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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

Relatief recentelijk werd opgemerkt dat metacognitie bij psychotische 
stoornissen een concept is dat de kinderschoenen aan het ontgroeien 
is (‘a concept coming of age’; Brune, 2014). Deze stelling vat op 
adequate wijze samen dat metacognitie als construct veelbelovend 
is, maar moeilijk blijft om volledig te vatten in termen van definities 
en meetinstrumenten. Precies om deze reden is het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift in 2012 gestart: om te onderzoeken of het 
metacognitieve kader (nieuwe) inzichten kan verschaffen in de aard en 
behandeling van psychotische stoornissen. 

In het eerste hoofdstuk, de introductie, wordt dit construct– en 
gerelateerde constructen – beschreven in het kader van de bredere term 
‘sociale cognitie’. De terminologie in het veld is verwarrend, mogelijk 
doordat verschillende theoretische achtergronden gerelateerde, doch 
verschillende, interpretaties hebben geproduceerd van de processen die 
een rol spelen binnen sociale cognitie. Alhoewel het onduidelijk is hoe 
de verschillende constructen (bijv. Theory of Mind, Empathie) zich tot 
elkaar verhouden, bestaan er wel verscheidene zeer nuttige en goed-
gevalideerde instrumenten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan klinische en wetenschappelijke testbatterijen. 

Het construct metacognitie zoals het werd voorgesteld door Semerari 
et al. (2003), en is uitgebreid door Lysaker et al. (2005) levert een 
belangrijke bijdrage aan het veld van sociale cognitie. Allereerst wordt 
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metacognitie opgedeeld in vier domeinen: zelfreflectie, begrijpen 
wat er in de ander omgaat, decentratie en metacognitieve coping (de 
vaardigheid om psychische problemen te identificeren en hier passende 
coping bij te vinden). Daarnaast levert het de notie dat metacognitieve 
vaardigheden een dimensie vormen, van meer ‘discrete’ activiteiten 
(enkelvoudige mentale gebeurtenissen of observaties zoals een gedachte 
opmerkingen in het eigen hoofd) tot meer synthetische activiteiten 
(het integreren van al deze informatie tot complexe representaties). 
Deze hierarchie kan worden gebruikt om bestaande meetinstrumenten 
langs deze as te classificeren, en legt de eerste basis voor een 
organisatiestructuur of bredere conceptualisatie van het complexe 
spectrum van het sociaal-cognitieve of metacognitieve domein. 

In hoofdstuk twee presenteren wij een onderzoek naar de relatie tussen 
metacognitie en uitkomsten, dat was gebaseerd op bestaande klinische 
data. Om precies te zijn onderzochten wij of metacognitieve capaciteit 
(zoals gemeten met de MAS-A) een invloed had op de gemiddelde 
arbeidstevredenheid en consistentie van deze beoordelingen bij mensen 
met een psychotische stoornis die een arbeidsrehabilitietraject volgden 
(de Jong et al., 2014). Wij vonden dat in de groep die Cognitieve 
Gedragstherapie (CGT) ontving, betere metacognitieve capaciteit een 
hogere werktevredenheid voorspelde – een relatie die wij niet vonden 
in de groep die enkel ondersteunende gesprekken (support) ontving. In 
de ‘Discussie’ van dat artikel kaderen wij deze bevindingen in termen 
van het doel van de behandeling: het (her-)interpreteren van negatieve 
gebeurtenissen op zo’n manier dat deze het meer globale oordeel over 
werktevredenheid niet verstoren. In de controlegroep vonden wij dat 
participanten met hogere metacognitieve capaciteit minder consistent 
waren in hun beoordelingen van hun werkervaring. Deze gegevens 
interpreteren wij, met alle voorzichtigheid,  in het kader van de 

Samenvatting

190



191

Samenvatting

vaardigheid om een genuanceerd beeld te vormen van de werkervaring 
(‘die ruzie met mijn collega was rot, maar over het algemeen heb ik een 
prima dag op het werk gehad’ versus ‘ik had een rotdag op het werk’). 

In hoofdstuk drie onderzochten wij of metacognitieve tekorten 
bij psychotische stoornissen een risicofactor vormen voor geweld. 
Onze resultaten suggereren dat alhoewel verscheidene instrumenten 
onderscheid kunnen maken tussen twee patientgroepen en een 
controlegroep, enkel de MAS-A en Empathic Accuracy Task 
differentieren tussen de forensische en niet-forensische patiengroepen. 
Dit suggereert een unieke bijdrage van deze maten aan het statistisch 
model van risico op geweld bij psychotische stoornissen. 

In hoofdstukken vier, vijf en zes bespreken wij de effectiviteit van 
een therapie die is ontwikkeld om metacognitie te stimuleren bij 
psychotische stoornissen. Deze interventie betreft niet zozeer een 
sessie-voor-sessie protocol, maar is gebaseerd op acht elementen die 
therapeuten tijdens elke sessie proberen aan te houden. Het eerste 
element betreft de agenda van de patient: wat zoekt de patient van de 
therapeut gedurende de sessie? Het tweede element stelt dat de therapeut 
zijn of haar gedachten over en reacties op de gedragingen van de patient 
deelt met de patient. Het derde element richt zich op het stimuleren van 
een narratief van de patient, om er zorg voor te dragen dat het gesprek 
niet afdwaalt naar abstractie maar juist draait om de concrete ervaringen 
van de patient. Gecombineerd vloeien deze elementen uit in het vierde 
element, de notie dat de dyade therapeut-client samen op zoek gaat naar 
de psychologische problemen die de patient ervaart. Het vijfde element 
suggereert dat therapeuten continu in de gaten houden wat er gebeurt 
in het interpersoonlijke proces tussen therapeut en client, terwijl zij met 
elkaar praten. In het verlengde daarvan ligt het zesde element: er zorg 
voor dragen dat de therapeut vraagt naar de ervaring van de patient 
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binnen de sessie, wat kan plaatsvinden aan het eind van de sessie, op 
verscheidene momenten tijdens de sessie, of beide. Deze zes elementen 
vormen samen de basis voor de  zevende (het stimuleren van zelfreflectie 
en begrijpen wat er in de ander omgaat) en achtste elementen 
(stimuleren van metacognitieve coping) door vragen te stellen congruent 
met, of vlak boven, het niveau van metacognitief functioneren van 
de client in het moment zelf. In hoofdstuk vier wordt de casus van 
Abraham besproken; een chronische patient met ernstige symptomen 
van desorganisatie. De acht elementen van Metacognitive Reflection 
and Insight Therapy (MERIT) worden gebruikt om sessies te leiden, en 
de MAS-A wordt gebruikt om specifieke interventies binnen de sessie af 
te stemmen op de patient. Evaluatie van de twaalf sessies die de client 
ontving was bemoedigend: het gebruik van de reflectieve, narratieve 
methode leek erg geschikt voor een patient die waarschijnlijk weinig 
of geen baat zou hebben bij de huidige evidence-based methodologie 
van CGT. Aan de andere kant maakt deze casus wel duidelijk dat het 
proces van verbetering langzaam is. Twaalf sessies waren niet voldoende: 
er werden maar kleine metacognitieve verbeteringen geobserveerd aan 
het lagere eind van het spectrum, en het kon niet worden vastgesteld of 
deze verbeteringen blijvend zouden zijn. Dit is onwaarschijnlijk, gezien 
bevindingen uit eerdere casussen behandeld middels deze methode 
(Lysaker et al., 2007).

Deze case study maakte onderdeel uit van een pilotonderzoek 
gerapporteerd in hoofdstuk vijf. Dit onderzoek was erop gericht om 
te bepalen of MERIT een therapie is die op tijdsefficiente wijze kan 
worden overgedragen van de auteur van het protocol op therapeuten, 
welk niveau van post-training supervisie nodig zou zijn, in hoeverre 
participanten de therapie zouden accepteren of zouden stoppen met de 
behandeling, en natuurlijk om data te verzamelen rondom de effectiviteit 
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van de therapie om power-analyse te sturen voor de multicenter, 
randomized controlled trial die wij rapporteren in hoofdstuk zes. Onze 
indruk is bemoedigend: zowel de trainer, supervisor en trainees hadden 
allen het gevoel dat dit was geslaagd. Post-training supervisie bleek 
idealiter te bestaan uit wekelijkse supervisie, maar een minimum werd 
gesteld van eens per twee weken. Participanten leken de therapie te 
accepteren: negen van de twaalf participanten maakten de behandeling 
af. 

Het patroon van verbetering dat in de pilotstudie werd gevonden, 
alhoewel niet statistisch significant, gaf blijk van hetzelfde patroon als 
eerder gevonden in case studies en kleine klinische trials. Participanten 
lijken relatief snel vooruit te gaan in de capaciteit tot zelf-reflectie en 
metacognitieve coping. De domeinen van begrijpen wat er in de ander 
omgaat en decentratie bleken weerbarstiger: er werden geen resultaten 
gevonden op deze schalen.

 
Deze onderzoeken culmineerden in de multicenter, randomized 

controlled trial die is beschreven in hoofdstuk zes. Zeven therapeuten 
werden getraind door de eerste auteur van het therapieprotocol 
gedurende een 3-daagse training. Alhoewel het, net als in de pilot 
study, moeilijk is om empirisch vast te stellen of een therapiemethode 
goed is overgedragen, waren ook in deze studie de trainer en trainees 
het er op basis van o.a. supervisiemomenten over eens dat dit leek te 
zijn gelukt. Het vinden van participanten bleek echter moeilijker; ons 
oorspronkelijke protocol specificeerde een gewenste 120 inclusies in het 
onderzoek, maar konden slechts 70 participanten includeren, ondanks 
het gegeven dat er verscheidene instellingen betrokken waren bij het 
onderzoek. 

Tijdens het onderzoek werd supervisie uitgevoerd met alle therapeuten 
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die clienten aan het behandelen waren, tijdens twee-wekelijkse 
groepssessies via Skype. Het format van deze sessies varieerde 
enigszins, alhoewel over het algemeen de agenda inhield dat een van 
de therapeuten een casus inbracht, en moeilijkheden of obstakels kon 
voorleggen. Het design van dit onderzoek stelt ons niet in staat om 
enige conclusies te trekken rondom het belang of effectiviteit van deze 
supervisie, maar het werd over het algemeen goed ‘bezocht’ door de 
therapeuten, en de algemene indruk is dat deze sessies therapeuten 
hielpen, die zich wat geisoleerd voelden door het gebruik van nieuwe 
technieken met een inherent kleinere basis van evidentie van effectiviteit. 

De overkoepelende vraag van deze studie was, natuurlijk, om vast 
te stellen of participanten zouden verbeteren ten gevolge van de 
therapie. Wanneer wij de resultaten in deze groep vergelijken met een 
controlegroep die Treatment as Usual ontving, leken participanten in 
de MERIT groep niet significant meer te verbeteren in metacognitieve 
vaardigheden zoals gemeten met de MAS-A dan de controlegroep 
tussen baseline en direct na het beeindigen van de 40 sessies therapie. 
Op 6-maanden follow-up, echter, bleek dat de controlegroep terug was 
gegaan naar ongeveer hun baseline functioneren, terwijl participanten in 
de MERIT conditie vooruit bleven gaan op metacognitieve zelfreflectie, 
zelfs ten opzichte van hun post-meting. Deze bevindingen worden 
verder versterkt door de bevinding dat het patroon van verbetering 
consistent is met eerdere case studies, pilot studies (inclusief de onze) 
en kleinere trials: een verbetering op zelfreflectiviteit en in kleinere mate 
metacognitieve coping, en geen verbeteringen op begrijpen wat er in de 
ander omgaat en decentratie. Er werden geen verbeteringen gevonden op 
secundaire uitkomstmaten zoals depressie, stigma of kwaliteit van leven.

 
Wellicht het meest relevant in de klinische context zijn de scores op 
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zelfreflectiviteit. Gemiddelde scores op deze schaal indiceerden dat 
participanten significante vooruitgang boekten naar niveau Z5, ofwel 
de vaardigheid om de eigen gedachten en perspectieven te ziens als 
veranderbaar en/of foutief. Deze resultaten moeten echter met de nodige 
voorzichtigheid worden geinterpreteerd, gezien aanzienlijke fluctiaties in 
scores. Dit niveau (Z5) is echter zeer relevant, aangezien dit theoretisch 
kan worden gezien als voorwaarde van een succesvolle behandeling 
middels Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Het is mogelijk dat dit 
inhoudt dat MERIT een mogelijke ‘pre-therapie’ is voor personen met 
een ernstige psychiatrische aandoening die geen baat hebben bij CGT. 
Dit is echter hypothetisch; toekomstig werk zal beter moeten vaststellen 
dat Z5 inderdaad een preconditie is voor de toepassing van CGT. 

Dit proefschrift had ten doel om te onderzoeken of de metacognitieve 
aanpak een waardevolle toevoeging is aan het veld. Als geheel 
genomen lijken onze resultaten bemoedigend. Echter is het op dit 
moment belangrijk om stil te staan bij het verschil tussen het toetsen 
van een uitkomstmaat (wat wij hebben gedaan) en het toetsen van 
het onderliggende theoretische model zoals de hierarchische opbouw 
van metacognitieve vaardigheden (wat wij niet hebben gedaan). 
Metacognitie is een breed construct, en in onze designs hebben wij 
één operationalisatie getoetst: de Metacognition Assessment Scale-A. 
Zodoende kan enkel worden geconcludeerd dat er bemoedigende 
evidentie is gevonden voor de notie dat metacognitie, wanneer 
gedefinieerd als de scores van een persoon op de MAS-A, gecorreleerd lijken 
te te zijn aan sommige uitkomstmaten (zoals werkervaring, hoofdstuk 
2; en risico op geweld; hoofdstuk 3), en mogelijk een geschikt doel 
zijn voor psychotherapie die specifiek is gericht op het verbeteren van 
functioneren op de domeinen zoals die zijn gedefinieerd door, en gemeten 
met, de MAS-A.
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