om neurale mechanismen op het psychose-continuüm te onderzoeken. Het psychose-

continuüm beslaat hallucinatoire ervaringen die variëren van niet-pathologische ervaringen in de 

algemene populatie, tot hallucinaties bij personen met een ernstige psychotische aandoening. 

Gezien de overeenkomsten in fenomenologische kenmerken van hallucinaties op het psychose-

continuüm, stelt de hypothese dat individuen op het psychose-continuüm ook een vergelijkbaar 

neurale mechanismen delen.

Eerdere studies hebben aangetoond dat hallucinaties ontstaan bij een disbalans tussen de 

sensorische en de hogere cognitieve hersengebieden. Dit wordt weerspiegeld door afwijkingen 

in de functionele connectiviteit. In hoofdstuk 5 zijn de individuele verbindingen van het 

functionele connectoom onderzocht aan de hand van een network-based statistics analyse 

(“netwerkgebaseerde statistieken”). Een onderzoeksgroep bestaande uit niet-klinische individuen 

met hallucinaties, schizofrene patiënten met hallucinaties, en patiënten met een bipolaire stoornis 

met en zonder hallucinaties zijn vergeleken met een gezonde controlegroep. Bij niet-klinische 

individuen en schizofrene patiënten met hallucinaties is er een verhoogde connectiviteit tussen 

de sensorische en hogere cognitieve hersengebieden gevonden ten opzichte van de gezonde 

controlegroep, met name tussen fronto-temporal en fronto-insula/cingulate gebieden. Bij patiënten 
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met een bipolaire stoornis met hallucinaties zijn er differentiële effecten gevonden ten opzichte 

van de gezonde controlegroep. Deze effecten kenmerken zich voornamelijk door een verminderde 

connectiviteit tussen de fronto-temporal en fronto-striatal gebieden. Tussen bipolaire patiënten 

zonder hallucinaties en gezonde controles werden geen verschillen in connectiviteit gevonden. 

In hoofdstuk 6 is de modulaire organisatie van het functionele connectoom onderzocht bij 

een onderzoeksgroep bestaande uit niet-klinische individuen met hallucinaties, patiënten met 

schizofrenie en hallucinaties en patiënten met een bipolaire stoornis met en zonder hallucinaties 

en vergeleken met een gezonde controlegroep. De hypothese stelt dat een afwijkende modulaire 

organisatie ten grondslag ligt aan hallucinaties op het psychose-continuüm. Deze afwijking wordt 

gekarakteriseerd door 1) afwijkingen in het globale modulaire hersennetwerk organisatie; en 

2) afwijkingen in connectiviteit binnen en tussen modules, bijvoorbeeld tussen sensorische en 

hogere cognitieve modules. De resultaten tonen aan dat de globale modulaire organisatie niet 

afwijkt bij participanten met hallucinaties ten opzichte van de gezonde controlegroep, maar dat 

er wel afwijkingen zijn in de connectiviteit binnen en tussen modules. Bij niet-klinische individuen 

en patiënten met schizofrenie zijn afwijkingen in connectiviteit gevonden binnen en tussen de 

auditieve, visuele, somatosensorische, cognitieve controle, salience, subcorticaal en geheugen 

modules. Bij patiënten met een bipolaire stoornis met hallucinaties, zijn afwijkingen in connectiviteit 

gevonden tussen het visuele, default-mode, en geheugen modules. Echter, er zijn geen afwijkende 

patronen in de connectiviteit tussen het visuele, salience en cognitieve controle netwerk gevonden. 

Deze bevindingen bevestigen het bewijs voor afwijkingen in de modulaire organisatie van het 

functionele connectoom bij individuen die gevoelig zijn voor hallucinaties. Niet-klinische individuen 

en patiënten met schizofrenie vertonen vergelijkbare afwijkingen in de modulaire organisatie van 

het sensorische en hogere cognitieve netwerk, terwijl er andere hogere cognitieve netwerken zijn 

gevonden voor hallucinaties bij een bipolaire stoornis. In samenspraak met hoofdstuk 5 suggereert 

deze studie dat er verschillende neurale mechanismen bestaan voor hallucinaties over het gehele 

psychose-continuüm.

Conclusie

Op basis van de bevindingen van dit proefschrift heeft de QPE zich bewezen als een belangrijk 

instrument voor zowel de klinische als onderzoeksomgeving. De QPE maakt het mogelijk om 

hallucinaties transdiagnostisch te meten. De resultaten van dit proefschrift moedigt verder 

onderzoek aan naar hallucinaties bij andere aandoeningen dan een primaire psychotische of 

neurologische aandoening. In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht komen hallucinaties bij 

schizofrenie sterk overeen in fenomenologie in vergelijking tot andere psychiatrische stoornissen, 

zoals posttraumatische stress stoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis. De fenomenologische 

karakteristieken van hallucinaties overlappen sterk bij verschillende neurodegeneratieve stoornissen.

De bevindingen van het onderzoek op basis van neuroimaging ondersteunen niet de de hypothese 

dat er overeenkomsten bestaan in neurale mechanismen bij verschillende aandoeningen. Dit 
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betekent dat hallucinaties die fenomenologisch overeenkomen niet vanzelfsprekend ook hetzelfde 

neurale mechanisme delen. Vervolgonderzoek naar fenomenologische karakteristieken en de 

onderliggende neurale mechanismen kan verduidelijken of er subtypes van hallucinaties bestaan, en 

of fenomenologie een voorspeller kan zijn van het ziekteverloop. Concluderend kan worden gesteld 

dat dit proefschrift bijdraagt aan het verdere begrip van hallucinaties als een transdiagnostisch 

fenomeen.
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