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Cognitief functioneren bij schizofrenie: structuur en klinische correlaten 
Dit proefschrift gaat over het cognitieve functioneren van patiënten met schizofrenie.  
Schizofrenie en verwante psychosen behoren tot de ernstige psychiatrische aandoeningen 
en ze komen bij ongeveer 1,5 procent van de bevolking voor. Schizofrenie kenmerkt zich 
door de aanwezigheid van positieve symptomen en/of negatieve symptomen. Positieve 
symptomen zijn verschijnselen die duidelijk aanwezig zijn bij het gedrag zoals waanideeën 
of hallucinaties (stemmen horen). Negatieve symptomen zijn verschijnselen die verwijzen 
naar de afwezigheid van iets, zoals minder sociale interesse en een vervlakt gevoelsleven. 
Naast deze symptomen hebben veel mensen met een psychose te kampen met verminderde 
cognitieve vermogens. Dit wil zeggen dat ze moeite kunnen hebben de aandacht ergens 
bij te houden, of moeilijker nieuwe informatie tot zich kunnen nemen. Cognitieve 
functiestoornissen zijn voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de problemen die 
deze patiënten in het dagelijks leven ondervinden. In wezen behoren ze tot de kern van de 
aandoening, niet alleen vanwege hun klinische relevantie, maar ook omdat ze dichter bij de 
genetische kwetsbaarheid liggen. Cognitief functioneren wordt gemeten door middel van 
opdrachten of tests, waarbij de proefpersoon wordt gevraagd een bepaalde prestatie te 
leveren, al dan niet onder tijdsdruk. 

Er zijn nog veel onduidelijkheden over het cognitieve functioneren. We weten bijvoorbeeld 
nog niet goed of bepaalde deelgebieden van cognitie meer beschadigd zijn dan andere. 
Hoe meer beschadigd een bepaald deelgebied is, hoe meer het een impact kan hebben 
op het alledaagse leven. En wellicht kunnen ernstigere beschadigingen tevens leiden tot 
een verminderd besef van - of inzicht in - het hebben van een aandoening. Ook is het 
nog onduidelijk hoe we cognitieve veranderingen bij broers en zussen van mensen met 
schizofrenie moeten zien. 
Patiënten met schizofrenie kunnen zeer verschillend presteren op cognitieve tests; dit geldt 
wellicht ook voor hun familieleden waarmee ze veel genetisch materiaal delen. Er zijn 
aanwijzingen dat de verschillen tussen patiënten met schizofrenie al bestaan voor aanvang
van de aandoening. Mogelijk verklaart dit ook waarom patiënten met schizofrenie zo 
verschillend zijn als het gaat om hun ziektebeloop, maar ook wanneer het gaat om hun 
cognitieve prestaties. 

In hoofdstuk 2 wordt het project Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP) 
beschreven, waarvan de eerste meting de basis vormt voor dit proefschrift. Het GROUP 
project is erin geslaagd om maar liefst 1120 patiënten, 1057 broers/zussen, 919 ouders 
en 590 controles te includeren in de studie. Het project is opgezet om meer inzicht te 
verschaffen in risicofactoren bij psychotische aandoeningen, en de variatie in het beloop van 
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de aandoening. Er werd onder andere een testbatterij afgenomen om bij de geïncludeerde 
populaties het cognitieve functioneren in kaart te brengen. Deze batterij mat 7 cognitieve 
gebieden die veel worden beschreven in de literatuur: snelheid van informatieverwerking, 
aandacht, werkgeheugen, verbaal geheugen, verbaal begrip, problemen oplossen en 
redeneren en sociale cognitie.

hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar deelgebieden van het ‘werkgeheugen’ bij 
schizofrenie. Werkgeheugen bestaat uit het kort vasthouden en bewerken van informatie 
(bijv. hoofdrekenen). Hierbij moet er in de hersenen een bepaalde bewerking plaatsvinden 
van informatie, die tevens een korte tijd ‘online’ dient te worden gehouden. Volgens sommige 
onderzoekers is het vooral het manipuleren dat problematisch verloopt bij patiënten met 
schizofrenie. Patiënten zouden dus vooral problemen hebben met de rekensom zelf, terwijl 
ze geen moeite zouden hebben met het nazeggen van de som. Deze onderzoekers hadden 
echter niet de deelgebieden van het werkgeheugen afzonderlijk van elkaar bestudeerd. 
In onze studie lieten we zien dat noch het bewerken noch het vasthouden van informatie 
een probleem vormt bij schizofrenie. Wel is het zo dat patiënten het minder goed doen 
op werkgeheugentaken. Maar dit heeft waarschijnlijk te maken met factoren die niet tot 
het werkgeheugen zelf kunnen worden gerekend, zoals moeilijkheid van de taak, en het 
goed kunnen ordenen van binnenkomende prikkels, een voorwaarde om nieuwe informatie 
überhaupt goed te kunnen vasthouden. Een ander gebied dat onder de loep werd genomen 
was ‘problemen oplossen en redeneren’. Hierbij kan worden gedacht aan het omschakelen 
van de ene naar de andere situatie, waar patiënten met schizofrenie problemen mee zouden 
kunnen hebben. 

In hoofdstuk 4 werd gekeken waar moeite met omschakelen mee te maken heeft. Uit het 
onderzoek bleek, dat patiënten nog wel goed in staat zijn om veranderingen van bepaalde 
handelingen op te volgen. Wanneer zij worden gevraagd om hun werkwijze te veranderen 
(bijv. door feedback te krijgen op de gehanteerde werkwijze), dan zijn ze minder goed in 
staat om hier gebruik van te maken. Niet alle patiënten hadden moeite met omschakelen. 
Waren patiënten minder flexibel, dan uitte zich dit in gedesorganiseerde spraak en gedrag. 

Het cognitieve presteren bij schizofrenie blijkt op bepaalde gebieden zo achtergesteld, 
dat we kunnen spreken van een stoornis (bijv. werkgeheugen). Op andere gebieden zien 
we tevens een achterstand, doch minder sterk (bijv. problemen oplossen en redeneren). 
Opvallend is dat er ook veel verschillen bestaan tussen patiënten onderling. Het is de vraag 
welke factoren hieraan bijdragen. Een aantal studies hebben geprobeerd om op basis van 
het cognitieve profiel verschillende subtypen van patiënten te vormen. Deze cognitieve 
subtypen zouden meer overeenkomstige genetische afwijkingen hebben. Het is nog 
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onduidelijk of deze subtypen ook kunnen worden teruggevonden bij broers en zussen van 
schizofreniepatiënten, die voor een belangrijk deel met hun zieke familielid overeenkomen. 
In hoofdstuk 5 werd daarom gekeken naar verschillende cognitieve profielen bij broers en 
zussen van schizofreniepatiënten. Er werden drie profielen gevonden: normaal, gemengd 
en gestoord. Broers/zussen met een gestoord profiel hadden meer subklinische symptomen 
en functioneerden in het dagelijks leven minder goed. Opvallend was dat hoe slechter het 
cognitieve profiel van de broer/zus, hoe meer dit in overeenstemming was met het profiel 
van hun zieke familielid. Daarnaast gaf het profiel van de broer/zus informatie over het 
ziektebeloop van hun familielid. We concludeerden dat het maken van onderscheid tussen 
cognitieve subtypen van nut kan zijn bij genetica studies, en de ontwikkeling van betere 
medicijnen. Verder, het hebben van een familielid met schizofrenie hoeft niet voor iedere 
broer/zus te betekenen dat zij verhoogd risico lopen voor het krijgen van een psychose in 
de toekomst. 

Een andere factor die kan bijdragen aan de verschillen tussen patiënten op cognitief gebied 
is het functioneren voor aanvang van de ziekte. In hoofdstuk 6 zagen we zes verschillende 
patiëntengroepen met elk een verschillend beloop voor aanvang van de psychose. Bij 
sommige patiënten zagen we dat er op hele vroege leeftijd al, in meer of mindere mate, 
functioneringsproblemen op school en sociaal gebied waren. Deze patiënten gingen op 
jonge leeftijd vaker naar het speciaal onderwijs. Bij een tweede patiëntengroep namen de 
functioneringsproblemen in de loop van de tijd toe. Opvallend was dat deze problematiek 
vaker voorkwam bij mannelijke patiënten. Wanneer er geen sociale aanpassingsproblemen 
waren was er bovendien in het verleden vaker sprake van een cannabismisbruik of –
afhankelijkheid diagnose. Bij een derde groep was het functioneren tot het 19e levensjaar 
vrij normaal, of kenmerkte zich alleen door milde sociale aanpassingsproblemen. Deze 
groepen functioneerden na het ontstaan van hun aandoening beter dan de andere groepen, 
ook op cognitief gebied. Verder waren er op dit gebied vrij weinig verschillen tussen de 
zes patiëntengroepen. De gebieden met de meeste beschadiging waren snelheid van 
informatieverwerking en verbaal geheugen, terwijl het verbaal begrip minder beschadigd 
was. Mogelijk zijn de ontwikkelingsprofielen minder van invloed op het cognitieve profiel en 
is het meer de aandoening zelf die het cognitieve profiel veroorzaakt. 

In vele onderzoeken is aangetoond dat het cognitieve functioneren van patiënten met 
schizofrenie een aanzienlijke impact heeft op hun dagelijkse leven. Maar het kan ook van 
invloed zijn op het besef een psychische aandoening te hebben. Het onderwerp ziekte-inzicht 
staat momenteel erg in de belangstelling, mede omdat een beter ziekte-inzicht kan leiden 
tot een beter behandelresultaat. In hoofdstuk 7 lieten we zien dat tekorten in het ziekte-
inzicht voor een gedeelte te maken heeft met cognitieve functiestoornissen. Met name 
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het sociaal inlevingsvermogen (‘sociale cognitie’) speelt hierbij een rol: door andermans 
ogen naar een situatie kunnen kijken, gaat op een bepaalde manier samen met goed 
inzicht in eigen problematiek. In hoofdstuk 8 werd gekeken of het cognitief functioneren 
ook veranderingen in het ziekte-inzicht kan voorspellen. Patiënten die cognitief beter 
functioneerden hadden na drie jaar een beter ziekte-inzicht. Waarschijnlijk heeft dit ermee 
te maken dat deze patiënten een beter beloop hebben, en meer kunnen profiteren van de 
reguliere behandelingen. Opvallend was dat meer sociale cognitie geen rol speelde bij het 
voorspellen van veranderingen in ziekte-inzicht.

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift samengevat en 
besproken. De bevindingen uit dit proefschrift kunnen bijdragen aan onze kennis over het 
cognitieve functioneren bij schizofrenie. Belangrijk is nu om enerzijds specifiekere tests te 
ontwikkelen, en anderzijds meer individueel gerichte behandelingen te ontwikkelen voor 
deze heterogene aandoening om uiteindelijk de patiëntenzorg te verbeteren. 


