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Waarom?

Samenvatting

 Als u stemmen tegen u hoorde praten 

terwijl er in werkelijkheid niemand was, of als u on-

terecht zou geloven dat mensen in uw omgeving 

samenzweerden om u namens de regering kwaad 

aan te doen, dan zou u lijden aan de symptomen 

van een psychose. Als dit ook uw normale functio-

neren en uw werkprestaties zou belemmeren, zou 

u voldoen aan de criteria voor de diagnose schizo-

frenie.

 Onderzoek aan de hersenen van mensen 

met een psychose wordt al gedurende langere tijd 

uitgevoerd en heeft uitgewezen dat hun hersen-

functie en -structuur afwijkt van die van gezonden. 

Echter, het bestuderen van schizofreniebreinen 

wordt bemoeilijkt door de gevolgen van de ziek-

te, zoals medicijngebruik, beperkingen in cognitie 

(denkprocessen) en ziekenhuisopnames. Recente 

studies hebben uitgewezen dat sommige beperkin-

gen van schizofrenie ook aanwezig zijn bij mensen 

met een verhoogd risico om het te krijgen, zoals 

mensen in het voorstadium van de ziekte of familie-

leden van patiënten. Daarom wordt verwacht dat in 

die gevallen de beperkingen als indicatoren voor de 

ziekte kunnen dienen om zo een vroege opsporing 

en vroeg ingrijpen mogelijk te maken of zelfs het 

ontwikkelen van een preventieve aanpak.

 Voorts zijn er gezonde mensen in het land 

die onschuldige en milde psychotische symptomen 

hebben in die zin dat ze er niet door belemmerd wor-

den en geen hulp zoeken. Dit verschijnsel noemen 

we ‘psychoseneiging’ (psychosis proneness). Er zijn 

gedragsstudies uitgevoerd bij mensen met psycho-

seneiging en daaruit bleek dat wat betreft cognitie er 

vele grijstinten bestaan. Bovendien is gebleken dat 

deze mensen in zekere mate kwetsbaar zijn (door ge-

netische aanleg, door prenatale, biologische en om-

gevingsfactoren) voor het ontwikkelen van schizofre-

nie. De huidige visie is dat klinische en niet-klinische 

vormen van psychose dezelfde oorzaken hebben 

(Johns & van Os, 2001; van Os et al., 2009; Verdoux 

& van Os, 2002). Kortom, er zijn vele grijstinten tussen 

normaal en ernstige schizofrenie. De studie van de 

hersenen van mensen met psychoseneiging zou ons 

in staat kunnen stellen om de neurobiologie (biolo-

gie van het zenuwstelsel) van de kernsymptomen van 

schizofrenie te bestuderen zonder de vertroebelende 

effecten van antipsychotische medicatie, ziekenhui-

sopname en cognitieve beperkingen. Het doel van 

dit proefschrift was daarom om de functie en de op-

bouw van deze breinen te bestuderen om te bepalen 

of sommige ziekteaspecten ook samenhangen met 

kwetsbaarheid voor schizofrenie.

 Een van de belangrijkste beperkingen bij 

psychose ligt op het vlak van sociale cognitie: ge-
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ze problemen door hun ‘attributional style’ (levens-

visie): de manier waarop we de positieve en nega-

tieve dingen des levens opvatten en uitleggen. Al 

deze beperkingen hebben een negatieve invloed 

op het sociaal functioneren en het gedrag van deze 

patiënten en dragen bij aan de ontwikkeling van 

psychotische symptomen (Brunet-Gouet & Decety, 

2006).

lke gebieden het gezonde brein gebruikt tijdens het 

verwerken van informatie over onszelf, met name 

tijdens bespiegelingen over onze persoonlijkheids-

trekken. De insula is een hersengebied dat be-

trokken is bij het verwerken van lichamelijke erva-

ringen en ook, zo is gebleken, bij zelfreflectie, maar 

de insula heeft tot dusverre relatief weinig aandacht 

gekregen. Opvallend is dat eerdere studies vonden 

dat de insulafunctie verstoord is bij psychosen en 

in het voorstadium daarvan (Borgwardt et al., 2008). 

Wij vonden in onze studie dat in gezonden de insula 

betrokken is bij zelfreflectie en dat dit onafhankelijk 

is van de emotionele waarde van de aangeboden 

prikkels. Dit betekent dat zijn rol in het verwerken 

van informatie over onzelf (wat waarschijnlijk per 

definitie iets emotioneels is) algemener is dan tot 

nu toe werd aangenomen.

 Om te kunnen functioneren in een sociale 

omgeving is het belangrijk om negatieve emoties 

te reguleren en dit vermogen hangt samen met ps-

ychologisch welbevinden (Gross & Munoz, 1995). 

Mensen met schizofrenie vertonen een sterk ver-

minderd vermogen om emoties te verwerken en te 

reguleren (Penn et al., 2008). Interessant is dat ook 

gezonde mensen sterk verschillen op dit vlak. Stelt 

u zich eens voor dat u zou horen dat het lezen van 

dit proefschrift niet gratis is maar u de lieve som van 

500 euro gaat kosten. Sommige lezers zouden dit 

afzetterij vinden, en denken ‘als ik dat had geweten 

dachteprocessen voor het ervaren, interpreteren en 

verwerken van sociale informatie (Adolphs, 2001). 

Mensen met schizofrenie blijven achter in diverse as-

pecten van sociale cognitie, bijvoorbeeld in het op-

merken van andermans emoties en het reguleren van 

die van zichzelf. Ook hebben ze een minder accurate 

‘theory of mind’: het vermogen om de gedachten en 

bedoelingen van anderen te snappen. Voorts hebben 

 We hebben functionele magnetische reso-

nantie imaging (fMRI) gebruikt voor het bestuderen 

van hersenactiviteit. Wanneer iemand een beweging 

of mentale taak uitvoert worden bepaalde hersenge-

bieden actief, wat betekent dat deze meer zuurstof 

nodig hebben. Hierdoor behoeven deze gebieden 

meer bloed. Dankzij fMRI kunnen deze veranderingen 

in doorbloeding waargenomen worden. Zodoende 

kunnen de menselijke hersenen op een niet-invasie-

ve manier bestudeerd worden met een techniek die 

geen bekende gezondheidsbezwaren heeft. 

 Dankzij fMRI is ontdekt dat het gezonde 

brein actiever wordt in bepaalde hersennetwerken (in 

de prefrontale, de temporale en de pariëtale kwab-

ben) tijdens het uitvoeren van sociaal-cognitieve 

taken. Opvallend genoeg vertonen patiënten met 

schizofrenie andere activatie van deze netwerken ti-

jdens het uitvoeren van deze taken (Brunet-Gouet & 

Decety, 2006). Recent onderzoek laat zien dat deze 

veranderde activatie ook voorkomt bij gezonde men-

sen met genetische aanleg voor de ziekte. Daarom is 

geopperd dat veranderde sociale cognitie voorafgaat 

aan de ontwikkeling van de ziekte en dus een indica-

tor zou kunnen zijn voor kwetsbaarheid (Bora et al., 

2009; Nelson et al., 2009; Phillips & Seidman, 2008).

 We hebben onze fMRI taken eerst getest 

in een groepje mensen zonder psychoseneiging en 

daarna hebben we de studie pas gedaan in mensen 

met deze neiging. De vraag die we stelden was we-

Hoe?
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was ik er niet aan begonnen’ of het boekje uit het 

raam smijten. Anderen zouden misschien wel de 

neiging hebben om boos te worden, maar denken 

dat het bestaan van de promovendus erg onzeker 

moet zijn, met steeds geldzorgen; en ook al zijn ze 

niet van plan te betalen heroverwegen ze de si-

tuatie zodanig dat ze minder kwaad worden. Met 

andere woorden, sommigen reguleren hun emoties 

automatisch terwijl sterke emoties met anderen vo-

lledig aan de haal gaan. In het volgende experiment 

onderzochten we hoe persoonlijke verschillen de 

hersensystemen voor het reguleren van negatieve 

emoties beinvloeden. We vonden dat mensen die 

bewuster zijn van hun emoties en ze beter regule-

ren (gemeten met een vragenlijst voor “dispositional 

mindfulness”) op effectievere wijze hersengebieden 

gebruiken voor het afzwakken van negatieve emo-

ties. Dus degenen die hun emoties op meer natuur-

lijke wijze reguleren hebben een betere modulatie 

van cerebrale dynamiek voor emotieregulatie.

 En hoe zit het met mensen met psycho-

seneiging? Werken hun neurale systemen voor 

sociale cognitie anders? Eerst namen we bij 600 

studenten een vragenlijst af om subklinische psy-

choseneiging (het positieve type: afwijkende waar-

nemingen en ongewone ideeen) the Community 

Assessment of Psychic Experiences (Stefanis et al., 

2002) te meten. Uiteindelijk includeerden we twee 

groepen, met hoge en lage psychoseneiging, van 

elk twintig personen en onderzochten verschillen 

tussen de groepen in hersenactivatie terwijl ze drie 

sociaal-cognitieve taken uitvoerden: emotieregu-

latie, toekennen van persoonlijkheidstrekken en 

‘theory of mind’. 

 We vonden geen significante verschillen in 

hoe goed de emotieregulatie- en ‘theory of mind’-

taak werden uitgevoerd. Echter, deelnemers met 

hoge psychoseneiging hadden meer hersenactiva-

tie tijdens deze taken, met name in de prefrontale 

cortex (het voorste deel van de hersenen). Verder 

onderzochten we interacties (functionele connecti-

viteit) tussen delen van de prefrontaalkwab die zich 

bezighouden met cognitieve controle (welke reacties 

we vertonen) en het limbische systeem (waar auto-

matische reacties op emotionele stimuli worden ge-

regeld). Deze interacties worden als cruciaal gezien 

voor de optimale regulatie van negatieve emoties. 

Naast de waargenomen toenames in prefrontale acti-

vatie vonden we bij mensen met hoge psychosenei-

ging niet de verwachte interacties tussen prefrontale 

en limbische systemen.

 Met betrekking tot het toekennen van perso-

onlijkheidstrekken, zagen we dat mensen met hoge 

psychoseneiging een overdreven neiging hadden om 

zichzelf positiever te zien dan anderen. Dit heet de 

“self-enhancing bias” en hoewel die bij bijna iedereen 

aanwezig is en eigenwaardewaarde ondersteunt, kan 

hij tot aanpassingsproblemen leiden als hij te sterk 

aanwezig is (Colvin et al., 1995). Dit is gebruikelijk 

bij patienten met schizofrenie vooral in combinatie 

met positieve symptomen zoals wanen (Bentall et al., 

1994). Op hersenniveau zagen we toenames in acti-

vatie, met name in prefrontale regio’s, die samenhin-

gen met deze “self-enhancing bias” in mensen met 

hogere psychoseneiging.

 Het doel van dit proefschrift was niet alleen 

om hersenfunctie te bestuderen, maar ook hersens-

tructuur, want structurele afwijkingen komen ook 

voor bij schizofrenie (Wright et al., 2000) en in de vo-

orfase van de ziekte (Borgwardt et al., 2007; Pantelis 

et al., 2003). Daarom onderzochten we vermeende 

verschillen in grijzestofvolume (de buitenkant van de 

hersenen, waar de cellichamen van de neuronen lig-

gen) met een halfautomatische techniek die ‘Voxel-

Based Morphometry’ (VBM) heet. Mensen met een 

hogere psychoseneiging hadden grotere structuren in 

de zgn. “corticale middellijn” (het deel van hersenen 

tussen de linker en de rechter helft in). Deze gebieden 

zijn belangrijk voor het verwerken van zelfgerelateer-

de informatie en afwijkende volumina zijn ook gevon-

den bij mensen in de voorfase van schizofrenie. Het 

is zelfs zo dat niet alleen volumeafnames maar ook 

-toenames zijn gevonden bij mensen in de voorfase. 

Men heeft gesteld dat volumetoenames kunnen dui-
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hallucinaties is gemeten met een zelf in te vullen 

vragenlijst. Met VBM zagen we dat ernstigere ha-

llucinaties samenhingen met meer grijze stof in 

een hersengebied voor semantische verwerking 

(de linker inferieure frontale gyrus, onder de linker 

slaap). Bovendien vonden we dat volumes van de 

linker inferieure frontale gyrus en andere (frontale 

en temporale) regio’s die samen een netwerk voor 

spraakproductie en -verwerking vormen samen-

hangen met de ernst van de hallucinaties.

den op een abnormale hersenrijping of op een com-

pensatiemechanisme voor functionele afwijkingen in 

andere hersendelen.

 Tenslotte tonen onze resultaten ook aan 

dat het grijzestofvolume samenhangt met zowel kli-

nische als subklinische positieve symptomen. In ons 

laatste experiment keken we naar het uiteinde van 

het continuum om te onderzoeken hoe een specifiek 

psychotisch symptoom (b.v. auditieve hallucinaties, 

‘stemmen horen’) zou samenhangen met hersenvo-

lume bij mensen met schizofrenie. De ernst van de 

Wat? 

Bovenstaande figuur vat de belangrijkste bevindingen van onze studies aan psychoseneiging samen. Het plaatje boven het kader is 
een driedimensionale weergave van het oppervlak van het standaardbrein. Bij meerdere sociaal-cognitieve taken zagen we dat mensen 
met een hogere psychoseneiging meer activatie vertoonden dan mensen met een lagere. De activatie is met rood weergegeven op het 
standaardbrein. Tijdens het verwerken van zelfgerelateerde informatie waren toenames in hersenactivatie verbonden met een overdreven 
neiging om zichzelf als beter dan anderen te zien. Dit kan opgevat worden als een aanwijzing dat een hogere zelffocus dient om conflicten 
door subklinische psychotische symptomen te verminderen om zo de eigenwaarde te verbeteren. Met betrekking tot het reguleren van 
negatieve emoties en ‘theory of mind’ zouden de hogere activaties kunnen betekenen dat mensen met psychoseneiging harder moeten 
werken om dezelfde prestatie te leveren. Het onderste plaatje toont regio’s waar mensen met psychoseneiging meer grijze stof hadden. Dit 
zien we als compensatiemechanisme voor verstoringen in andere hersengebieden of als abnormale hersenrijping.
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 Wat hebben we nu geleerd over psycho-

seneiging? Dit proefschrift stelt dat psychosenei-

ging samenhangt met veranderde hersenactivatie 

en connectiviteit tijdens sociaal-cognitieve taken 

en ook met een andere hersenmorfologie. Er zijn 

dus verschillen tussen de hersenen van mensen 

met en zonder psychoseneiging. Als een kwetsbaar 

persoon ook nog wordt blootgesteld aan riskante 

omgevingsfactoren (zoals drugsgebruik) zouden 

deze variaties disfunctioneel kunnen worden en 

het voortduren zou kunnen leiden tot psychotische 

symptomen en cognitieve en sociale beperkingen 

die uiteindelijk tot een volledige psychose leiden.

 Toekomstige studies in de algemene po-

pulatie en met een longitudinale aanpak zouden 

moeten kunnen uitwijzen of de waargenomen vers-

chillen een voorspellende waarde hebben. Andere 

onderzoekers in onze groep zullen de hier gebruikte 

taken ook toepassen bij mensen in het voorstadium 

en bij patiënten met schizofrenie en bipolaire stoornis 

om hersenveranderingen in verschillende fases van 

de ziekte te bestuderen. Het is belangrijk te weten dat 

ongeveer 10 % van de mensen met psychoseneiging 

daadwerkelijk een psychiatrische stoornis ontwikkelt 

(Chapman et al., 1994; Hanssen et al., 2005; van Os 

et al., 2009). Dit zou kunnen komen door het talent 

van de hersenen voor compensatie en door de aan- 

of afwezigheid van risicofactoren in de omgeving. Dit 

proefschrift is een veelbelovende eerste stap voor de 

studie van de neurobiologie van psychoseneiging en 

een aanmoediging voor verder onderzoek.
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