
Ten geleide

Voor u ligt het Handboek schizofrenie. Als u het boek leest, zult u zich realiseren dat de kennis 
over schizofrenie de laatste decennia rap is toegenomen. Er is veel ten goede veranderd, zowel 
op het gebied van de patiëntenzorg als op het gebied van de wetenschap. Mogelijk was dit 
een afspiegeling van de goede financiële tijden aan het eind van de vorige eeuw. Maar ook 
andere factoren zullen eraan hebben bijgedragen, zoals herstructureringen in de ggz en 
maatschappelijke ontwikkelingen waardoor spreken over psychologische en psychiatrische 
problematiek niet langer taboe was. Dat het stigma rondom psychiatrische ziektebeelden 
heeft geleid, en nog steeds leidt, tot onderdiagnostiek en onderbehandeling van mensen 
met schizofrenie zal niemand verbazen. Nog niet zo heel lang geleden kregen patiënten in 
Nederland deze diagnose te weinig en vaak ook te laat, waardoor gespecialiseerde behandeling 
veelal uitbleef. Er heerste therapeutisch pessimisme, en patiënten en hun families voelden zich 
in de kou staan.
Gelukkig zijn diagnostiek en behandeling van patiënten met schizofrenie de laatste 25 jaar in 
Nederland beduidend verbeterd. Men realiseerde zich dat het vanuit wetenschappelijk oogpunt 
essentieel was ook het begin van schizofrenie te bestuderen. Zo konden patiënten die nog 
nooit of weinig behandeling hadden gehad prospectief gevolgd worden om de etiologie en het 
beloop in kaart te brengen. Er kwamen in Nederland verschillende gespecialiseerde afdelingen 
voor patiënten met een eerste psychose, eerst in de academische ziekenhuizen en niet veel 
later ook in grote ggz-instellingen. Deze afdelingen hadden jonge gemotiveerde medewerkers, 
die de ambitie hadden om de kwaliteit van leven van mensen met een psychotische stoornis 
te verbeteren, en er ging een stimulerende werking van uit. De diagnose schizofrenie werd 
sneller gesteld en was minder beladen. Hierdoor werd ook de behandeling eerder gestart, 
hield men patiënten langdurig in behandeling en werd duidelijk dat niet elke eerste niet-
affectieve psychose uiteindelijk uitmondt in een ernstige chronische ziekte. Schizofrenie is een 
heterogene ziekte met een zeer wisselend beloop, waarbij het dagelijkse functioneren slechts 
ten dele geassocieerd is met de ernst van de psychotische symptomen.
Als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar ontstaan, beloop en behandeling van 
schizofrenie, wordt in Nederland steeds meer en intensiever samengewerkt. Een van de 
voorbeelden is het GROUP-project, waarin vier academische centra (AMC, UMCG, UMCU 
en AZM) samen met ruim dertig ggz-instellingen in een groot cohort van patiënten en hun 
familieleden de genetische en omgevingsfactoren onderzoeken die iemand kwetsbaar maken 
om schizofrenie te krijgen. De sitecoördinatoren van de vier academische centra vormen de 
redactie van dit handboek. Mede door deze redactionele samenstelling was het mogelijk om 
auteurs te vinden die op de verschillende deelgebieden van schizofrenie experts zijn. Wij zijn 
hen dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit handboek.
In Nederland blijft de discussie over schizofrenie levendig. Is schizofrenie één ziekte? Is het 
wel een ziekte? Welke nieuwe wetenschappelijke technieken moeten worden gebruikt om de 
oorzaken te ontrafelen? Moet de diagnose wel worden gesteld zo aan het begin van de ziekte? 
Wat heeft het geven van een diagnose schizofrenie voor effect op het beloop? Moet de naam 
‘schizofrenie’ niet worden veranderd om het stigma te bestrijden? Wat is de beste behandeling 



en wat moet je doen in welke fase van de ziekte? Moeten we niet meer aan preventie doen 
en hoe kunnen we mensen met een hoog risico identificeren? Moeten we schizofrenie gaan 
stageren, zoals dat bij somatische aandoeningen als kanker wordt gedaan? En last but not least, 
wat vinden de patiënt en diens familie, en hoe kan in gezamenlijkheid de behandeling worden 
verbeterd? Het handboek gaat in op deze vragen en nog veel meer.
Wij wensen u heel veel lees- en leerplezier.
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