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“Marja Krijnen was begin 20 toen ze geleidelijk wegdreef van de realiteit. 
Onder druk van studie en familieproblemen begon ze stemmen te horen, zag 
ze mensen die er niet waren en raakte ze in de ban van bizarre details, zoals 
van teksten op auto’s als ‘Reparatiebedrijf Jansen & Jansen’. Ze werd eenzamer, 
ongelukkiger en leefde meer en meer in een eigen wereld.

‘Ik voelde me heel kwetsbaar’, zegt Krijnen, nu in de 40. ‘Je schat situaties 
verkeerd in en komt nauwelijks voor jezelf op. En dat straalt op één of andere 
manier van je af, je bent vleugellam voor iedereen die kwaad in de zin heeft. 
Om de stemmen te ontvluchten, nam ik soms lukraak een trein, zonder de 
praktische consequenties te overzien. Eén keer strandde ik ’s nachts op het 
station in Brussel, een vreselijke sfeer, ik ben daar aangerand. Een andere keer, 
in Parijs, liep ik in een winkelstraat, toen een man me bij m’n arm greep en me 
een hotel in sleurde. Ik bevroor en liet het allemaal gebeuren. Ik heb daarna 
geen aangifte gedaan van seksueel misbruik. De grens tussen normaal en 
abnormaal was ik uit het oog verloren.’
Niet lang daarna vond ze op een ochtend een baksteen in de woonkamer, de 
ruit compleet aan diggelen. ‘Ik weet niet zeker of die steen voor mij persoonlijk 
was bedoeld, maar een normaal mens zou de politie hebben gebeld en daarna 
een glaszetter. Maar dat lukte mij allemaal niet. Het eerste wat ik dacht was: 
wegwezen hier, ik trok de voordeur achter me dicht en ging naar mijn moeder.’

Over al deze incidenten sprak ze met niemand. ‘Uit schaamte, denk ik, en om de 
schone schijn op te houden. Niemand mocht in de gaten krijgen dat het slecht 
met me ging, want dan moest ik zelf ook erkennen dat mijn leven in puin lag.“

Bron: Timmermans, M. (2018, 8 juni). ‘Schizofreniepatiënten krijgen kickboksles om minder 
kwetsbaar te worden’. Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ schizofreniepatient-
en-krijgen-kickboksles-om-minder-kwetsbaar-te-worden~bb143d35/

In films, in de krant en in andere media wordt vaak een link gelegd tussen psychose 
en agressie of geweld. Maar in tegenstelling tot wat films als Shutter Island (waarin 
de hoofdpersoon tijdens een psychose zijn vrouw vermoord) en nieuws over Bart 
van U. doen vermoeden, zijn mensen met een diagnose in het psychose spectrum 
veel vaker slachtoffer dan dader van een misdrijf (Bengtsson-Tops & Ehliasson, 
2012; Dean et al., 2007). Hoewel dit een grote impact kan hebben op het leven van 
deze mensen, is er op dit moment geen bewezen effectieve interventie voorhanden 
om victimisatie te voorkomen. Daarom hebben we een psychomotorische 
weerbaarheidstherapie ontwikkeld, gestoeld op in de literatuur beschreven mogelijke 
risicofactoren voor victimisatie. In dit proefschrift hebben we met behulp van  een 
pilot studie gekeken naar de haalbaarheid van de therapie en vervolgens hebben 
we door middel van een grootschalig gerandomiseerd onderzoek effecten op 
gedragsniveau (geweldsincidenten, risicofactoren en generieke maten) onderzocht. 
Daarnaast hebben we een fMRI studie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op welke 
hersengebieden of hersennetwerken geassocieerd zijn met victimisatie van mensen 
met psychose, en wat het effect van de psychomotore therapie is op hersenniveau. 
Omdat er in de therapie veel bewogen wordt hebben we eerdere onderzoeken naar 
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het effect van fysieke activatie interventies op het brein van mensen met psychose en 
gezonde mensen samengevoegd in een review.

BrEDErE ConTExT: hET nWo onDErzoEkSProgramma

Mensen met psychiatrische problematiek in het algemeen lopen een verhoogde 
kans om slachtoffer te worden van geweld (Teplin et al., 2005). In een grootschalig 
Nederlands epidemiologisch onderzoek rapporteerde bijvoorbeeld bijna de helft van 
de deelnemers met chronische (> 2 jaar) psychose, bipolaire stoornis of depressieve 
stoornis dat zij slachtoffer waren geweest in het voorgaande jaar (Kamperman et 
al., 2014b). Bovendien liet een recente longitudinale studie zien dat psychiatrische 
symptomen voorspellend waren voor het rapporteren van fysieke victimisatie (Bhavsar 
et al., 2018). Omdat steeds meer onderzoek aantoont dat mensen met een psychische 
diagnose vaak het slachtoffer zijn van geweld, zette de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in 2013 het onderzoeksprogramma ‘Geweld 
tegen psychiatrische patiënten’ op. Het doel van dit programma is meer inzicht krijgen 
in de aard van victimisatie, het in kaart brengen van de mogelijke risicofactoren en het 
ontwikkelen en onderzoeken van interventies om victimisatie te voorkomen. Er zijn 
vijf onderzoeksprojecten gehonoreerd, elk gefocust op een andere patiëntengroep: 
de SOS studie voor mensen met een dubbele diagnose (de Waal et al., 2015), het 
VICTORIA project voor mensen  met ernstige psychiatrische aandoeningen (Albers et 
al., 2018), de VRAPT studie voor mensen in de forensische psychiatrie (Klein Tuente 
et al., 2018), het ALERT onderzoek bij mensen met een depressie (Christ et al., 2018b) 
en de BEATVIC studie voor mensen met een diagnose in het psychose spectrum (E.C.D. 
van der Stouwe et al., 2016). Dit proefschrift betreft de BEATVIC studie, gericht op 
mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

PSyChoSE

Volgens het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM 5, APA) 
worden diagnoses in het schizofrenie spectrum (zie tekstvak 1) gekenmerkt door 
wanen en hallucinaties, negatieve symptomen en cognitieve problemen (van Os & 
Kapur, 2009). Hallucinaties worden gedefinieerd als zintuigelijke waarnemingen in 
de afwezigheid van een externe stimulus (b.v. zoals het horen van stemmen terwijl er 
niemand praat). Wanen betreffen uiterst stellige overtuigingen die meestal berusten 
op een misinterpretatie van waarnemingen of ervaringen (zoals het gevoel hebben 
dat je achtervolgd wordt of dat boodschappen op televisie speciaal voor jou zijn 
bedoeld), die niet kunnen worden begrepen op basis van iemands sociale of culturele 
achtergrond. Meer dan de helft van de patiënten met een psychotische aandoening 
heeft last van zogenaamde negatieve symptomen: verschijnselen, gedragingen of 
gevoelens die minder (of helemaal niet meer) aanwezig zijn (Patel, Jayatilleke, Jackson, 
Stewart, & Mcguire, 2014; Tsapakis, Dimopoulou, & Tarazi, 2015). Voorbeelden hiervan 
zijn: geen plezier meer beleven aan dingen die je vroeger wel leuk vond (anhedonie), 
geen initiatief meer kunnen nemen en geen motivatie meer hebben om betekenisvolle 
doelen na te streven (avolitie) en verminderde spraak (alogie). Daarnaast krijgen 
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sommige patiënten te maken met beperkingen in het cognitief functioneren, zoals 
problemen met aandacht en geheugen, een vertraagde informatieverwerking en 
beperkingen in executief functioneren (plannen en uitvoeren van taken) en in de 
sociale cognitie (het begrijpen van de sociale cues in het contact met anderen) (Owen, 
Sawa, & Mortensen, 2016).

Tekst vak 1. DSM 5 Schizophrenie spectrum en andere psychotische stoornissen
(American Psychiatric Association, 2013)

-  Waanstoornis
-  Kortdurende psychotische stoornis
-  Schizofreniforme stoornis
-  Schizofrenie
-  Schizoaffectieve stoornis
-  Psychotische stoornis door een somatische aandoening
-  Psychotische stoornis door een middel/medicatie
-  Katatonie bij een andere psychische stoornis
-  Katatonie stoornis door een somatische aandoening
-  Ongespecificeerde katatonie
-  Andere gespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis
-  Ongespecificeerde schizofreniespectrum of andere psychotische stoornis

Wereldwijd wordt ongeveer één op de 150 mensen gedurende hun leven 
gediagnosticeerd met een psychotische stoornis (Berta Moreno-Küstner et al., 2018). 
De oorsprong van psychotische stoornissen moet nog verder worden ontrafeld, 
maar er wordt verondersteld dat een combinatie van genetische kwetsbaarheid, 
omgevingsfactoren en psychische factoren een rol spelen in het ontstaan van 
symptomen. Vaak zien we symptomen bij mannen voor het eerst wanneer zij begin 
twintig zijn, en bij vrouwen gemiddeld een aantal jaren later (Kirkbride et al., 2006; van 
Os and Kapur, 2009). De incidentie ligt hoger voor mannen tot het midden-dertigste 
levensjaar, en hoger voor vrouwen na hun midden-veertigste vanaf de menopauze  
(Aleman et al., 2003; Kirkbride et al., 2012). Psychose spectrum stoornissen kunnen 
van grote invloed zijn op het leven van patiënten, door belastende symptomen maar 
ook door fysieke gezondheidsproblemen en sociale problemen. In vergelijking met 
de algemene bevolking hebben patiënten vaker te maken met metabool syndroom 
(Mitchell et al., 2013), type twee diabetes (B. Stubbs et al., 2015) en cardiovasculaire 
aandoeningen (Gardner-Sood et al., 2015). Wat betreft sociaal functioneren ervaren 
mensen met een psychotische stoornis vaak problemen bij school of studie, werk, 
relaties en vriendschappen. Daarnaast kunnen patiënten te maken krijgen met stigma 
wat kan leiden tot verminderde sociale participatie waardoor mensen in een sociaal 
isolement terechtkomen (Rössler et al., 2005).
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ViCTimiSaTiE in PSyChoSE

Prevalentie

Prevalentie cijfers van victimisatie incidenten bij mensen met een psychotische 
stoornis variëren tussen studies vanwege verschillen in karakteristieken van de 
onderzoeksgroep, operationalisatie van victimisatie en de uitgevraagde periode. Onze 
groep heeft in een review 27 studies samengevoegd waaruit bleek dat de mediaan 
van de jaar prevalentie 20% is voor gewelddadige victimisatie, 20% voor seksuele 
victimisatie, 19% voor niet-gewelddadige victimisatie en 19% voor victimisatie niet 
anders gespecificeerd voor een korte referentie periode (≤ 3 jaar; de Vries et al., 
2018). Wanneer incidenten gedurende de gehele volwassenheid werden uitgevraagd 
waren deze cijfers hoger, namelijk 66% voor gewelddadige victimisatie, 39% voor 
niet-gewelddadige victimisatie en 27% voor seksuele victimisatie. Bovendien bleek 
dat de prevalentie cijfers voor mensen met een diagnose in het psychose spectrum 
vier tot zes keer zo hoog zijn als voor mensen uit de algemene bevolking.

Victimisatiemodel

In de literatuur komen verschillende veronderstelde risicofactoren voor victimisatie 
van mensen met psychosen naar voren. Bij het ontwikkelen van een therapeutische 
interventie is het niet zinvol deze te richten op risicofactoren die slecht beïnvloedbaar 
zijn. In het model dat de basis vormde voor de nieuwe interventie hebben we dan ook 
met name factoren die potentieel veranderbaar zijn een plaats gekregen.  
Ten eerste zijn sociaal cognitieve problemen opgenomen in het model; mensen met 
een psychotische stoornis hebben vaak moeite met het interpreteren van intenties 
of gevoelens van anderen wat zou kunnen leiden tot problemen in sociale interacties 
of over het hoofd zien van slechte intenties (DePrince, 2005a). Een andere factor is 
zelf-stigma, wat zowel een consequentie als een indirecte oorzaak van victimisatie 
kan zijn, via afname van zelfvertrouwen en assertiviteit  (Horsselenberg et al., 2016; 
Kleim et al., 2008; Livingston & Boyd, 2010). Andere mogelijke consequenties van 
victimisatie, zoals een verhoogde fysiologische response (Volavka & Citrome, 2011) 
en/of een afgevlakte ‘bevries’ reactie op stressvolle situaties (Hagenaars et al., 
2012), zijn ook opgenomen in het model. Verder blijkt uit literatuur dat in sommige 
gevallen slachtofferschap en daderschap hand in hand gaan en elkaar overlappen 
(Hodgins & Klein, 2017; Jennings et al., 2012). Preventie van het één kan het ander 
mogelijk voorkomen (Silver et al., 2011). Voor sommige patiënten met agressie-
regulatie problemen of verminderd ziekte inzicht, beide geassocieerd  met agressief 
gedrag (Ekinci and Ekinci, 2012), kan dit tot conflicten leiden die uiteindelijk kunnen 
resulteren in victimisatie (Witt et al., 2013). Daarom zijn beide aan het uiteindelijke 
victimisatie model toegevoegd als potentiele aanknopingspunten voor een interventie.

BEaTViC 

Op basis van dit victimisatie model is BEATVIC ontwikkeld, een psychomotorische 
weerbaarheidstherapie gefocust op sociaal cognitieve processen met elementen 
uit assertiviteitstraining en de vechtsport.  Door de psychomotorische  en daarmee 
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ervaringsgerichte benadering kunnen patiënten leren over hun natuurlijke reacties 
en kunnen zij vervolgens experimenteren met nieuw en sociaal adequaat gedrag 
(Probst, 2010; Röhricht, 2009). Aan de andere kant, door oefeningen met een partner 
uit te voeren of door anderen te observeren tijdens oefeningen leren deelnemers 
ook gedrag van anderen te interpreteren en lichaamstaal en gezichtsexpressies 
herkennen, wat belangrijke doelen zijn binnen sociale cognitie training. Onderzoek 
heeft aangetoond dat assertiviteitstraining een positief effect heeft op zelfvertrouwen, 
ervaren controle en assertiviteit (Brecklin, 2008; Hojjat et al., 2015). Oefeningen die 
vanuit assertiviteitstrainingen zijn overgenomen in BEATVIC gaan bijvoorbeeld over 
het aangeven van grenzen. Er is gekozen voor vechtsport als middel om mentale 
weerbaarheid te trainen omdat er positieve effecten van vechtsport op weerbaarheid, 
zelfvertrouwen en agressie regulatie gevonden zijn (Hasson-Ohayon et al., 2006; Moore 
et al., 2018). We hebben specifiek voor kickboksen gekozen omdat de technieken 
relatief goed te doen zijn ongeacht iemands fysieke conditie waardoor er meer kans 
is op succeservaringen wat het zelfvertrouwen zou kunnen vergroten. Bovendien is 
kickboksen een populaire sport die bij veel reguliere sportscholen wordt aangeboden. 
Dat maakt kickboksen aantrekkelijk en destigmatiserend wat kan bijdragen aan 
therapiegetrouwheid.

BEATVIC wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut en een 
ervaringsdeskundige. In de geestelijke gezondheidszorg worden in de laatste decennia 
steeds vaker ervaringsdeskundigen betrokken. Hoewel er meer onderzoek nodig is 
laten studies tot zover zien dat ervaringsdeskundigen van zeer belangrijke toegevoegde 
waarde zijn met oog op reductie van (zelf) stigma, herstel en empowerment (Cook et 
al., 2012; van Vugt et al., 2012). Ervaringsdeskundigen kunnen dienen als rolmodel 
door te laten zien dat ze onafhankelijk van een diagnose de regie in eigen handen 
kunnen nemen. 

haalbaarheid van BEaTViC

Ter voorbereiding op het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek naar de 
effectiviteit van BEATVIC  hebben we een pilot studie uitgevoerd, die we beschrijven 
in hoofdstuk 2. De doelen van deze studie waren drieledig: a) bekijken van de 
haalbaarheid van de therapie, b) evalueren van het therapie protocol en c) exploreren 
van geschikte uitkomstmaten voor de gerandomiseerde effect trial. 

In twee maanden tijd zijn 155 patiënten bij het Psychosecircuit van GGZ-Drenthe 
uitgenodigd voor deelname, wat resulteerde in drie groepen van elk acht deelnemers. 
Het  korte tijdsbestek  waarin deze drie groepen gevuld waren impliceert dat therapeuten 
zeer bereid waren hun patiënten naar de therapie te verwijzen en dat patiënten 
op hun beurt bereid waren deel te nemen. Eens geïncludeerd waren deelnemers 
gemiddeld bij 85,3% van de therapie aanwezig, en 88% van de deelnemers heeft 
vijftien of meer sessies bijgewoond. Deze cijfers zijn hoog in vergelijking met andere 
groepsinterventies voor mensen met een psychotische stoornis waarbij bijvoorbeeld 
respectievelijk 50% van de deelnemers 2/3 van de sessies had bijgewoond (Beebe et 
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al., 2009) en 22,9% minstens de helft van de sessies (A.B. McGuire et al., 2013). Het 
therapie protocol is geëvalueerd door de deelnemers, de psychomotorisch therapeut, 
de ervaringsdeskundige, de kickboks expert en de onderzoekers. Op basis hiervan 
zijn een aantal aanpassingen in het therapie protocol doorgevoerd voor de RCT. Er 
zijn meer herhalingen van een aantal belangrijke thema’s en oefeningen toegevoegd, 
uitdagende oefeningen zijn uitgebreid (bv high kick, sparren) , er is een intensief rondje 
op de stootkussens aan het eind van elke sessie toegevoegd en er is meer tijd voor 
discussie naderhand gereserveerd. Meer algemeen werden de frequentie, de duur en 
de structuur van de therapie positief beoordeeld. De vragenlijsten (IVM, CTS2, NAS-PI, 
STAXI en IOA) werden geschikt geacht; de vragenlijsten waren goed te begrijpen door 
deelnemers en goed af te nemen door assessoren. Op de open evaluatie vragen gaven 
deelnemers aan zij het idee hadden dat de therapie een positief effect had op het 
stellen van grenzen, grenzen van anderen herkennen, zelfwaardering, zelfvertrouwen, 
geloof in eigen kracht, herkennen van gevaarlijke situaties, veilig voelen en kans 
om gevictimiseerd te worden. Daarnaast merkten sommige deelnemers dat zij 
waren afgevallen en een betere conditie hadden gekregen. Om conditie en activiteit 
objectief te meten hebben we in de RCT een aangepaste ‘shuttle test’ en stappentellers 
toegevoegd. 

Samenvattend is de therapie haalbaar gebleken voor mensen met een psychotische 
stoornis. Er zijn enkele aanpassingen aan het protocol gedaan. Deelnemers waren 
enthousiast tijdens de sessies en hadden zelf het idee dat de therapie een positief 
effect heeft gehad op (risicofactoren van) victimisatie.

onderzoeksopzet rCT

Op basis van de bevindingen van de pilot studie uit Hoofdstuk 2 hebben we een 
studie design ontworpen voor de multicenter gerandomiseerde gecontroleerde 
effect studie. In hoofdstuk 3 hebben we het onderzoeksprotocol beschreven. Zes 
GGZ instellingen, namelijk GGZ Drenthe, UCP, GGZ Friesland, Lentis, Dimence en 
Arkin, hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deelnemers werden willekeurig 
toegewezen aan BEATVIC (experimentele groep) of befriending (actieve controle 
groep). BEATVIC bestaat uit twintig wekelijkse groepsbijeenkomsten onder leiding 
van een psychomotorisch therapeut en een ervaringsdeskundige. Alle BEATVIC 
trainers hebben een train-de-trainer cursus gevolgd, waarbij in vier sessies van 2,5u de 
belangrijkste achtergrond informatie is gegeven en de belangrijkste oefeningen werden 
getraind. De onderzoekers en psychomotorisch therapeut van het trainingsteam 
zijn maandelijks aangeschoven bij een sessie om de interventie te monitoren en de 
trainers van de verschillende instellingen te superviseren. Ook de organisatoren 
van de befriending sessies werden getraind en kregen maandelijkse supervisie. 
Befriending bestaat uit 20 sociaal contact bijeenkomsten in een informele sfeer om 
te controleren voor wekelijks sociaal contact in een groep. Individuele befriending 
is eerder gebruikt als controle conditie in een aantal RCTs om de effectiviteit van 
cognitieve gedragstherapie te onderzoeken en is een acceptabele controle conditie 
gebleken wat betreft verwachtingen, plezier en therapie uitval (Bendall et al., 2006). 
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We hebben voor een actieve controle groep gekozen om te corrigeren voor algemene 
factoren zoals wekelijks sociaal contact in een groep. Op basis van een steekproef 
calculatie waren er 48 deelnemers per conditie nodig om met een alfa van 0.05 en een 
power van 0.80 een gemiddeld effect op onze uitkomstmaten te vinden.

Voor de interventieperiode, direct erna, zes maanden erna, achttien maanden erna 
en 30 maanden erna vonden metingen plaats waarbij risicofactoren van victimisatie, 
vicitmisatie incidenten en algemene uitkomsten werden gemeten. Op de korte 
termijn waren we in eerste instantie geïnteresseerd in het effect op risicofactoren van 
victimisatie omdat deze directe aanknopingspunten van de therapie vormen. Op lange 
termijn lag de focus op het effect op victimisatie incidenten zelf; omdat deze incidenten 
niet zo vaak voor komen verwachtten we dat veranderingen hierin alleen zouden zijn 
over een langere periode. Secundaire uitkomstmaten waren meer algemene maten 
zoals kwaliteit van leven, herstel, sociaal functioneren, trauma symptomen, fysieke 
activiteit en fitheid. In dit proefschrift komen de metingen voor, direct na en zes 
maanden na de interventie periode aan bod.

We hebben een MRI sub studie aan de RCT toegevoegd om te onderzoeken welke 
hersengebieden of netwerken gerelateerd aan sociaal cognitieve processen een rol 
spelen bij victimisatie en om effecten van BEATVIC op hersenniveau te bekijken. Van 
de totale onderzoeksgroep van 120 deelnemers hoopten we 44 deelnemers te kunnen 
includeren in de MRI sub studie. Voor en direct na de interventie-periode werden 
deelnemers gescand terwijl ze twee gezichtverwerkings taken uitvoerden. We ervoor 
gekozen een taak met korte presentatie (600 ms) van individuele boze, angstige en 
neutrale gezichten te gebruiken om een impliciete respons op dreiging te onderzoeken. 
Eerdere studies die naar een impliciete dreigingsrespons hebben gekeken bij mensen 
met een psychose gebruikten ook afbeeldingen van boze en angstige gezichten 
(Kumari et al., 2011; Mason et al., 2016). Waar boze gezichten een signaal zijn van 
directe dreiging van een potentiele misdadiger, wijzen angstige gezichten op een 
mogelijke bron van dreiging in de omgeving, waargenomen door anderen (Fridlund, 
1994). Om de aandacht van de deelnemers tijdens de taak te behouden kregen 
deelnemers de taak om op een knoppenkast aan te geven of een gezicht van een man 
of van een vrouw was. Naast een impliciete taak met kort aangeboden individuele 
gezichten hebben we de ‘Wall of Faces’ (muur van gezichten) taak gebruikt, waarbij 
een groep van voornamelijk boze of voornamelijk blije gezichten gedurende 2000 ms 
gepresenteerd worden. Deelnemers moesten hierbij expliciet aangeven of ze meer 
boze of meer blije gezichten zagen. Bij de voormeting wilden we onderzoeken welke 
hersengebieden of netwerken gerelateerd zijn aan victimisatie. Bij de nameting waren 
we geïnteresseerd in het effect van BEATVIC op hersengebieden die een rol spelen 
in emotionele gezichtsherkenning, omdat dit een direct aanknopingspunt van de 
therapie was. Dit proefschrift betreft metingen voor, direct na en zes maanden na de 
interventie-periode.
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BEaTViC effect op gedragsniveau

In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van de multicenter effect studie. Terwijl 
we als doel hadden om 120 deelnemers te includeren, hebben we in totaal 105 
deelnemers kunnen includeren wat heeft geleid tot een lagere power dan verwacht. 
Deelnemers werden toegewezen aan één van achttien interventie groepen (negen 
BEATVIC, negen befriending). Van de initiele 105 deelnemers heeft 77% de nameting 
gedaan en heeft 70% deelgenomen aan de eerste follow-up meting. Deze studie 
uitval is gelijk aan de uitval van andere non-farmacologische (20%; Szymczynska 
et al., 2017) of farmacologische studies (30%; Leucht et al., 2014) met mensen met 
een psychotische stoornis. Wat betreft therapie uitval: 28% van de 53 deelnemers is 
uitgevallen bij BEATVIC en 40% van de 53 deelnemers is afgehaakt bij befriending. 
 
Multilevel analyses toonden geen verschillen tussen BEATVIC en befriending over 
tijd. Uit sensitiviteitsanalyses met deelnemers die ≥ 75% van de sessies hebben 
bijgewoond kwamen soortgelijke resultaten. Terwijl deelnemers in de pilot studie 
zelf het idee hadden dat BEATVIC een positief effect had op risicofactoren en de kans 
op victimisatie, hebben we op basis van gevalideerde vragenlijsten geen effecten 
gevonden. Deze bevindingen staan in contrast met studies die positieve effecten 
van bewegingsinterventies op zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, positieve en 
negatieve symptomen en fysieke uitkomsten van mensen met een psychotische 
stoornis rapporteren. Een interventie specifiek gericht op victimisatie rapporteerde 
een reductie van victimisatie incidenten van 50%  14 maanden na een groepstraining 
gefocust op emotie regulatie in vergelijking tot standaardzorg. Analyses op onze tweede 
en derde follow-up metingen zullen moeten uitwijzen of BEATVIC een dergelijk effect 
heeft op victimisatie op lange termijn. Hoewel deze RCT geen bewijs levert voor de 
effectiviteit van BEATVIC is het wellicht te vroeg om definitieve conclusies te trekken. 
In de kritische overwegingen zullen we verder uitweiden over mogelijke verklaringen 
voor deze bevindingen.

neurale correlaten van victimisatie bij psychose

Omdat er tot nu toe alleen onderzoek is gedaan naar omgevings- en gedragsfactoren 
in relatie tot victimisatie en omdat psychotische stoornissen vaak gepaard gaan met 
veranderingen in het brein, ligt in het tweede deel van dit proefschrift de nadruk op 
het brein, en in het bijzonder op hersengebieden en hersennetwerken die gerelateerd 
zijn aan sociaal cognitieve processen.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht welke hersengebieden of hersennetwerken 
een rol spelen in victimisatie bij mensen met een psychose. Omdat in eerdere studies 
is geopperd dat het verwerken van emotionele gezichtsexpressies gelinkt is aan 
victimisatie van mensen met een psychotische stoornis (Baas et al., 2008), hebben 
we deelnemers boze en neutrale gezichten laten zien terwijl zij in een MRI scanner 
lagen. Door middel van GLM analyse en gPPI analyse vonden we geen verschillen in 
regionale hersenactivatie en hersenconnectiviteit tijdens het zien van boze gezichten 
tussen een groep gevictimiseerde en niet-gevictimiseerde deelnemers. Met de meer 
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gevoelige ICA analyses zagen we meer deactivatie van het sensorimotor netwerk 
in gevictimiseerde patiënten. Het gebrek aan verschillen op basis van GLM en gPPI 
analyses staan in contrast met studies die verschillen in brein activatie in response 
op gezichtsexpressies vinden tussen getraumatiseerde en niet-getraumatiseerde 
groepen (Cisler et al., 2014; Crozier et al., 2014; Garrett et al., 2012). Dit contrast in 
bevindingen zou kunnen komen doordat genoemde studies deelnemers met PTSS 
symptomen hebben geïncludeerd, waardoor deze onderzoeksgroep mogelijk mensen 
met veel ernstigere klachten bevatten. Verder waren onze groepsgroottes relatief klein 
in verhouding tot het heterogene karakter van onze onderzoeksgroep wat betreft 
bijvoorbeeld duur en ernst van de stoornis. In vergelijking met GLM en gPPI analyses 
is ICA sensitiever in het detecteren van verschillen tussen deelnemers (Koch et al., 
2009). Verminderde activatie in sensorimotor gebieden en verminderde connectiviteit 
in het sensorimotor netwerk zijn in eerdere studies geassocieerd met ‘freezing of gait’ 
bij patiënten met Parkinson. Dit fenomeen houdt in dat patiënten ongewild plotseling 
als het ware bevriezen, alsof zij aan de grond genageld staan (Mi et al., 2017; Shine et 
al., 2013). Deactivatie van het sensorimotor netwerk in gevictimiseerde deelnemers 
zouden gelijkenis kunnen vertonen met de ‘freeze’ (bevries) respons die vaak bij 
getraumatiseerde mensen wordt zien in reactie op dreiging (Hagenaars et al., 2012; 
Roelofs et al., 2010). Bevriezen is één van de drie reacties op dreiging,  naast vechten en 
vluchten en speelt een rol bij dreiging-gerelateerde stoornissen zoals PTSS (Hagenaars 
et al., 2008; Rizvi et al., 2008). Zo vonden Hagenaars et al. (2012) een sterkere bevries 
reactie na het zien van nare plaatjes bij getraumatiseerde mensen in vergelijking met 
mensen die nog nooits iets bedreigends hadden meegemaakt (b.v. seksueel of fysiek 
geweld, een ernstig ongeluk). Onze studie borduurt voort op eerdere studies die 
hebben gekeken naar onderliggende hersenmechanismen van bevriezen bij trauma 
die bijvoorbeeld veranderingen in de substantia grisea centralis (PAG; Roelofs et 
al., 2017; Walker et al., 2003) hebben gevonden, door de sensorimotor cortex toe te 
voegen als belangrijk onderliggend gebied.

neurale effecten van bewegingsinterventies

In hoofdstuk 6 hebben we studies naar de neurale effecten van bewegingsinterventies 
samengevoegd om effecten van soortgelijke interventies als BEATVIC te bekijken. 
Hoewel er al veel bewijs is voor positieve effecten van fysieke activiteit op gedrag, 
cognitie en fysieke uitkomstmaten en hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn voor 
effecten op het brein, leverde een systematische review negen studies met mensen 
met psychosen op en zes studies met gezonde deelnemers. De meeste van deze 
studies waren gefocust op het volume en het functioneren van de hippocampus, 
waarbij er gunstige effecten van fysieke activiteit werden gevonden. Daarnaast werd 
bij mensen met een psychotische stoornis verhoogde activatie in de extrastriate 
body area (EBA) gevonden en sterkere integriteit van witte stof banen die relevant 
zijn voor de stoornis. Bij gezonde deelnemers werd naast veranderingen in de 
hippocampus ook verminderde connectiviteit van de dorsolaterale prefrontale 
cortex (DLPFC) gevonden, wat zou kunnen duiden op meer cognitieve efficiëntie. Op 
basis van gebreken van eerdere studies formuleren we aan het eind van Hoofdstuk 
6 suggesties en richtlijnen voor vervolgonderzoek. Drie van deze suggesties waren 
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direct relevant voor Hoofdstuk 7 waarin we het effect van BEATVIC op het brein 
bekijken: 1) een gemiddelde wekelijkse frequentie van in ieder geval 2 keer per week 
en een periode van twaalf weken is mogelijk het minimum om veranderingen op brein 
niveau te detecteren; 2) het is aan te raden een controle conditie toe te voegen waarbij 
deelnemers evenveel aandacht ontvangen en interactie hebben als de actieve groep 
(Mccambridge et al., 2014); 3) vervolgstudies zouden de focus moeten verbreden 
naar onderliggende hersenregio’s van positieve effecten op negatieve en positieve 
symptomen, symptomen als depressie, sociale terugtrekking en sociale cognitie. In lijn 
met de eerste genoemde dosis-respons bevindingen verwachtten we geen effecten op 
hippocampus volume na BEATVIC omdat de frequentie van beweging eens per week 
is. Verder hebben we befriending als actieve controle conditie toegevoegd. Wat betreft 
de laatste suggestie, hebben we in plaats te focussen op de hippocampus gekeken naar 
het effect op hersengebieden en netwerken die een rol spelen bij het verwerken van 
emotionele gezichtsexpressies (dimensie van sociale cognitie).

neurale effecten van BEaTViC

In hoofdstuk 7 hebben we het effect van BEATVIC op hersen gebieden en 
hersennetwerken bekeken die een rol spelen bij emotionele gezichtsverwerking, omdat 
het verwerken van gezichtsexpressies en sociale cognitie in bredere zin een belangrijk 
doelwit van de therapie was.. Hoewel specifiek BEATVIC uiteraard nog niet eerder 
onderzocht is, hebben eerdere studies wel gekeken naar effecten van sociale cognitie 
training (SCT), wat ook aangrijpt op sociale cognitie en emotionele gezichtsverwerking. 
Omdat eerdere studies na SCT bij psychose meer activatie hebben gevonden in vroege 
visuele verwerkingsgebieden, frontale gebieden en gezichtsexpressie herkennings 
gebieden zoals de insula en de amygdala (Eack et al., 2010; Keshavan et al., 2011), 
verwachtten we dat BEATVIC ook tot meer activatie in deze gebieden zou leiden. 
Omdat we in Hoofdstuk 5 meer deactivatie van het sensorimotor netwerk in een groep 
gevictimiseerde mensen met een psychotische stoornis hadden vonden, selecteerden 
we het sensorimotor netwerk naast componenten die emotionele gezichtsverwerking 
gebieden, visuele gebieden en frontale gebieden bevatten. Op basis van de review 
(Hoofdstuk 6) kozen we ervoor om te checken of er een effect was op hippocampus 
volume. Zoals we verwachtten was er inderdaad geen verschil in hippocampus volume, 
witte stof en grijze stof tussen BEATVIC (n=19) en befriending (n=20) over tijd. GLM 
analyses lieten geen verschillen zien tussen groepenover tijd zien. In lijn met onze 
verwachtingen vonden we door middel van ICA we een toename in activatie van het 
‘salience’ netwerk in respons op dreigende gezichten na het volgen van BEATVIC in 
vergelijking met befriending. Er was een trend voor een toename in activatie van het 
(mediale) visuele netwerk in respons op (een groep met voornamelijk) boze gezichten, 
en een afname van deactivatie in het sensorimotor netwerk in respons op angstige 
gezichten voor BEATVIC. Toename in activatie van het salience netwerk en visuele 
netwerk zou kunnen duiden op preciezere, meer uitvoerige verwerking van visuele 
informatie en/of meer toename in alertheid op potentieel gevaarlijke of dreigende 
gezichten. Afname van deactivatie in het sensorimotor netwerk zou kunnen wijzen 
op minder neiging om te bevriezen en juist meer neiging tot handelen in respons op 
indirecte dreiging. Vervolgstudies zouden deze suggesties verder moeten bevestigen. 
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kriTiSChE oVErWEgingEn

In hoofdstuk 8 hebben we gereflecteerd op de resultaten van dit proefschrift en 
de invloed van gemaakte keuzes in de onderzoeksopzet. Overwegingen betreffen 
kenmerken van de onderzoeksgroepen, de gebruikte uitkomstmaten en de gevolgen 
van de onderzoeksopzet voor de richting van verbanden. Vervolgens hebben we in 
hoofdstuk 8 klinische implicaties van bevindingen weergegeven, suggesties gedaan 
voor vervolgonderzoek en algemene conclusies gepresenteerd.

In de studies die zijn beschreven in dit proefschrift zijn deelnemers niet specifiek 
geselecteerd op risicofactoren van victimisatie, omdat het een preventieve interventie 
betrof voor een patiëntengroep die over het algemeen een hoger risico loopt 
slachtoffer te worden van geweld. In de pilot studie (Hoofdstuk 2) was 75% van de 
deelnemers slachtoffer geweest in de afgelopen vijf jaar en 21% in het afgelopen 
jaar, in de RCT (Hoofdstuk 4) was 57% slachtoffer geworden en in de MRI sub studie 
(Hoofdstuk 5 en 7) was grofweg 48,7% slachtoffer geweest in de afgelopen vijf 
jaar. Toch zou het zo kunnen zijn dat er ook deelnemers zijn geïncludeerd die niet 
per se kwetsbaar zijn voor slachtofferschap; bijvoorbeeld mensen die al assertief 
waren, een hoog zelfvertrouwen hadden en geen problemen ervaren binnen het 
sociaal functioneren. Voor deze deelnemers zou er mogelijk sprake kunnen zijn van 
een plafondeffect, waarbij maar weinig ruimte was om te verbeteren op bepaalde 
uitkomsten. Verder zou het kunnen zijn dat de onderzoeksgroepen niet de meest 
ernstig zieke deelnemers bevatten vanwege bepaalde exclusie criteria (b.v. ernstige 
psychotische symptomen, middelenafhankelijkheid, co-morbide neurologische 
aandoening of persoonlijkheidsstoornis). Deze criteria hebben er ook toe geleid dat 
deelnemers werden geexludeerd indien er sprake was van middelenafhankelijkheid 
en persoonlijkheidsstoornis, terwijl beide een rol spelen in victimisatie (de Vries 
et al., 2018). Aan de andere kant, we hebben er expliciet voor gekozen mensen met 
dergelijke problemen te excluderen omdat zij structurele participatie in een groep 
mogelijk in de weg zouden staan. 

Een ander punt met betrekking tot kenmerken van de onderzoeksgroepen van 
de studies in dit proefschrift is de heterogeniteit. Wat voor de ene persoon op een 
bepaalde manier werkt, kan voor een ander tot heel andere uitkomsten leiden. 
Tegengestelde effecten voor bijvoorbeeld verschillen (subgroepen van) deelnemers 
zouden elkaar kunnen opheffen. De BEATVIC onderzoeksgroepen bevatten 
bijvoorbeeld zowel meer sub-assertieve mensen die moeite hebben met voor zichzelf 
op komen en meer agressievere individuen die mogelijk soms conflicten uitlokken die 
uiteindelijk tegen victimisatie leiden. In de MRI sub studie (Hoofdstuk 5 en 6) zouden 
deze twee verschillende typen deelnemers anders kunnen hebben gereageerd op 
dreigende gezichten. Wat betreft de pilot studie (Hoofdstuk 2) en de RCT (Hoofdstuk 
4) zou het zo kunnen zijn dat hoewel de laatste persoon bijvoorbeeld toename in 
controle over externaliserende agressie (b.v. ‘ik hou mijn gevoelens onder controle’) 
en internaliserende agressie (b.v. ‘ik probeer kalm te blijven’) zou kunnen laten zien, 
zou de eerste persoon mogelijk juist een afname in score op deze schalen laten zien 
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na het volgens van BEATVIC. In de toekomst zouden moderator analyses wellicht 
kunnen bijdragen aan het ontrafelen van of en hoe BEATVIC effecten kan hebben op 
verschillende patiënten. Gerandomiseerde effectstudies, die beschouwd worden als de 
gouden standaard, zijn gebaseerd op groepsgemiddelden van verschillende individuen 
(Biglan, Ary, & Wagenaar, 2000). Echter, wat het best werkt voor de gemiddelde 
patiënt, is misschien nooit het beste voor een specifieke patiënt. Het ‘one size fits all’ 
principe gaat mogelijk niet op voor behandeling van psychische stoornissen (Dallery 
& Raiff, 2014). Een geschikte manier om te kijken naar effecten voor een individu is 
het uitvoeren van een n=1 studie bijvoorbeeld door middel van experience sampling 
method (ESM; Myin-Germeys et al., 2009).

Behalve het kritisch beschouwen van de karakteristieken van de onderzoeksgroepen, 
is het zinnig om stil te staan bij de gebruikte uitkomstmaten. In het eerste deel van dit 
proefschrift, waarbij we hebben gekeken naar het effect van BEATVIC op gedragsdata, 
hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van vragenlijsten. Hoewel deelnemers 
van de pilot op basis van open evaluatie vragen aangaven dat ze het idee hadden dat 
BEATVIC een positief effect had gehad op (risicofactoren van) victimisatie, vonden 
we dit niet terug met behulp van gevalideerde vragenlijsten. Terwijl veel effectstudies 
dergelijke instrumenten gebruiken is er ook kritiek op de statische en rigide karakter 
van vragenlijsten. Zo vereisen zelf-rapportage lijsten inzicht in het eigen gedrag en 
zijn deze lijsten gevoelig voor sociale wenselijkheid (Hogenelst et al., 2015; Wright, 
2005). Aan de andere kant, de geselecteerde vragenlijsten zijn weloverwogen gekozen 
en zijn betrouwbaar en valide.

Wat betreft de uitkomstmaten in het tweede deel van dit proefschrift, MRI taken 
met plaatjes van emotionele gezichten, zou het zo kunnen zijn dat de stimuli enige 
persoonlijke relevantie en ecologische validiteit missen. Dergelijke MRI taken worden 
vaak gebruikt en om zo nauwkeurig mogelijk relevante hersenprocessen in verhouding 
tot ruis te onderzoeken zijn gestandaardiseerde stimuli nodig, maar mogelijk dat 
gebruik van virtual reality in taken zou kunnen bijdragen aan de externe validiteit.
Tot slot is de richting van het verband tussen victimisatie en gerelateerde factoren 
een terugkerendpunt van discussie in dit proefschrift. Hoewel het volgens een recente 
meta-analyse op basis van theorie voor de hand ligt dat bepaalde factoren risico 
factoren zijn die de kans op victimisatie vergroten (de Vries et al., 2018), is het ook 
plausibel dat sommige factoren consequenties zijn van victimisatie. Dit discussiepunt 
komt het sterkst naar voren in Hoofdstuk 5, waarin hersenactivatie tijdens het zien 
van dreigende gezichten werd bekeken. Terwijl problemen met het verwerken van 
emotionele gezichtsexpressies er bijvoorbeeld voor zou kunnen zorgen dat dreiging 
niet wordt opgemerkt waardoor er niet adequaat met een potentieel gevaarlijke 
situatie kan worden om gegaan, kan victimisatie zelf ook leiden tot afwijkingen in 
het verwerken van dreigende emotionele gezichten. Omdat we een cross-sectioneel 
design hebben gebruikt moet de richting van het verband tussen beide nog verder  
worden onderzocht.
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kliniSChE imPliCaTiES 

Onze bevindingen wat betreft de prevalentie van victimisatie voor mensen met een 
psychotische stoornis zijn in lijn met resultaten van eerdere studies (de Vries et al., 
2018b; Kamperman et al., 2014) en benadrukken het belang van een interventie. 
Victimisatie kan een grote impact hebben op mensen hun leven en kan, en kan 
leiden tot bijvoorbeeld middelenmisbruik, depressie (Fisher et al., 2017), zelf-
stigma (Horsselenberg et al., 2016) en ernstigere symptomen (Newman et al., 2010). 
Daarnaast is victimisatie een vorm van trauma en wat kan leiden tot PTSS symptomen. 
Onze MRI studie naar neurale correlaten van victimisatie heeft inderdaad meer 
deactivatie van het sensorimotor netwerk laten zien, wat een bevries respons 
impliceert die eerder is geconstateerd bij mensen met PTSS klachten. Hoewel er 
effectieve evidence-based trauma therapieën voor mensen met een psychotische 
stoornis zijn (van den Berg et al., 2015), die ook kunnen leiden tot een verminderde 
kans op revictimisatie (van den Berg et al., 2016), is het wenselijker om victimisatie 
te voorkomen dan heftige consequenties te behandelen. Dit proefschrift onderstreept 
het belang van een preventieve interventie. Eerder beschreven overwegingen wat 
betreft groepskenmerken impliceren dat een dergelijke interventie voornamelijk 
aangeboden zou moeten worden aan mensen die een verhoogd risico lopen op 
victimisatie op basis van de risicofactoren.  

In de pilot studie gaven deelnemers in antwoord op open vragen over de training 
aan dat BEATVIC een positief effect had gehad op verschillende risicofactoren van 
victimisatie en de kans op victimisatie zelf. Daarnaast waren deelnemers tijdens de 
sessies en de evaluatiemomenten erg positief, we hebben uitspraken gehoord als ‘Ik 
heb meer zelfvertrouwen’, ‘Je kunt meer dan je denkt’, ‘Ik loop rechterop in plaats 
van ingedoken’. Verder vonden we in Hoofdstuk 5 op basis van MRI baseline data 
dat vicitmisatie geassocieerd is met meer deactivatie van het sensorimotor netwerk 
wat kan wijzen op een bevries respons in reactie op boze gezichten, wat impliceert 
dat oefeningen met vechten, bevriezen en vluchten in BEATVIC waardevol zouden 
kunnen zijn. Bovendien vonden we positieve effecten van BEATVIC op hersenniveau; 
namelijk meer activatie van het salience netwerk en een trend voor toegenomen 
activatie in het visuele netwerk en afname van deactivatie van het sensorimotor 
netwerk. In tegenstelling tot gerapporteerde ervaringen van deelnemers uit de pilot, 
veranderingen in het brein na BEATVIC, vonden we geen effecten van BEATVIC op 
gevalideerde vragenlijsten over (risicofactoren van) victimisatie en meer algemene 
uitkomsten. Beperkingen die genoemd zijn bij de kritische overwegingen spelen 
mogelijk een rol in deze bevindingen. Hoewel dit proefschrift geen bewijs levert voor 
BEATVIC als een effectieve therapie is het nog te vroeg om definitieve conclusies te 
trekken en zou het waardevol zijn om verder onderzoek te verrichten.

De systematische review liet zien dat bewegingsinterventies over het algemeen 
positieve effecten hebben op het brein. Omdat bewegings interventies effectief 
zijn gebleken is het belangrijk om deze evidentie te onderstrepen door middel 
van implementatie in de geestelijke gezondheidszorg. Bewegingsinterventies en 
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psychomotore therapie worden al wel aanbevolen in de richtlijnen voor psychotische 
stoornissen (GGZrichtlijnen). Toch lijkt het lastig om mensen met een diagnose in het 
schizofrenie spectrum te activeren. Veel van de gewenste effecten van beweging, zoals 
een betere stemming, stress reductie en meer energie, zijn omgekeerd gerelateerd 
aan de ervaren obstakels zoals een sombere stemming, stress en vermoeidheid die 
sommige van de patienten ervaren (Firth et al., 2016). Meer hulp van professionals 
die gespecialiseerd zijn in bewegingsinterventies zoals psychomotorisch therapeute 
om gezamenlijk doelen te stellen en naar doelen te werken zou kunnen helpen 
psychologische obstakels te overwinnen, en motivatie te behouden (Firth et al., 2016; 
Vancampfort et al., 2012; Vera-garcia et al., 2015). 

SuggESTiES Voor VErVolgonDErzoEk

Op basis van de kritische overwegingen worden  een aantal aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gedaan. Ten eerste zou het goed zijn om uit te zoeken of (en 
hoe) specifieke of individuele patiënten baat hebben gehad bij BEATVIC door te 
richten op subgroepen en patiënten karakteristieken. Daarbij zou het zinnig zijn 
om sensitiviteitsanalyses te doen met een subgroep die ernstiger ziek is of met 
patiënten die een hoog risico lopen op victimisatie door hoge scores op risicofactoren. 
Een andere aanbeveling met oog op de onderzoeksgroep is het toevoegen van een 
gezonde controlegroep, in het bijzonder in de MRI studies, om patiënten met gezonde 
mensen te vergelijken om te onderzoeken of er normalisatie optreedt. Verder zou er in 
vervolgonderzoek fijnmaziger en meer ecologisch valide meetinstrumenten kunnen 
worden gebruikt in tegenstelling tot eerder algemene en statische vragenlijsten. Door 
middel van ESM kunnen emoties, gedachten en ervaringen meerdere keren per dag 
in het dagelijks leven worden bijgehouden (Myin-Germeys et al., 2009). Daaraan 
gerelateerd, voor MRI studies zou het waardevol kunnen zijn om uit te zoeken of 
er meer ecologisch valide taken kunnen worden gebruikt, zoals door bijvoorbeeld 
gebruik van virtual reality. Tot slot is het belangrijk om meer prospectief longitudinaal 
onderzoek uit te voeren om de richting van effecten tussen victimisatie incidenten 
en gerelateerde factoren helder te krijgen. Voortbordurend op onze cross-sectionele 
studie, zouden vervolgstudies de richting(en) van de relatie tussen het verwerken van 
dreigende gezichten en victimisatie kunnen bekijken.

ConCluSiE

In dit proefschrift hebben we gekeken naar het effect van een psychomotorische 
weerbaarheidstherapie ter preventie van victimisatie van mensen met een 
psychotische stoornis. In de pilot studie rapporteerden deelnemers dat zij het idee 
hadden dat BEATVIC een positief effect had gehad op verschillende risicofactoren 
van victimisatie en de kans op victimisatie zelf. Verder vonden we in Hoofdstuk 5 
op basis van MRI baseline data dat vicitmisatie geassocieerd is met meer deactivatie 
van het sensorimotor netwerk wat kan wijzen op een bevries respons in reactie op 
boze gezichten, wat impliceert dat oefeningen met vechten, bevriezen en vluchten 
in BEATVIC waardevol zouden kunnen zijn. Bovendien vonden we positieve effecten 
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van BEATVIC op hersenniveau; namelijk meer activatie van het salience netwerk 
en een trend voor toegenomen activatie in het visuele netwerk en afname van 
deactivatie van het sensorimotor netwerk. Deze bevindingen duiden mogelijk op 
nauwkeuriger waarneming van visuele informatie en/of meer alertheid bij dreigende 
gezichten, en meer geneigdheid tot actie als reactie op indirecte dreiging. Door 
onderzoeken naar het effect van fysieke activatie interventies en het brein samen te 
voegen is overzichtelijk geworden dat deze interventies een positief effect hebben 
op verschillende hersengebieden en verbindingen. Hoewel dit proefschrift geen 
direct bewijs voor de effectiviteit van BEATVIC levert, is het te vroeg om hier stellige 
conclusies aan te verbinden. Het zou waardevol zijn om vervolgonderzoek te doen op 
basis van de kritische overwegingen over karakteristieken van de onderzoeksgroep 
en wat betreft uitkomstmaten. Omdat we pas op lange termijn een effect van BEATVIC 
op victimisatie zelf verwachtten omdat dergelijke incidenten niet zo frequent voor 
komen, is een volgende stap het effect op victimisatie respectievelijk één en twee jaar 
na de interventie onderzoeken.
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artikelen die je altijd in grote getale paraat hebt en dat gaf mij dan vaak weer nieuwe 
aanknopingspunten. Daarnaast blijf je onder alle omstandigheden kalm en strategisch, 
dat werkte heel prettig samen. Ik vind het leuk dat jij, met zwarte band karate, 
betrokken was bij dit project en heb met plezier een aantal karate lessen bij je gevolgd.

Tevens wil ik de leden van de leescommissie bedanken: prof. dr. Susan van Horen, 
prof. dr. Erik Scherder en prof.dr. Wim Veling, het is een eer dat jullie mijn proefschrift 
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wilden lezen en beoordelen.

Bertine, directe collega op het project, ook aan jou ben ik dank verschuldigd. Een jaar 
voor mijn komst heb je in samenwerking met een mooi team van experts de basis voor 
de PMT-interventie gelegd, waarbij jouw ervaring binnen de vechtsport en tomeloze 
affiniteit met sport in het algemeen van toegevoegde waarde zijn geweest. Ik kijk met 
plezier terug op onze tripjes naar Assen (al dan niet in combinatie met hardlopen of 
Bonte Wever bezoek) of naar plekken om samen workshops te geven.
Clement, Aniek, Stef en Erwin, jullie hebben ook een grote rol in de ontwikkeling van 
de interventie gehad, ontzettend veel dank daarvoor. Het was een feestje tijdens de 
pilot, en later om met elkaar af te reizen naar Zwolle voor train-de-trainer in een auto 
volgeladen met stootkussens, handschoenen en scheenbeschermers.

Trainers van de verschillende sites: Clement Waarheid, Stef Poel, Alexander Middeljans 
(GGZ Drenthe); Paco van der Reijden, Bryan Yorks (GGZ Friesland); Erik Izaks (UCP); 
Linda de Jong, Michiel Wegh (Dimence); Stefan Henstra, Jakob de Boer (Lentis); Nynke 
Bonnema en Eelke Mollenbrok, (Arkin); enorm bedankt voor hoe jullie je hebben 
ingezet. Eens in de 5 sessies kwam ik langs om mee te kijken: het was super om jullie 
groepen in de tijd te volgen. Ik kan geen ‘Eye of the Tiger’ luisteren zonder met een 
glimlach terug te denken aan de eerste groep van Paco en Bryan.

Onderzoeksassistenten Remon, Esther, Eline, Julia, Marianne, Esmee en ook alle 
studenten die onderdeel vormden van het BEATVIC team, in het bijzonder stagiaires 
Moniek, Anna, Michelle en Tess: ik ben ontzettend trots op hoe we deze trial hebben 
gedraaid. Het was fantastisch om met zo’n club enthousiastelingen te werken.

Wat betreft de MRI-studie wil ik Anita en Judith bedanken voor het scannen, de vele 
scan-uren waren altijd zeer gezellig beneden in de kelder. Voor de bijbehorende MRI-
hoofdstukken in het tweede deel van mijn proefschrift zijn Esther en Jan-Bernard 
onmisbaar geweest. Esther, enorm bedankt voor je geduld, laagdrempelige uitleg 
en hulp bij het analyseren van de data. Jan-Bernard, bedankt voor alle hulp bij het 
oplossen van problemen die zich gedurende de analyses voordeden.

Binnen de hele CNP-onderzoeksgroep kon ik altijd op hulp rekenen van collega’s en 
daarnaast op een hoop gezelligheid bijvoorbeeld op de BCN retreat, de NIC retreat, de 
nieuw in het leven geroepen NIC(E) events of onder het genot van een borrel. Bedankt 
Anne, Annerieke, Brani, Claire, Esther, Edith, Hanneke, Heleen, Jan-Bernard, Jelle, 
Jassy, Jorien, Hedwig, Liwen, Leonie vA, Leonie B, Marc, Marjorie, Marie-José, Marlijn, 
Michelle, Nena, Nicky, Nina, Remco, Sander, Shankar, Sonsoles en Tania. 

In het bijzonder wil ik mijn fijne roomies van kamer 123 bedanken: Rozemarijn, 
Sjoerd en later Douia en Saskia. Ik ben blij dat ik veel van mijn belevenissen met jullie 
heb mogen delen. Sjoerd,  Friese psychiater van het NIC, dank dat Rozemarijn en ik 
je paranimfen mochten zijn, erg leuk en vertrouwd dat we elkaar nu weer geregeld 
treffen in het UCP. Daouia, MRI meesterbrein, bedankt voor het sparren en voor alle 
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gezelligheid o.a. bij SIRS en HBM. Saskia, sportieveling en nieuwste PhD onder ons, tof 
hoe je zo zelfstandig je eigen project hebt vormgegeven. 
Rozemarijn, ik ben blij dat je op de dag van de verdediging naast mij zal staan. Je voelt 
vaak haarfijn aan hoe iemand zich voelt, en weet iedereen op z’n gemak te stellen. 
Bedankt voor je betrokkenheid al dan niet in de vorm van attenties zoals bloemen, 
thee, comfort food of kaartjes op mijn bureau. Ik hoop op nog veel gezellige borrels en 
taartjes met elkaar.

Ook bij de afdeling Klinische Psychologie van de RUG heb ik de eerste jaren van mijn 
promotie met veel plezier gewerkt, en daarvoor wil ik mijn RUG-collega’s bedanken: 
Aaltsje, Alieke, Charmaine, Christien, Elise, Fatemeh, Ingrid, Janika, Judith, Johan, 
Klaske, Lonneke, Lonneke, Maarten, Mariette, Minita, Miriam, Nienke, Nienke, Rachel, 
Rebecca, Renate, Retha, Rozanne, Selwyn en Steven. Peter, bedankt voor de gezellige 
nieuwjaarsborrel, een traditie die hopelijk nog lang in ere wordt gehouden.

In het bijzonder bedankt aan Laura, Leonie, Nicola & Nienke die mij allen dierbaar 
zijn geworden. Ik ga er vanuit dat er nog vele etentjes  blijven volgen. Leonie, jij 
verspreidt vrolijkheid en optimisme, je kraanvogel prijkt op mijn nieuwe werkplek. 
Nicola, ik bewonder je doorzettingsvermogen en discipline, het was heerlijk de zinnen 
te verzetten bij body-fit. Nienke, bedankt voor je strategische blik maar vooral voor je 
flinke dosis humor, je weet altijd te relativeren.
Laura, psychose-partner-in-crime en college-dreamteam-partner, vele psychose 
symposia en congressen waren met jou een feestje. Uiteraard vanwege gedeeld 
enthousiasme over bepaalde onderzoeken of methoden, maar ook zeker omdat we 
een hoop hebben gelachen (ECSR Berlijn). Ik bewonder hoe je al je rollen combineert 
waarbij er ook altijd tijd is voor vriendinnen.

Voor een gezellige vrijdagmiddag-borrel kon ik van tijd tot tijd rekenen op de toppers 
van het UCP: Chris, Meike, Saskia en Stéphanie. Ik vind het super dat we nu nog 
directere collega’s zijn geworden.
Meike, enorm bedankt voor je inspanningen voor BEATVIC: je had veel aandacht voor 
de deelnemers en maakte Befriending tot een wel heel plezierige controle groep. 
Stéphanie & Chris, ook bedankt voor de andere get-togethers in de vorm van lunch, 
sushi, verjaardagen of koffie. Saskia, ik vond het heel tof dat ik de DiSCoVR behandeling 
mocht geven, dank ook voor alle gezelligheid op congressen (bv Veldhoven op en neer 
met Michelle).

Verder viel ik als promovendus onder het RGOc, een grote enthousiaste groep 
onderzoekers uit Noord- en Midden Nederland die zich inzet voor betere kwaliteit van 
leven voor o.a. mensen met een psychotische stoornis. Tijdens de verschillende RGOc 
symposia, congressen of andere events heb ik veel leuke mensen van deze groep gezien 
en gesproken. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke inspirerende ontmoetingen.
Ook de collega’s die vanuit de verschillende sites van het RGOc hebben geholpen met 
het reilen en zeilen aldaar en het rekruteren van deelnemers zijn van onschatbare 
waarde: Annerieke de Vos, Saskia Nijman, Esther Sportel, Aaltsje Malda, Boudien van 
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der Pol, Nynke Boonstra, Erna van ’t Hag, Annelieke van der Waal, Marianne Dorst en 
Anneke Zijlstra.

Naast mijn promotie kreeg ik de kans om klinische ervaring op te doen bij het VIP 
team van GGZ Drenthe. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin gehad. Bedankt aan 
alle collega’s, dat ik van jullie heb mogen leren, met name dank aan Alice, Tara, Gerard 
en Afke.

Hoewel psychose mij na aan het hart ligt, ben ik in het laatste jaar van mijn promotie 
de vrijdagen bij Lentis Basis GGZ gaan werken, bedankt voor deze kans Hittina en 
Cynthia. Binnen dit team heb ik ook met veel plezier gewerkt en daar ben ik alle 
collega’s dankbaar voor, bij uitstek dank aan Erna en Sarah voor de werkbegeleiding.

Ook vrienden buiten het promotie onderzoek wil ik graag bedanken.
Lieve meiden van thuis, al vanaf de basisschool en middelbare school gaan we samen 
door het leven en dat vind ik bijzonder. Hoewel we elk een andere weg zijn gegaan 
hebben we op onze vriendinnen-weekenden de grootste lol en weet ik dat ik altijd op 
jullie kan rekenen, daarvoor ben ik dankbaar.

Lieve Lara, Rianne, Cynthia, Marieke S, hele bubs uit Enschede, bedankt voor alle 
borrels, feestjes, weekendjes en gezelligheid afgelopen jaren. Helena, een eer dat je de 
tijd wilde maken om mijn omslag te maken, ik ben er enorm blij mee.

Lieve fabuleuze studie-vriendinnen, Iris, Marike en Minke, daar waar het allemaal 
bij het Honours College begon, onder begeleiding van Nynke en Sanne van wie we 
veel hebben mogen leren. Met jullie kan ik alles delen, we gaan op avontuur, voeren 
discussies waar Trudy Dehue trots op zou zijn, verzinnen snode plannen, of lachen om 
elkaar.

Dr. Job en Dr. Madelein, bedankt voor jullie belangstelling en adviezen gezien jullie mij 
zijn voor gegaan. Ik vind het heel gezellig dat we bij elkaar om de hoek wonen. Lieve 
Lein, meer nog dank dat je mijn lieve zus bent.  
Lieve pap en mam, ik ben ontzettend dankbaar voor jullie uitzonderlijke betrokkenheid. 
Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn. Pap, door de jaren heen heb je mij een hoop 
skills geleerd die onmisbaar zijn geweest tijdens mijn promotie-traject: van het 
structureren van een tekstje voor een werkstuk tot het maken van een planning 
voor toetsen. Naast ontelbaar andere dingen heb ik van jou geleerd verder te kijken 
dan mijn neus lang is en daar ben ik blij om. Mam, je houdt altijd alle ballen met een 
grotevanzelfsprekendheid in de lucht. Ik bewonder al je vrolijke initiatieven, lieve 
attenties en hoe je geniet van de kleine dingen in het leven.

Liefste Martin, bij jou is het al 7,5 jaar letterlijk en figuurlijk heerlijk thuiskomen. 
Bedankt voor al je liefde en voor het geduld waarmee je luistert als ik het even niet meer 
weet. Ik ben ben blij het leven met jou te mogen leven: vol energie en enthousiasme 
sta je voor allerhande ervaringen en mensen open. Op naar nieuwe avonturen samen, 
ik kan niet wachten!
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Elise van der Stouwe was born in 1990 in Groningen 
and raised in Beetsterzwaag, the Netherlands. Having 
finished pre-university school (VWO) in 2008, 
she moved to Groningen to study Pharmacy at the 
University of Groningen (RuG). After completing the 
first year diploma in Pharmacy, she decided to study 
Psychology, initially with the intention of becoming 
a health care psychologist, but soon developing an 
additional interest in research methodology.

During her first year of Psychology, Elise applied 
for the university’s Honours College, which gives 
talented, motivated students the opportunity to challenge themselves by offering 
an additional program. As part of the Honours College, Elise participated in various 
research internships, which marked the start of her scientific interest. In her 3rd 
year, Elise did her minor in Clinical Psychology and Neuropsychology at the Catholic 
University of Leuven. After graduation at bachelor level, Elise was admitted to the 
Research Master Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) of the University of 
Groningen. She combined fundamental courses on cognitive neuropsychiatry with 
courses from its Clinical Psychology Research Master.

As soon as she had obtained her Master’s degree, Elise started a PhD project under 
supervision of prof. dr. Marieke Pijnenborg, dr. Jooske van Busschbach and prof. dr. 
André Aleman. In the past four years Elise, together with her colleagues, set up the 
Beatvic study. She combined scientific research with teaching at the Psychology faculty 
and working as a psychologist at the psychosis department of GGZ Drenthe and later 
at the basic mental health care department of Lentis.

Currently, Elise is working as a postdoctoral researcher at the Virtual Reality mental 
health group of the University Center of Psychiatry (UCP). In addition, she works at the 
UCP as a psychologist and will start the training to become a health care psychologist 
(GZ-psycholoog) in April 2020.
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