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Layard et al. The Economic Journal. 2014;124:720-738.

What predicts a successful life? A life-course model of 
well-being



Kessler et al. Archives of general psychiatry. 2005;62:617-627.



Kessler et al. Archives of general psychiatry. 2005;62:617-627.



Year losses in people aged 15-24 year in Australia 
Eckersley, 2011

years lost due to disease
years of life lost 





Koopman et al., PLoS One. 2016;11:e0166139.



mentale gymnastiek risico factoren

Varese et al. Schizophr Bull. 2012;38:661-671.



preventie van psychose?
∷Oorzaken multifactorieel en niet specifiek 
∷Matige resultaten behandeling
∷Verminderen Duur Onbehandelde Psychose
∷Psychose ontwikkelt zich geleidelijk
∷Eerder hulpzoekend voor andere problemen
∷Psychose ten dele een proxi van ernst

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN



Bebbington et al., Br J Psychiatry. 2013;202:419-427.

N=8.580

Maijer et al. Psychol Med. 2018;48:879-888.
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dimensioneel, en ook niet…



kantelpunten

Borsboom et al. Psychol Med. 2016;46:1567-1579.
Ising et al. Schizophr Bull. 2016;42:1243-1252.



voorkomen of uitstellen van psychose

∷ Maatschappelijke uitval voorkomen
∷ Behoud van relaties, vriendschappen, studie of werk en andere maatschappelijke rollen

∷ Verbeteren kwaliteit van leven (nb intervidueel !!)
∷ Reductie stigmatisering en traumatisering
∷ Verbeteren toegang GGZ

!!!
∷ Verminderen lijdensdruk onder - en hinder van –

buitengewone ervaringen



Joa et al. Schizophr Bull. 2008;34:466-472.
Rietdijk et al. Acta Psychiatr Scand. 2012;126:21-30.
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Yung et al. Aust N Z J Psychiatry. 2005;39:964-971.Ising et al. Schizophr Bull. 2012.



Fusar-Poli et al. Arch Gen Psych 2012

Hoezeer voorspelt ARMS psychose?



buitengewone 
belevingen

+ negatieve 
betekenisgeving

= lijdensdruk

voorgeschiedenis
je persoon

+ context

respons

van der Gaag et al. Schizophr Bull. 2012.
van der Gaag, et al. Schizophr Res. 2017.

Fusar-Poli et al. Acta Psychiatr Scand. 2015.
Ising et a;. Psychol Med. 20141-12.

Ising et al. Schizophr Bull. 2017;43:365-374.
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Jaarcijfers EDIT Haaglanden

• 2826 ervaringenlijsten
• 551 CAARMS-interviews
• 140 ARMS
• 38 Psychose
• 139 behandelingen/PE (incl. exclusie)



Resultaten EDIT-behandeling

Categorische conclusie CAARMS
• Gemiddeld 16 sessies
• ARMS in remissie 116 (84.67%)
• ARMS persisterend 17 (12.41%)
• waarvan LD is afgenomen 8 (5.84%)

• Transitie floride psychose 4 (2.92%)

+ significante verbetering sociaal en maatschappelijk functioneren 
a.d.h.v. de SOFAS en SDS



Onderzoekslijnen edit

1) Verbetering van het prognostisch profiel  voor psychose en de 
zoekstrategie; 

2) Verdieping van inzicht in de effecten van interventie en nieuwe 
interventievormen; 

3) Verbreden focus naar transdiagnostische prognostisch profielen 
voor persistentie van ernstige psychische problemen.
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Vroege
Interventie
Buitengewone
Ervaringen



VIBE
Heb jij een
buitengewone 
ervaring beleefd?

EDI-team

Heb je als client, 
behandelaar of 
verwijzer behoefte aan 
consultatie? 

Consultatieteam

Heb je in de afgelopen 3 
jaar een psychose 
doorgemaakt? 

VIP-team



Voorkomen van (chronische) psychose

• Universele preventie (alg. populatie)   

• Selectieve preventie (risicofactoren) 

• Geindiceerde preventie (UHR)



Hoe en waar intervenieren?

• Scholen
• Werk
• Eerste lijn
• GGZ (transdiagnostisch)

GGZ Publieke  
volksgezondheid

Leefstijl en 
risicofactoren

Mindfulness/
stressreductie

Webbased,
E/M health

Psychoeducatie

Psychotherapie 
(CBT, ACT)

Mendelson & Eaton, Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 2018



Transdiagnostische stadiering

McGorry & van Os, Lancet 2013



Onderzoek & Innovatie

VIBE 



Onderzoek

Psychotherapie: CGT, 
Acceptance Commitment 
Therapy

BIOLOGIE



Technologie:

27-06-19 32



Mindfulness training (RCT)

üJongeren met subklinische psychose en depressie
üInterventie: Acceptance and Commitment Therapy (N=25)
üControle: Thema discussie n.a.v. een film (N=20)
üBreinplasticiteit (MRI)

Example; “Leaves on a river”
Take distance from feelings and 
thoughts by letting them flow away.



Innovatie:
Gepersonaliseerde dosisoptimalisatie

“Voor alle antipsychotica geldt dat er grote individuele verschillen 
bestaan in de effectiviteit” Richtlijn Schizofrenie (Trimbos instituut, 2012)

Doseren is maatwerk
Zelfmonitoring ter

ondersteuning bij dosis-
optimalisatie



Stip op de horizon:

•Transdiagnostische stadiering met bijpassende interventies
•Technologie-ondersteunde gepersonaliseerde behandel stratificatie 

en navigatie
•Preventie onderzoek op meerdere niveau’s



The End – Dank aan cliënten, EDI team, VIP team, 
consultatieteam, onderzoekers e.a. betrokkenen


