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Voorwoord 
 

 

In deze masterproef wou ik dieper ingaan op hedendaagse psychiatrische diagnostiek. 

Vertrekpunt hierbij waren ook enkele recente gebeurtenissen in de media. Hoe komt het dat de 

verdachte/dader van een parachutemoord de sympathie van het volk meekrijgt, terwijl een pedofiel uit 

katholiek milieu de publieke opinie tegen krijgt, terwijl beiden au fond gediagnosticeerd zouden 

kunnen worden met een psychiatrische stoornis? En vooral, hoe komt het dat iedereen zich hierover 

wel een mening vormt? Hoe dan ook, deze masterproef beoogt geen eenduidig antwoord te geven op 

zulke vragen, maar kan wel gelezen worden met deze maatschappelijke gebeurtenissen in het 

achterhoofd. 

 

Ik wil hierbij ook enkele personen uitdrukkelijk wat bedankwoordjes toegooien. Eerst en 

vooral mijn ouders, die nu toch al enkele jaren aan mijn zijde staan en de ups en downs van mijn 

universiteitsjaren konden meemaken. Zowel de emotionele zaken – gaande van bezorgdheid tot trots – 

als de praktische kant, van koffietas tot feedback bij het nalezen, worden ten zeerste geapprecieerd. 

Hetzelfde en zoveel meer geldt ook voor An. Steeds stond zij klaar voor de nodige hulp en steun, ook 

al besef ik dat het voor haar ook niet steeds makkelijk geweest is. Op de moeilijke momenten toch de 

juiste snaar weten te vinden, in een kleine glimlach (als eufemisme voor de zoveelste aanstekelijke 

luide schaterbui) of een domme mop, het waren zulke gebaren die me er steeds weer doorheen konden 

sleuren. 

 

Voorts wil ik ook professor van Heeringen bedanken. Hij gaf mij de kans om zelfstandig een 

onderwerp binnen mijn interesseveld uit te werken, hoewel het aanvankelijk niet op de keuzelijst van 

thesisonderwerpen stond. Ook zijn feedback en begeleiding tijdens het jaar, verdienen een dankwoord. 

Professor Verhaeghe en professor De Fruyt wil ik eveneens vermelden: vanuit hun eigen onderzoek en 

ervaring konden zij enkele boeiende literatuurtips opgeven. Vermits zij verbonden zijn aan de faculteit 

psychologie, wil ik zo mijn pleidooi om meerdere invalshoeken in rekening te brengen kracht 

bijzetten.  

 

Ook eenieder die zich betrokken voelt bij dit project en die ik niet letterlijk vermeld: een dikke 

merci. Dan rest mij niets meer dan te hopen dat de lezer geboeid kan raken door deze materie. Het was 

een werk van lange adem, en dit voorwoord op papier zetten voelt dan ook aan als de bekroning en 

afsluiting hiervan. 

 

Gent, 2012 
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Abstract  
 
 
Inleiding 

Aan de hand van de DSM en de ICD beschrijft de World Health Organisation psychiatrische 

aandoeningen. In deze masterproef wordt vooral de DSM-IV beschreven, als uitgangspunt van een 

categoriaal en dichotoom instrument. Zoals blijkt uit epidemiologische cijfers en mediarepresentatie, 

zijn psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en stemmingswisselingen zeer frequent. Aan de hand 

van de schizoaffectieve stoornis, op het scharnierpunt tussen beiden, wordt ingegaan op de 

verschillende soorten van diagnostiek. Vermits evidentie voor een puur categoriale benadering eerder 

schaars lijkt, is het de doelstelling van deze masterproef om de historiek van categoriale versus 

dimensionele diagnostiek te schetsen, in het licht van de hedendaagse trend naar het dimensionele, en 

de ontwikkeling hierbij van de DSM-V. 

Methodologie  

Aan de hand van een zoektocht doorheen artikels via Medline/Pubmed, Web Of Science, The 

Cochrane Library en Web of Knowledge werd een review uitgevoerd, met specifieke kernwoorden. 

Chronologische reconstructie hiervan werd uitgevoerd, gaande van Kraepelin tot de hedendaagse 

DSM-V. Waar nodig werd ook gebruik gemaakt van de Universiteitsbibliotheek en het Leerboek 

psychiatrie. Beperkingen van de gebruikte methode komen aan bod. 

Resultaten 

De literatuur toont aan dat de categoriale diagnostiek in Kraepelin zijn grondlegger vindt, aan de hand 

van het onderscheid tussen dementia praecox (schizofrenie) en de stemmingsstoornissen. Ondanks zijn 

eigen evolutie, en hoewel zijn concept doorheen de jaren werd aangepast, is het nog steeds deze figuur 

die in één adem met categoriale diagnostiek wordt genoemd. Vanuit een toenemende onvrede met de 

categoriale rechtlijnige benadering, treedt er meer en meer een dimensioneel model naar voor. Dit 

dimensioneel karakter wordt gebaseerd op het model van een groep stoornissen, namelijk de 

persoonlijkheidsstoornissen. In de literatuur vinden we dan ook verschillende vormgevingen (zoals het 

Big Five model) hiervan door meerdere auteurs, en is er niet één grote naam die naar voor komt. Deze 

gegevens worden toegepast op de schizoaffectieve stoornis, waarbij er naast de bestaande evidentie 

voor een categoriale benadering, ook een toenemend aantal problemen vermeld worden. Ook hierin 

gaat men meer evidentie  zoeken in een dimensionalisering van het concept, met name schizofrenie en 

bipolariteit als twee uiteinden van eenzelfde spectrum enerzijds, met hierbij ook de psychotische 

component als samensmelting van meerdere continue doorlopende verschijningsvormen anderzijds. 
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Discussie  

Afhankelijk van de gebruikte onderzoeksbron, vindt men evidentie voor beide standpunten. 

Vermoedelijk is de vraagstelling verkeerd, en gaat het niet om een of-of verhaal, maar eerder om een 

en-en verhaal. Categoriale en dimensionele diagnostiek zijn niet mutueel exclusief en kunnen elkaar 

aanvullen. De impasse van de of-of discussie, toont aan dat het categoriale denken nog steeds 

ingebakken zit. Verder onderzoek is nog steeds nodig, maar het lijkt duidelijk dat een soepel 

categoriaal systeem implicatie van dimensionele concepten toelaat. De DSM-V zoekt naar manieren 

om beide systemen hand in hand te laten gaan, maar vermoedelijk zijn duidelijke vormgevingen pas 

later te verwachten en biedt de DSM-V slechts een eerste aanzet. Er wordt in de discussie ook dieper 

ingegaan op de rol van de neurowetenschappen hierbij, en de implicaties (zowel positief als negatief) 

voor enkele andere terreinen binnen de psychiatrie. Methodologische bezwaren en suggestie tot 

verbetering komen aan bod. 
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Inleiding 
 
 
1. Achtergrond 

1.1 Definiëring psychiatrische aandoeningen 

De World Health Organisation (WHO) is een wereldwijde organisatie, met als doel de 

gezondheidszorg in al zijn aspecten te beschrijven, evenals de gezondheid van de wereldbevolking te 

bevorderen. Psychiatrische stoornissen worden door de WHO omschreven als een brede range van 

problemen, met verschillende symptomen. Deze symptomen worden doorgaans gekarakteriseerd door 

(een combinatie van) abnormale gedachten, emoties, gedrag en relaties met anderen (WHO, 1993). 

 

1.2 Classificatiesystemen  

De twee gangbare classificatiesystemen die internationaal gebruikt worden in de beschrijving 

en diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden, zijn enerzijds de ICD en anderzijds de DSM. 

 

De ICD-10 is de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems. Hoofdstuk V in deze lijst van ziekten (FOO-F99) omvat de mentale en 

gedragsstoornissen (WHO, 1993). De DSM is het Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, en is momenteel toe aan de vierde editie, de DSM-IV-TR. (APA, 2000). In het kader van 

deze masterproef zal het DSM-systeem beschouwd worden, aangezien dit het gangbare systeem in 

België is en ook aan studenten wordt onderwezen. Waar mogelijk zullen beknopte verwijzingen en 

vergelijkingen met de ICD aan bod komen. 

 

De eerste twee versies van de DSM richtten zich vooral op het statistische, in de betekenis van 

het tellen van casussen en correct toeschrijven aan de juiste categorie. Bovendien werd nagegaan of 

het aantal in een bepaalde categorie een stijgende of eerder een dalende tendens vertoonde. Vanaf de 

DSM-III onderkende men meer en meer dat ook andere klinische en onderzoeksdoeleinden nodig 

waren (bijvoorbeeld preventie, omkadering van een individuele patiënt en zoeken naar een 

etiologische achtergrond). Kortom, er kwam meer en meer aandacht voor de betrouwbaarheid (de mate 

waarin twee onderzoekers geneigd zijn eenzelfde diagnose te stellen) en voor de validiteit (de mate 

waarin een patiënt met de psychiatrische aandoening ook effectief positief gediagnosticeerd wordt), 

(Kraemer, 2007).  

 

Nu, dergelijke DSM-diagnostiek is duidelijk categoriaal en dichotoom te noemen. Er wordt 

precies omschreven welke symptomen kunnen voorkomen, en hoeveel symptomen er nodig zijn om 
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van een bepaald ziektebeeld te kunnen spreken. Men past met andere woorden binnen de categorie 

zodra men aan voldoende criteria voldoet, of men past volledig niet binnen de categorie. Dergelijke 

visie is duidelijk dichotoom, zonder rekening te houden met de mate waarin men aan het ziektebeeld 

voldoet (Kraemer, 2007). 

 

Momenteel is de DSM-V in ontwikkeling, en de publicatie wordt ten vroegste verwacht 

omstreeks mei 2013. Er is online een wetenschappelijk forum opgericht, en via verschillende kanalen 

worden lezers – zowel leken als professionelen – opgeroepen om commentaren, aanbevelingen en 

artikels toe te voegen (Aboraya, 2010).  

 

1.3 Epidemiologie 

In kaart brengen hoeveel mensen wereldwijd aan een psychiatrische stoornis lijden en ook 

effectief als dusdanig gediagnosticeerd zijn, is geen makkelijke opgave. Als we kijken naar de 

psychiatrische diagnostiek, variëren de cijfers van 20% voor de maandprevalenties, tot 25% en 40% 

voor respectievelijk de jaar- en lifetimeprevalenties. Het aantal nieuwe gevallen per jaar of de 

incidentie bedraagt ongeveer 5%. Deze cijfers gelden voor de populatie van de volwassenen, in de 

doelgroep 18 tot 65 jaar. Voor de groep van de psychotische stoornissen (met schizofrenie) en 

bipolaire stoornis, waarop in deze masterproef de nadruk ligt, wordt er uitgegaan van een 

jaarprevalentie van 2%. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er, om verschillende redenen, een grote foutmarge op 

deze gegevens kan zitten. In de eerste plaats kunnen we ‘mentaal lijden’ ook in andere termen 

definiëren dan een diagnose verkregen hebben: er zijn ook zieke mensen die geen diagnose gekregen 

hebben, ondanks significant lijden; net zoals er een populatie personen is die ten onrechte een 

diagnose verkrijgt. Bovendien, en dit is de tweede grote reden, gaat men er binnen de diagnostiek 

vanuit dat de gebruikte diagnostische categorieën valide zijn, en dat de dichotome diagnose ook 

samengaat met een klinische beslissing tot behandeling. Zoals ook in deze masterproef zal blijken, is 

er niet genoeg evidentie om beide veronderstellingen hard te maken. De samenhang tussen deze twee 

redenen, komt naar voor bij de patiënten die slechts twee symptomen hebben en dus de drempel voor 

het syndroom niet overschrijden, maar toch significant kunnen lijden aan hun symptomatologie 

(Hengeveld & van Balkom, 2010). 

 

2. Maatschappelijke relevantie: media-representatie 
De laatste jaren verschijnen er in de media, zowel de populaire kranten als de meer ernstige 

magazines, meer en meer artikels over psychiatrie -gerelateerde onderwerpen. Dit valt enerzijds toe te 

juichen als het gaat over het brengen van informatie, en het meer aanvaardbaar maken van 
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psychiatrische topics. Anderzijds is hieraan ook een keerzijde verbonden: iedereen heeft tegenwoordig 

wel een mening over mensen, veelal in de vorm van daders en slachtoffers, waarbij vermoedelijk een 

psychiatrische stoornis aan de grondslag ligt van hun handelen (Mediargus). 

Voorbeelden zijn legio; zodat hier twee gegevens uit de media worden geïllustreerd, als voorbeeld 

waarop de media en de ‘common sense’ twee tegengestelde standpunten kan innemen, wat de nood 

aan een duidelijk wetenschappelijk kader benadrukt. 

 

Neem eerst het geval van de parachutemoord en beklaagde Els Clottemans. In de media was er 

sprake van antisociale, narcistische, theatrale en/of borderline persoonlijkheidskenmerken bij haar. Dit 

toont al dat zulke termen niet alleen gebruikt worden door experts en duchtig worden overgenomen. 

Wat hiernaast opvallend bleek, was het feit dat de algemene tendens in de media eerder positief en 

vergevend was. Of dit met de rechtsgang en de controversiële veroordeling te maken heeft, dan wel 

met de persoon Clottemans zelf, is moeilijk te bepalen, maar feit is wel dat – ondanks de 

psychiatrische voorgeschiedenis – men niet publiekelijk gekant was tegen Els Clottemans. 

Integendeel, na haar veroordeling kwam er zelfs een Zwarte Mars. Het publiek heeft een mening en 

laat die horen (Byrne, 2003). 

 

Tegelijkertijd worden er in de media ‘analyses’ overgenomen van haar persoonlijkheid, met de 

vraag aan verschillende experts in hoeverre dit waar is en mede een verklaring (soms lijkt het zelfs een 

‘excuus’) kan vormen voor haar gedrag. Hoe dan ook, net als de experts in de rechtszaal, geraken ook 

de experts die opgevoerd worden in de media, het niet eens over de persoonlijkheid van Clottemans. 

Uiteraard weten dan ook de journalisten niet wat ze moeten overnemen en publiceren, met 

tegenstrijdige berichtgeving tot gevolg. Dit stelt ook een grens aan de (mogelijkheden van de) 

psychiatrie: er kunnen bepaalde persoonlijkheidstrekken in kaart gebracht worden, maar dit vormt 

geen vrijgeleide om zomaar conclusies te trekken over een persoon en diens (misdadig) gedrag. Er is 

meer nodig dan louter beschrijvende persoonlijkheidskenmerken, het totaalbeeld is cruciaal 

(Hengeveld en van Balkom, 2010). Hoe dan ook, dit onderscheid wordt nogal eens uit het oog 

verloren, terwijl dit inzicht nodig is voor een goede oordeelsvorming. Deze casuïstiek toont bij uitstek 

de rol van de media: het zogeheten ‘infotainment’ lijkt de nieuwe norm te zijn, en al wat experten 

ondernemen wordt hoe dan ook gereflecteerd in de media. Het gevaar dat hierbij om de hoek schuilt, is 

het feit dat dit al te snel bijdraagt tot het vormen van een onvoldoende gefundeerde mening bij het 

publiek. Bovendien is het de vraag of het blootstellen van kinderen hieraan, wel gunstig te noemen is 

(Byrne, 2003). 

 

Nu, een duidelijk voorbeeld waar de publieke opinie zich duidelijk keert tegen de beklaagde, 

is de casus van de pedofiele bisschop Roger Vangheluwe. Als de feiten die hem ten laste gelegd 

worden inderdaad waar blijken te zijn, is er sprake van pedofilie. Waar men zich nog kon inleven bij 
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Clottemans, wordt er bij deze bisschop zelfs opgeroepen tot verbanning. Dit terwijl pedofilie 

opgenomen staat in de DSM-IV (APA, 2000) en dus een psychiatrische stoornis is. Er is sowieso een 

belangrijk raakvlak tussen het juridische aspect en de psychiatrische kant; maar er gaan weinig 

stemmen op om een gepaste psychiatrische behandeling voor deze man te zoeken, en als dit al het 

geval is, gaat het eerder om de psychiatrische instelling als surrogaat van de gevangenis. De media 

gaat wel vaker het eventuele onbegrip rond mentale stoornissen in de hand werken: vaak is er hierbij 

sprake van dehumanisatie van de betrokken persoon, gekoppeld aan een inaccurate verslaggeving die 

uit is op sensatie (Salter, 2003). 

 

Deze voorbeelden zijn bedoeld als insteek voor het verdere verloop van de scriptie. Men zou 

zich kunnen afvragen of er iets faalt in de psychiatrische diagnostiek, als zelfs experts het niet eens 

geraken over zaken die in de media worden uitgesmeerd. Men zou zich evenzeer de vraag kunnen 

stellen hoe het komt dat zulke zaken in de media worden uitgesmeerd, en waarom zowel experts als 

leken hun licht laten schijnen en dit in de openbaarheid brengen. Tegelijkertijd toont het ook dat er een 

verpletterende verantwoordelijkheid rust op psychiatrische diagnostiek. Als een opgenomen patiënt 

een dag vrij is en een misdaad begaat, zal dit voor de publieke opinie onbegrijpelijk zijn. Nochtans is 

het geenszins zo dat er een eenduidig verband bestaat tussen een psychiatrische stoornis en 

geweldpleging, terwijl er in de media vaak geen expert aan het woord komt om dit voldoende te 

duiden. Ook dit toont dat sommige zaken verkeerdelijk uitvergroot worden, en dat andere aspecten 

niet of onvoldoende aan bod komen (Salter, 2003; Byrne, 2003). 

 

Tegelijkertijd mag er ook eens stilgestaan worden bij de manier waarop een maatschappij 

omgaat met de individuele mens, en zeker als dit een delicate zaak betreft zoals een psychiatrische 

patiënt. Er heerst nog steeds een taboe hieromtrent, en misschien werkt bepaalde berichtgeving ook 

contraproductief. Het standpunt van de patiënt komt vaak niet aan bod, terwijl er patiënten zijn die 

zich bijvoorbeeld gepest voelen door de maatschappij en een bepaalde misstap begaan of aan 

zelfdoding denken. Vanuit het oogpunt van de patiënt zit er op die manier een zekere logica in de 

daden, en kan dit gedrag een functie hebben als protest of verzet tegen de maatschappij en/of zijn 

ruimere psychosociale context. Vermits de media sowieso spectaculaire verhalen zullen publiceren, 

gaan er dan ook stemmen op vanuit psychiatrische hoek om zich niet zozeer hiertegen volledig te 

verzetten, maar wel om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen waarbij een grondige 

duiding voor meer begrip kan zorgen. Dit komt slechts mondjesmaat tot stand, en de veelvuldige 

stereotypes (ook in soaps) ontkrachten zal niet ineens lukken. De media is een ‘business’ die vooral 

kijkt naar de nieuwswaarde, terwijl een goede psychiatrische omkadering waarden als 

vertrouwelijkheid, eerlijkheid en accuraatheid naar voor tracht te schuiven. Het evenwicht tussen 

beiden is niet evident (Salter, 2003; Verhaeghe, 2002). 
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3. Schizoaffectieve stoornis  

3.1 Motivering 

Deze masterproef poogt de manier van psychiatrische diagnostiek in kaart te brengen, met 

aandacht voor de tijd- en plaatsgebonden fenomenen in het verleden, als opstap naar de hedendaagse 

trends. De hogerop besproken casuïstiek vormt dan ook de opstap naar een meer wetenschappelijke 

vraagstelling: wat is de betrouwbaarheid en validiteit van psychiatrische diagnostiek, en hoe kan men 

beiden verhogen? Dat dit in het verleden soms een proces van trial en error was, neemt niet weg dat 

men hedendaags tot een voldoende hoog niveau van diagnostiek is gekomen. Toch zijn er nog steeds 

vele lacunes, en het is eigen aan de wetenschappelijke praktijk om via hypothesetoetsing steeds 

verbetering na te streven. In dit opzicht is de schizoaffectieve stoornis dan ook een dankbaar 

onderwerp: door zijn situering op de grens van de schizofrenie en de stemmingsstoornissen, biedt de 

literatuur zowel een zicht op geslaagde aspecten van diagnostiek, als op de fouten en de daaraan 

gekoppelde aandachtspunten. Het blijkt dat de diagnostiek van deze stoornis, en bij uitbreiding het 

ganse spectrum van mentale stoornissen, aan het evolueren is van een categoriale diagnostiek naar een 

meer dimensionele benadering. Zoals duidelijk zal blijken, is het trouwens niet alleen de diagnostiek, 

maar ook de link naar behandeling en de beschrijving van personen zonder psychiatrische aandoening, 

die deze evolutie ondergaan (Möller, 2008; Linscott & van Os, 2010). 

 

3.2 DSM-beschrijving 

De schizoaffectieve stoornis (Schizoaffective Disorder, 295.70) wordt in de DSM-IV 

beschreven onder ‘Schizofrenie en andere psychotische stoornissen’. Volgende diagnostische 

kenmerken zijn hierin weerhouden: 

A. Een onafgebroken ziekteperiode waarbij er op een bepaald moment tegelijkertijd ofwel 

een depressieve episode, een manische of een gemengde episode aanwezig is met 

symptomen die voldoen aan criterium A voor schizofrenie. (NB: De depressieve episode moet het 

criterium A1 omvatten: depressieve stemming.) 

B. In dezelfde ziekteperiode zijn er gedurende ten minste twee weken wanen of hallucinaties 

aanwezig geweest zonder opvallende symptomen van de stemmingsstoornis. 

C. De symptomen die voldoen aan de criteria van de stemmingsepisode zijn gedurende een 

belangrijk gedeelte van de totale duur van de actieve en restfase van de ziekte aanwezig. 

D. De stoornis is niet het gevolg van de directe fysiologische effecten van een middel 

(bijvoorbeeld drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening.  

(Specificeer type: bipolair type of depressief type)  

(APA, 2000) 
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3.3 Geschiedenis en situering 

3.3.1 Achtergrond 

Kraepelin was een van de eersten om in het begin van de twintigste eeuw het concept van de 

zogenaamde functionele psychosen dichotoom en categoriaal onder te verdelen in de dementia 

praecox enerzijds, en de manisch-depressieve stoornis anderzijds. De eerste komt overeen met wat 

hedendaags schizofrenie genoemd wordt, terwijl de laatste overeenkomt met het concept van de 

stemmingsstoornissen, waaronder de bipolaire stoornis en de klinische depressie valt. De expliciete en 

impliciete hoofdassumptie hierbij is dat deze twee ziektebeelden afzonderlijke entiteiten zijn, die ook 

aparte onderliggende ziektemechanismen omvatten. Om deze reden is het ook logisch dat de 

behandeling verschillend dient te zijn. Dit toont meteen ook de aantrekkelijkheid van het model: 

zolang er geen solide etiopathogenetische basis ontwikkeld is – en er dus geen typische test zoals een 

laboratoriumonderzoek geïdentificeerd is – richt de validatie van de categorieën zich op de klinische 

presentatie en symptomatologie, de uiteindelijke uitkomst van het ziektebeeld, en de familiale 

geschiedenis (Craddock & Owen, 2005). 

 

Kraepelin had aanvankelijk de nodige aandacht voor de familiale anamnese en het zichtbare 

feit dat zijn prototypische aandoeningen in familieverband voorkwamen: de biologische trekken 

kwamen ook door in de volgende generaties. Op die manier zag men meer bipolaire stoornissen bij 

verwanten en nakomelingen van patiënten met een bipolaire stoornis, en idem dito voor de schizofrene 

stoornissen. Naast deze zichtbare empirische ondersteuning van het model, is het ook aantrekkelijk 

voor de kliniek. Deze aantrekkelijkheid is tweevoudig: aan de ene kant ligt er de mogelijkheid tot een 

duidelijke diagnose, en aan de andere kant en hiermee samenhangend is het zo dat het model 

conceptueel vrij helder is. Dit heeft tot gevolg dat de clinicus zich kan bekwamen in omschreven 

vaardigheden, om het complexe klinisch beeld te ordenen, en via deze diagnostische expertise tot een 

diagnose en behandeling op maat van de patiënt kan overgaan (Craddock & Owen, 2005). Dit geldt bij 

uitbreiding idealiter voor alle psychiatrische stoornissen, en men kan dan ook de hand van Kraepelin 

zien in het diagnostisch systeem van de DSM. Om diverse redenen zal echter blijken dat de klinische 

en praktische werkelijkheid meer complex is dan het vooropgestelde dichotoom model (Jäger, Haack, 

Becker, & Frasch, 2011).  

 

Het dient gezegd dat – hoewel hij beschouwd wordt als de grondlegger van de dichotome visie 

– Kraepelin wel degelijk oog had voor de ziektebeelden die niet in een bepaalde categorie leken te 

passen. Zivanovic en Nedic (2011) toonden aan de hand van een review en herlezing dat Kraepelin 

wel degelijk gemengde statussen beschreef, en transities tussen verschillende ziektebeelden. Echter, de 

uitwerking hiervan ontbreekt en is allicht te wijten aan de complexiteit. 
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3.3.2 Plaats van de schizoaffectieve stoornis  

3.3.2.1 Ontstaan en kadering binnen het psychotische spectrum 

De stoornis werd geïntroduceerd door Kasanin. Hij slaagde erin een groep van patiënten te 

onderzoeken, met een mix van schizofrene en affectieve problematiek. Deze patiënten maakten een 

acute psychose door, met zowel een opmerkelijke emotionele verstoring, als een verstoring van de 

perceptie van de realiteit, waarbij soms ook valse zintuiglijke indrukken werden opgemerkt. Meestal 

was er al een voorgeschiedenis van een aanval. De psychose duurde enkele weken tot enkele maanden, 

en het opmerkelijke was dat de patiënten telkens een volledig herstel bekwamen, en dus hun normale 

niveau van functioneren voor de psychose bereikten. Kasanin had hierbij ook oog voor de factoren die 

mee bijdroegen aan dit herstel, zoals een goede aanpassing aan het sociale milieu en het vermogen om 

van opportuniteiten gebruik te maken (Kasanin, 1933). 

 

Om redenen die verderop aan bod zullen komen, zal de schizoaffectieve stoornis besproken en 

bekeken worden vanuit zijn samenhang met de andere psychotische stoornissen, om aldus van een 

psychotisch continuüm te spreken. De stoornissen die tot deze brede ‘categorie’ behoren, zijn de 

volgende (APA, 2000): 

- Schizofrenie (onderverdeling in vijf types: het paranoïde type, gedesorganiseerde type, 

katatone type, ongedifferentieerde type, en resttype) 

- Schizofreniforme stoornis 

- Schizoaffectieve stoornis 

- Waanstoornis 

- Kortdurende psychotische stoornis 

- Gedeelde psychotische stoornis (Folie à Deux) 

- Psychotische stoornis door somatische aandoening 

- Psychotische stoornis door een middel 

- Psychotische stoornis niet anderszins omschreven 

Schizofrenie is het prototype en het meest beschreven ziektebeeld in de literatuur, zodat hiernaar 

teruggekoppeld en gerefereerd wordt waar nodig. 

 

Reeds in 1969 poneerde Strauss de hypothese dat psychotische symptomen gezien moeten 

worden in termen van een plaats op een continuüm van functioneren, eerder dan een dichotome 

entiteit. Door middel van een klinische steekproef, werd aangetoond dat dit wel degelijk het geval is, 

en dat de plaatsing op het continuüm voortdurend varieert op dimensies zoals overtuiging, 

preoccupatie, en de mate waarin men de situatie als plausibel ervaart (Strauss, 1969).  

 

Naar aanleiding hiervan werd de vraag gesteld of deze bevindingen ook niet in de algemene 

populatie zouden gelden. Vertrekpunt hierbij was de observatie dat een groot deel personen ervaringen 
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rapporteren die sterk verband houden met de symptomen van psychotische patiënten. Ondanks het feit 

dat deze personen niet voldoen aan de diagnose voor een psychose of een schizofrene episode, werd 

toch onderzocht in hoeverre deze observatie ook effectief als overlappend met deze stoornissen gezien 

kan worden. Uit een onderzoek met 7076 personen uit de algemene populatie, kwam naar voor dat er 

een aanzienlijke overlap is in termen van factoren zoals psychopathologie, risicofactoren en 

functionele metingen tussen enerzijds de ervaringen die gelijken op een psychose maar niet als 

dusdanig geclassificeerd kunnen worden en anderzijds de effectief gelabelde klinische symptomen. 

Bovendien werd bevestigd dat niet-klinische psychotische symptomen zowel voorkomen bij mensen 

met de psychiatrische stoornis, als bij mensen zonder de psychiatrische stoornis. De symptomen 

werden door getrainde clinici in kaart gebracht aan de hand van een gestandaardiseerd interview, het 

Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Met andere woorden: de bevindingen van 

Strauss bleken ook toegepast te kunnen worden op de algemene populatie (van Os, Hanssen, V. Bijl, 

& Ravelli, 2000). Jäger, Haack, Becker en Frasch (2011) toonden bijkomend aan via een uitgebreid 

literatuuronderzoek, dat er geen duidelijke grenzen lijken te zijn tussen schizofrenie en de 

schizoaffectieve stoornis. 

 

3.3.2.2 Bredere kadering: het midden tussen schizofrenie en stemmingsstoornis? 

Binnen de DSM wordt de schizoaffectieve stoornis dus geplaatst in een subcategorie, namelijk 

binnen de psychotische stoornissen, mits het voorbehoud dat de aflijning tussen de verschillende 

psychotische stoornissen niet altijd even duidelijk is, en er bovendien evidentie is om de psychotische 

stoornissen als een continuüm te bekijken. Het lijkt er met andere woorden op dat de brede categorie 

duidelijker omlijnd is dan de subcategorieën. 

 

Nu, als we opnieuw de DSM-criteria van de schizoaffectieve stoornis in rekening brengen, 

moet ook de relatie tot de stemmingsstoornissen verder uitgediept worden. Houdt de schizoaffectieve 

stoornis het midden tussen schizofrenie en de stemmingsstoornissen? Algemeen vooronderstellen de 

diagnostische criteria de aanwezigheid van een depressieve, manische of gemengde episode, 

geassocieerd aan de symptomen die typerend zijn voor schizofrenie (Jäger, Haack, Becker, & Frasch, 

2011). 

 

Dergelijke visie overstijgt echter het beschrijvende karakter niet, en is eerder theoretisch en 

conceptueel. Om de klinische praktijk vorm te geven, zijn er drie grote nosologische modellen 

denkbaar. Het eerste gaat uit van de dichotomie tussen schizofrenie en stemmingsstoornissen, waarbij 

de schizoaffectieve stoornis in se niet bestaat en behoort tot één van beiden. De tweede visie gaat uit 

van een continu spectrum, waarbij schizofrenie en de stemmingsstoornissen de twee uiteinden zijn van 

eenzelfde as, waarbij de schizoaffectieve stoornis opgenomen is ergens op de as. De derde visie gaat 

uit van een opsplitsing van de klassieke categorieën in verschillende maar gescheiden entiteiten. 
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Hierbij valt de schizoaffectieve stoornis apart, en is samen met nog andere stoornissen duidelijk 

onderscheiden van schizofrenie en stemmingsstoornissen. Deze drie visies lijken op het eerste zicht op 

elkaar, maar dat ze verschillend zijn blijkt duidelijk uit hun implicatie: de eerste twee visies neigen 

naar een eliminatie van het aparte concept van de schizoaffectieve stoornis, terwijl binnen de derde 

visie het concept perfect behouden kan blijven (Jäger, Haack, Becker, & Frasch, 2011). 

 

Hierbij aanvullend gaan Craddock en Owen (2005) uit van de multidimensionele ruimte 

waarbinnen de meeste patiënten vallen in de klinische praktijk. Van hieruit komen ze tot een grote 

overlap tussen het prototype in schizofrenie, en het prototype in de bipolaire stoornis. Tussen beiden 

liggen de prominente psychotische en affectieve kenmerken, die tot de doorsnede behoren, apart staan, 

ofwel zowel bestaan uit gedeelde componenten en aparte componenten. Hiertoe dienen ook nog meer 

omgevings- en genetische factoren in kaart gebracht te worden. Misschien kan een toenemende kennis 

van de biologische determinanten hulp bieden om licht te werpen op deze materie, en bepalen welke 

stoornissen effectief apart horen zodat de comorbiditeit vermindert? 

 

3.4 Neurobiologische stand van zaken 

3.4.1 Unieke neurobiologische evidentie voor de schizoaffectieve stoornis 

Er zijn weinig studies die expliciet gezocht hebben naar neurobiologische factoren voor de 

schizoaffectieve stoornis. Reite et al. (1999) onderzochten specifiek de cerebrale asymmetrie in relatie 

tot de schizoaffectieve stoornis. In vergelijking met een controlegroep, suggereerden de resultaten bij 

de patiënten een anatomische verplaatsing van de postcentrale gyrus, wat overeenkomt met een 

verstoring van de cerebrale lateralisatie. Echter, de onderzochte populaties waren eerder klein en 

verder onderzoek heeft geen duidelijk verschil met schizofrenie kunnen aantonen. 

 

Het onderzoeksopzet van Gruber, Gruber en Falkai (2006) was er specifiek op gericht om de 

functionele integriteit van neuronale netwerken onderliggend aan het werkgeheugen te vergelijken bij 

patiënten met schizofrenie, met schizoaffectieve stoornis, en een controlegroep. In een test waarbij de 

verschillende proefpersonen zelf verbaal woorden moesten herhalen, werd – onder begeleiding van 

beeldvorming aan de hand van fMRI – gevonden dat er wel degelijk een verschil optreedt. De 

patiënten met schizofrenie toonden uitgesproken deficits zowel wat betreft het visuospatiële als het 

verbale werkgeheugen, terwijl dit verbale werkgeheugen bewaard bleef bij de schizoaffectieve 

stoornis. Hierdoor werd dysfunctie van een specifiek cognitief systeem, namelijk de zogeheten 

articulatorische herhaling, voorgesteld als een biologische marker die kan differentiëren tussen de twee 

stoornissen.  
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Verder onderzoek en replicatie hieromtrent bleef echter beperkt, zodat hier een kort overzicht 

volgt van andere neurobiologische markers. Deze markers zijn echter niet uitsluitend van toepassing 

op de schizoaffectieve stoornis, maar op gans het psychotisch spectrum, met in het bijzonder de 

schizofrenie (Jäger, Haack, Becker en Frasch, 2011). 

 

3.4.2 Neurobiologische factoren voor schizofrenie in het psychotisch spectrum 

3.4.2.1 Genetische factoren 

Via moleculaire en genetische studies, werden reeds verschillende genen in kaart gebracht. De 

DISC1 (Hodgkinson et al., 2004) en NRG1 zijn de voornaamste. De dysregulatie met betrekking tot de 

affectieve component gaat samen met het BDNF-gen. Dit toont dan weer een andere link: namelijk 

niet alleen is er onderling overlap in het psychotisch spectrum, maar eveneens overlapt dit spectrum 

met de stemmingsstoornissen (Jäger, Haack, Becker, & Frasch, 2011). Ook het COMT-gen speelt een 

voorname rol, al zijn ook hier geen duidelijke wegen beschreven van gen tot stoornis (Hengeveld & 

van Balkom, 2010). 

Recent is ook de rol van het SNF804A allel in kaart gebracht. Bij homozygote dragers werd 

niet alleen gevonden dat ze risico lopen, maar eveneens dat er een subtype schizofrenie bestaat met 

personen die  een vrij intact hersenvolume behouden. Dit toont de samenhang van de genetische 

factoren met de eventueel fenotypische uitingen zoals de neurochemische factoren (Donohoe et al., 

2011). 

 

3.4.2.2 Neurochemische factoren 

Wat betreft de neurotransmitters, is een rol aangetoond voor zowel dopamine, serotonine als 

glutamaat (Harrison, 1999; Owen, O’Donovan, & Harrison, 2005). 

Zowel een vergroting van de temporale hoorn als een opregulatie van de neurale sensor-1 in de 

prefrontale cortex als een dysfunctie van de oligodendrocyten zou een rol spelen. Ook hier is er een 

link met de bipolaire stoornis (Jäger, Haack, Becker, & Frasch, 2011). 

 

3.4.2.3 Beeldvorming 

In een uitgebreide review van Harrison (1999) komen volgende grote factoren naar voren: 

dilatatie van de laterale ventrikels, een verlies van functioneel hersenweefsel, grotere reducties in de 

temporale kwab en de mediale temporale structuren (hippocampus, parahippocampale gyrus en 

amygdala). Grijze stof lijkt meer aangetast dan de witte stof (Harrison, 1999). 

 

3.4.2.4 Neuropsychologische bevindingen 

Kenmerken van de volgehouden aandacht zouden een rol spelen bij schizofrene stoornissen, 

en zouden onderscheid kunnen maken met de bipolaire stoornis. Echter, andere markers zoals de 

detectie van relevante targets in een gestandaardiseerde trial, komen wel voor over beide categorieën 
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heen (Clark & Goodwin, 2004). Harrison (1999) toont aan dat het vooral de geheugenfuncties en de 

executieve functies zijn die een rol hebben in schizofrenie. 

 

3.4.2.5 Conclusie omtrent neurobiologische factoren 

Bovenstaande bevindingen beogen niet exhaustief te zijn, en wijzen slechts op de rol van 

neurobiologische factoren in de etiopathogenese van psychosen. Het zijn de bevindingen die 

terugkomen in systematische reviews of in recente vernieuwende onderzoeken, die weerhouden 

werden. Wat echter duidelijk blijkt, is dat het niet eenvoudig noch eenduidig is om causale 

neurobiologische markers te vinden voor een bepaald ziektebeeld. Dit bemoeilijkt de diagnostiek 

aanzienlijk, vermits de categorieën niet simpelweg teruggevonden kunnen worden aan de hand van 

dergelijke parameters. De etiologische basis wordt dan ook meer en meer in vraag gesteld, waarbij 

men geneigd is om de stoornis als deel van een groep van gerelateerde syndromen te beschouwen. In 

dit opzicht zou ook een stoornis als autisme niet zo duidelijk onderscheiden kunnen worden van 

schizofrenie als men aanvankelijk dacht (Möller, 2008; Owen, O’Donovan, Thapar, & Craddock, 

2011). 

 

3.4.3 Neurobiologische evidentie voor de stemmingsstoornissen 

Voor wat betreft de stemmingsstoornissen, zijn er twee grote groepen: de unipolaire 

stemmingsstoornissen met depressie op de voorgrond, en de bipolaire stemmingsstoornis met zowel 

depressie en manie als voornaamste componenten. Voor de unipolaire stemmingsstoornis, ligt er in de 

literatuur vooral de nadruk op de hypothalamo-hypofysaire-bijnierschorsas, waarbij depressieve 

patiënten een verhoogde hoeveelheid cortisol afscheiden, of een verminderde gevoeligheid van de 

glucocorticoïdreceptor. Op het gebied van de neurotransmitters, zijn het vooral noradrenaline, 

dopamine en serotonine die betrokken zijn. Voor de bipolaire stemmingsstoornis, wordt er een grotere 

genetische component beschreven, die ook hier weliswaar complex polygenetisch is. Ook zijn er in de 

neuronale circuits (vooral limbisch en subcorticaal) dezelfde drie neurotransmitters betrokken. Het 

verhoogde cortisolniveau is eveneens aanwezig als verklarende factor, en bovendien wordt er hier ook 

duidelijk een rol beschreven voor het immuunsysteem (Hengeveld & van Balkom, 2010). Zoals hoger 

aangegeven overlapt deze neurobiologische evidentie met die voor schizofrenie. 

 

Nu, in het kader van deze masterproef ligt de nadruk vooral op het psychotisch spectrum als 

overkoepelende categorie, om de eenvoudige reden dat dit ook zo gestipuleerd wordt door de DSM-

classificatie van de schizoaffectieve stoornis. Er wordt wel duidelijk gesteld dat men het subtype dient 

aan te geven, namelijk bipolair of depressief, doch in de literatuur wordt dit onderscheid niet altijd 

even grondig uitgewerkt, zodat ook in dit werk het verschil niet altijd expliciet gemaakt wordt (APA, 

2000). 
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3.5 Omgevingsfactoren 

Met betrekking tot de omgevingsfactoren in de brede zin van het woord (inclusief perinatale 

risicofactoren en psychologisch-sociale factoren) kan eenzelfde conclusie geformuleerd worden. Er 

zijn tal van risicofactoren bekend die geacht worden een rol te spelen, zoals stresserende factoren, 

migratie, infectie, ondervoeding, bevolkingsdichtheid,… Deze zijn echter allen niet specifiek voor een 

stoornis binnen het psychotisch of affectief spectrum, en evenmin werken ze determinerend 

(Hengeveld & van Balkom, 2010).  

 

Zodoende kan men stellen dat de omgevingsfactoren en de genetische factoren via complexe 

en nog grotendeels onbegrepen mechanismen op elkaar inwerken (Hengeveld & van Balkom, 2010). 

 

4. Doelstelling 
Zoals uit deze inleidende beschouwingen blijkt, zijn er verschillende diagnostische 

classificatiesystemen beschikbaar, en is er bovendien een verschillende rationa le mogelijk: een 

categoriale of een dimensionele. Deze masterproef heeft als doel de huidige evolutie van een 

categoriale naar een dimensionele diagnostiek te kaderen, met zowel oog voor de sterktes als voor de 

beperkingen van de nieuwe benadering. Dit wordt waar mogelijk toegepast op de schizoaffectieve 

stoornis, waar de verschillende benaderingen duidelijk hun invloed uitoefenen. Kraepelin, als 

grondlegger van het categoriale systeem, blijkt hierin een centrale rol te spelen. Er is tevens ruimte 

voor bedenkingen over en in overlap met andere stoornissen. 

 



Methodologie 

 15 

Methodologie 
 
 
1. Gebruikte onderzoeksmethode en soorten bronnen 

Deze masterproef beoogt een kwalificerende en interpreterende benadering, waarbij de 

rapportage vooral beschouwend gebeurt. Via de raadpleging van literatuur wordt, in combinatie met 

reflectie, gepoogd om een bondig overzicht te brengen die leidt tot de huidige situatie omtrent 

diagnostiek. Deze literatuur bevat voornamelijk Engelstalige artikels en boeken, waar nodig aangevuld 

met bronnen zoals een editorial, die systematisch doorzocht werden. 

 

In een eerste fase werd vooral gezocht via geschikte zoektermen. Deze termen specificeren het 

onderwerp, en op basis hiervan werd een verfijning doorgevoerd in de desbetreffende literatuur. De 

zoektocht werd uitgevoerd via verschillende databanken: Medline/Pubmed, Web Of Science, The 

Cochrane Library (voor reviews) en Web of Knowledge. Volgende zoektermen werden ingevoerd in 

de databanken: ‘schizoaffective disorder’, ‘psychotic spectrum’, ‘psychotic continuum’, ‘categorical 

classificiation’, ‘dimensional classification’, ‘dichotomy’, ‘personality disorder’. Ook specifieke 

combinaties zoals (‘categorical’) or (‘dimensional’) and (‘schizoaffective disorder’) werden ingevoerd. 

In een latere fase werd dan specifiek gezocht op relevante auteurs binnen het vakgebied, zoals 

‘Kraepelin’ gekoppeld aan ‘dichotomy’ om de historische schets te vormen. De afkorting SAD werd 

gebruikt voor de schizoaffectieve stoornis. Dit bleken gepaste termen via de Mesh database. De taal 

werd ingesteld op ‘English’ en ‘Dutch’. Bij de artikels werd rekening gehouden met de impactfactor 

en het aantal times sited, om de meest toonaangevende artikels te bepalen. Deze werden vervolgens 

voorgelegd aan de promotor. 

 

Naast de elektronische databanken werd ook beroep gedaan op verschillende 

universiteitsbibliotheken. Nuttige (achtergrond)informatie kon men op deze manier verkrijgen. De 

voornaamste geraadpleegde bibliotheken betroffen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Literatuur die door de promotor of door derden is 

opgegeven, werd ook steeds handmatig opgezocht via de bibliotheek of elektronische databank. Via de 

World Health Organisation internet site, werd de ICD-10 classificatie uit 1993 die gebruikt wordt, 

getoetst aan de huidige informatie . 

 

Uiteindelijk werden 63 artikels verzameld die hetzij online, hetzij in de bibliotheek 

beschikbaar waren. Via de referentielijst van relevante artikels die doorgenomen werd, groeide deze 

verzameling tot 75 artikels. Tijdens het schrijven werden nog meer referentielijsten van ieder geciteerd 

artikel nagekeken, waarbij oorspronkelijke titels nog werden opgezocht en verwerkt. In samenwerking 
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met de promotor vormde dit de uiteindelijke 92 artikels, die gerangschikt werden per onderdeel en 

relevantie. Hiernaast zijn er ook artikels die gelezen en/of samengevat werden, maar niet in de scriptie 

werden verwerkt. Naar 2 relevante artikels waarvan enkel het abstract beschikbaar was, wordt wel 

verwezen. Het leerboek psychiatrie, gedoceerd in tweede master, wordt frequent gebruikt als 

naslagwerk en vormt de basis voor epidemiologische gegevens waarover verwarring is in de literatuur. 

De referenties werden tenslotte in Microsoft Word® 2007 verwerkt met EndNote®. 

 

Voor de actuele weergave van psychiatrische onderwerpen in de media, werd beroep gedaan 

op de databank Mediargus, om doorheen relevante kranten- of tijdschriftenartikels te bladeren. Deze 

werden gelezen, maar werden uiteindelijk – in samenspraak met de promotor – niet weerhouden 

wegens niet voldoende evidence based. De denkoefening hieromtrent als eerste insteek voor de 

wetenschappelijke weergave van de representatie in de media, blijft echter overeind. 

 

2. Beperkingen van de masterproef 
De focus ligt vooral op de (hedendaagse) Westerse maatschappij, wat logisch is gezien de 

classificatiesystemen hier toegepast worden. Derhalve is de bestudeerde literatuur quasi uitsluitend 

afkomstig uit de Westerse maatschappij, en zijn de mogelijke conclusies enkel van toepassing hierop. 

Waar gepast, werd wel een kleine kanttekening gemaakt als extrapolatie naar andere culturen, zoals bij 

het psychotisch continuüm. De bedenkingen en inzichten in deze masterproef, worden niet zozeer 

getoetst aan andere maatschappijen, maar worden integendeel wel in een tijdskader geplaatst, als 

historisch overzicht. Deze lacune kan wel een aanzet vormen tot een verdere bestudering van het 

concept diagnostiek in andere culturen. Binnen de Westerse maatschappij is de Nederlandstalige 

literatuur eerder schaars in vergelijking met de Engelstalige literatuur. Ondanks het feit dat er wel 

experten zijn die zich in de materie hebben gespecialiseerd, lijkt ook hierin een verdere evolutie een 

constructieve ontwikkeling, om na te gaan hoe de internationale richtlijnen op meer lokaal niveau 

worden toegepast. Voor de specifieke methodologische beperkingen wordt verwezen naar de sectie 

discussie. 

 

Er werd zoveel mogelijk geselecteerd op recente evidence based artikels, doch aangezien de 

koppeling naar de DSM-V een actueel onderwerp is, konden artikels van na 2012 zelden verwerkt 

worden. Dit gebeurde in akkoord met de promotor, zodat de verwijzingen naar en verwachtingen over 

de DSM-V vooral gebeurt op basis van artikels tussen 2009 en eind 2011. Zoals het historisch 

overzicht aangeeft, ligt het accent dan ook eerder op de evolutie, en kunnen recente aanpassingen die 

in eenzelfde lijn liggen, verwacht worden. 
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Resultaten 
 
 
1. Van een categoriale diagnostiek… 

1.1 Ontstaan van de categoriale diagnostiek bij Kraepelin 

In het algemeen wordt de Duitse psychiater Kraepelin beschouwd als grondlegger van het 

categoriale en dus dichotome model in de psychiatrische diagnostiek. Zijn systeem vormt nog steeds 

de basis van de huidige diagnostiek aan de hand van het DSM-IV en het ICD-10 model. Kraepelin 

wordt gezien als een sceptische realist met betrekking tot de psychiatrische nosologie. Enerzijds 

besefte hij dat het onmogelijk is een etiologische theorie te formuleren gedurende zijn leven, maar 

anderzijds hield dit hem niet tegen om een aanzet te geven voor een natuurlijke classificatie in de 

psychiatrie. In de zesde editie van zijn ‘Lehrbuch’ (1899) presenteert hij zijn dichotome visie (Palm & 

Möller, 2011). 

 

Kraepelin gaat voort op de observatie van een algemene psychische verlamming, wat hij later 

de ‘dementia praecox’ gaat noemen. Dit toont meteen het doel van de Kraepeliaanse diagnostiek: hij 

stelt zich tot doel om tot een synthese te komen, waarbij hij niet louter oog heeft voor de aparte 

symptomatologie, maar waarbij deze gebundeld kunnen worden tot syndromen. Bovendien worden 

deze syndromen verondersteld ziekte-eenheden te zijn: met een gelijkaardige oorzaak, verloop, 

klinisch beeld,… Voor elke aandoening wordt er gestreefd naar zulk eenheidsmodel (Kendler & 

Jablensky, 2011). 

 

Kraepelin wordt vaak voorgesteld als een pure aanhanger van het nature-standpunt; met 

andere woorden dat aan elke psychiatrische aandoening een biologische verstoring of een louter 

cerebrale aandoening ten grondslag zou liggen (Palm & Möller, 2011). Kendler en Jablensky (2011) 

weten deze visie enigszins te nuanceren, door een grondige studie van authentiek materiaal 

opgetekend door Kraepelin. Hierin verwerpt hij duidelijk een simplistische reductie van mentale 

processen tot aandoeningen van de hersenen. Meer zelfs, hij stelt duidelijk dat men een complex 

wezen als de mens holistisch moet benaderen. Toch aanvaardt hij onderliggend wel de idee dat 

mentale stoornissen objectieve natuurlijke entiteiten zouden zijn, georganiseerd volgens natuurlijke 

wetten, waarbij we door grondig onderzoek deze ziekteprocessen kunnen ontdekken en bevatten. 

 

Dit zien we ook in zijn werkwijze, waarbij hij planmatig te werk gaat, en vanuit zijn 

laboratorium strikte metingen en observaties voorop stelt. De observaties verlopen minutieus, waarbij 

hij technieken van de psychologie zoals de objectieve en kwantitatieve metingen (door zijn contact 

met Wundt, grondlegger van de experimentele psychologie) aanwendt als complementair met de 
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klinische observatie en pathologie. Kraepelin was zowel bezig met experimentele psychologie als met 

(hersen)anatomische psychiatrie. Een van zijn onderzoeksopzetten hierbij had als doel om verschillen 

in de mentale processen op te sporen, tussen zieke en gezonde personen. De drang naar categorisatie 

van stoornissen en hun pathofysiologische mechanismen, zal een rode draad blijven doorheen zijn 

leven. Door deze onderzoekgerichte visie op patiënten, verwaarloosde hij zelfs zijn klinisch werk 

(Steinberg & Himmerich, 2011). 

 

1.1.1 Evolutie in Kraepelins concept van psychiatrische ziekte 

In zijn vroegere periode, omstreeks 1900, is de teneur in het werk van Kraepelin overwegend 

pessimistisch: hij gelooft dat een grondige classificatie van mentale stoornissen onmogelijk is, en dat 

we om deze reden geen volledigheid dienen na te streven. Zijn pessimisme kwam voort uit het feit dat 

we geen exact begrip kunnen bekomen om anatomische gegevens te correleren met klinische 

observaties. Kraepelin bekijkt ook de geschiedenis voor zijn tijd, en stelt vast dat pogingen om tot een 

etiologische classificatie te komen eerder onsuccesvol zijn, ook in andere takken van de geneeskunde. 

Slechts in zeldzame gevallen zoals alcoholintoxicatie is er een duidelijke eenduidige link. Bovendien 

is er, in het geval van een enkele pathogenetische factor, steeds een heterogene variatie met betrekking 

tot symptomen. En zelfs als we goede meetinstrumenten zouden ontwikkelen, blijft dit probleem 

aanwezig vanwege de aard van mentale stoornissen: naast de interne mechanismen in een individu, is 

er ook de externe wereld met gevaren, die op hun beurt bij eenieder een specifieke reactie teweeg 

brengen. De symptomen zijn met andere woorden ook steeds niet-specifiek, zodat Kraepelin besluit 

dat een enkele pathologische anatomie, etiologie of symptomatologie niet in staat is om de aanzet tot 

een uniforme diagnostiek te geven. Zijn antwoord op dit probleem is eerder pragmatisch van aard: hij 

gaat voort op de praktijk en stelt dat wanneer verschillende observaties samenvallen met andere, dit de 

kans verhoogt dat deze groepen ook echte karakteristieke ziektetrekken representeren (Kendler & 

Jablensky, 2011). 

 

In de latere periode, omstreeks 1920, maakt dit pessimisme plaats voor een meer optimistisch 

streven. Kraepelin stelt duidelijk dat hij in de eerste plaats een gedetailleerde klinische beschrijving 

nastreeft, meer dan dat hij een allesomvattend theoretisch systeem wil poneren. Hij blijft erbij om 

correlaties te zoeken tussen klinische manifestaties en onderliggende biologische processen. In plaats 

van de onmogelijkheid te benadrukken, spreekt hij de hoop uit dat er hulp komt vanuit de andere 

wetenschappen, zoals neuroanatomie, genetica en biochemie. Op die manier kan men de essentiële 

symptomen onderscheiden van de toevallige symptomen. Hij volhardt met andere woorden in het 

benadrukken van het belang van het klinisch beeld en een grondige observatie, doch vindt het 

onredelijk om zich enkel hierop te beroepen, vandaar de nood aan verwante wetenschappen. 

Uiteindelijk komt hij zelfs tot de conclusie dat het zeer moeilijk is om klinisch te differentiëren tussen 

schizofrenie en manische depressie, gezien het feit dat de symptomen niet specifiek zijn. Hij meent 
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echter nog steeds dat het onderscheid wel degelijk valide is. Hij gaat niet langer louter naar de 

pathologische processen zoeken, maar brengt ook de rol van de persoonlijkheid in kaart, en het feit dat 

de innerlijke reactie op een ziekte ook verschil kan geven (Kendler & Jablensky, 2011). 

 

1.1.2 Mijlpaal: het onderscheid tussen dementia praecox en manisch-depressieve 

stoornis 

Via zijn doorgedreven observatie en documentatie van patiënten, ontwikkelde Kraepelin de 

idee dat er duidelijk verschillende ziektebeelden onderscheiden kunnen worden. De term psychose was 

al in gebruik voor hij zelf in de klinische praktijk werkzaam was, maar hij was hiermee niet akkoord 

en ging deze term verder verfijnen. Aan de hand van zijn criteria kwam hij tot het concept van de 

zogeheten ‘dementia praecox’ (vroegtijdige dementie), wat overeenkomt met de latere schizofrenie. 

Schizofrenie is weliswaar een meer uitgewerkt ziektebeeld geworden dan wat Kraepelin eronder 

beschreef. Ook de term paranoia gebruikte hij in dit kader, een term die nog steeds aan de orde is in de 

hedendaagse DSM-beschrijving (Craddock & Owen, 2005; Kapur, 2011). 

Cruciaal in de dementia praecox is de verarming van het gevoelsleven en het onvermogen om 

nog doelgericht gedrag te vertonen naar bepaalde vooraf gekozen zaken. Bovendien is er verlies van 

de interne integriteit op het gebied van begrips-, emotionele, en wilsfuncties (Sharan & Bharadwaj, 

2006). 

 

Nu, ook hierin blijkt duidelijk dat Kraepelin zich niet zozeer focuste op aparte symptomen, 

maar trachtte tot een globalere samenhang te komen aan de hand van syndroomclusters. Hij erkent dan 

ook dat er verschillende symptomen zijn die in meerdere ziektebeelden kunnen passen, wat de 

differentiële diagnostiek moeilijk maakt, maar wat hij tevens ziet als de reden bij uitstek om grondig 

de kliniek te bestuderen. Symptomatologie, verloop, en uitkomst zijn de drie grote pijlers waarop hij 

het onderscheid tussen ziektebeelden wil maken (Sharan & Bharadwaj, 2006). 

 

Op deze manier merkt hij dat er niet alleen een ziekte is waarbij de prognose ongunstig is en 

die zonder behandeling steeds verder voortschrijdt (dementia praecox), maar dat er ook een ziekte is 

die eerder in opstoten verloopt. Tussen de episodes is er herstel en lijkt de patiënt normaal te 

functioneren. Deze ziekte benoemt hij als de manisch-depressieve stoornis. Dit concept bevat quasi 

alle pathologische veranderingen in de stemming, en vormde samen één nosologische categorie: zowel 

eenmalige episodes, als recidiverende episodes; naast psychotische, manische en ernstige opstoten. 

Ook mildere, subsyndromale episodes en specifieke persoonlijkheidsveranderingen werden geacht een 

uiting te vormen van eenzelfde onderliggende pathologie (Zivanovic & Nedic, 2011). 

 

De dichotomie die geïnstalleerd wordt door dit onderscheid tussen de twee grote 

ziektebeelden, was de basis van onze hedendaagse nosologie wat betreft psychose, en bij uitbreiding 
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de ganse manier van psychiatrische classificatie. Kraepelin was zich hier zelf in zekere zin van bewust, 

vermits hij van mening was dat hij een belangrijke bijdrage leverde in de vervanging van een louter 

beschrijvende psychiatrie door een wetenschappelijke nosologie van ziekte-eenheden. Dat dit verliep 

binnen de lijnen van de correlatie tussen klinisch beeld en pathologische markers, zoals de 

geneeskunde enkele jaren eerder was ontwikkeld, en dat Kraepelin dus steeds uitging van een 

onderliggende neurobiologische oorzaak, blijkt uit volgend citaat over dementia praecox: “We are 

concerned here with a palpable pathological process in the brain” (Ovsiew, 2000, p. 1). 

 

1.1.3 Reactie op Kraepelins classificatie gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw 

Aan de hand van een extensieve zoektocht doorheen historische archieven en bibliotheken, 

gingen Palm en Möller (2011) via gerichte kernwoorden, op zoek naar de reactie van de tijdgenoten en 

van de komende generatie, op de conceptualisatie van Kraepelin.  

 

Gedurende een eerste periode, van 1900 tot 1926 (Kraepelin stierf in 1926) is er stevige kritiek 

op de dichotomie. Vooral het feit dat melancholie uitgesloten wordt uit zijn concept van de manisch-

depressieve stoornis, en het feit dat hij volgens deze tegenstanders niet methodologisch te werk zou 

gaan, wekt de nodige wrevel op. De dementia praecox is minder het doelwit van kritiek, maar omtrent 

de manische depressie is er veel onduidelijkheid: hoe verhoudt deze stoornis zich tot de manie en tot 

de depressie als aparte entiteiten? Later zouden ook enkele auteurs zich openlijk afvragen hoe het zit 

met de duidelijke overlap tussen dementia praecox en manische depressie. Hiertegenover staat wel dat 

de dichotomie ook zijn aanhangers had, vooral doordat het een klaar en duidelijk beeld schept als 

psychiatrisch systeem. Toch is de eerste periode grotendeels negativistisch ingesteld, en wordt vooral 

benadrukt dat Kraepelin een duidelijke causaliteit, begin, verloop en uitkomst van ziektebeelden 

ontbeert. 

 

In de tweede periode, vlak na de Eerste Wereldoorlog, heerst er nog wel kritiek op Kraepelin, 

maar er is toch ook een tendens om terug te keren naar zijn oorspronkelijke ideeën. De kritiek wordt 

meer gefundeerd en richt zich op individuele items van zijn classificatiesysteem. Het idee wordt 

geopperd om subcategorieën onder te brengen in de grote categorieën. Deze grote categorieën worden 

wel uitdrukkelijk verondersteld realistische verschillen te representeren; in die zin wordt de 

dichotomie meer aanvaard. Toch is er nog veel onduidelijkheid en discussie over de diversiteit van de 

ziekten, die meer beklemtoond wordt dan de uniformiteit. De link naar diagnose en prognose per 

ziektebeeld wordt ook sterk in vraag gesteld. Modellen die we later eerder dimensioneel zouden 

benoemen, komen geleidelijk aan de oppervlakte. 

 

De derde periode, van 1929 tot 1960, omvat de honderdste verjaardag van Kraepelin. De 

teneur is eerder positief, en de onzorgvuldigheden worden in het toenmalige tijdskader geplaatst. De 
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kritiek wordt meer constructief: men stelt dat Kraepelin zich te sterk richtte op klinische observaties 

zonder deze in een theorie in te passen, en dat hij ook te weinig oog voor psychologische aspecten had. 

Men gaat Kraepelins theorie niet zomaar als conventie aanvaarden, maar men wordt uitgenodigd om 

zijn nog steeds valide classificatie verder te verfijnen. Los van de inhoudelijke kritieken, wordt 

Kraepelin opnieuw en ditmaal zonder twijfel beschouwd als grondlegger van de toenmalige 

diagnostiek. Zijn dichotomie was misschien te scherp voor de klinische praktijk en moest eventueel 

herzien worden, maar als leidraad bleek dit model uiterst bruikbaar.  

 

De conclusie luidt alvast dat ondanks de vele discussies die er heersen omtrent zijn nosologie, 

Kraepelins dichotomie nog steeds aanvaard wordt als de basis van de psychiatrische classificatie. Het 

model is misschien niet superieur, maar is eenvoudig in gebruik en laat toe om verschillende diagnoses 

te maken op basis van een syndromale beschrijving (Palm & Möller, 2011). 

 

1.2 Aanpassing van het concept ‘dementia praecox’ door Bleuler 

Met de figuur van Eugen Bleuler, een Zwitsers psychiater, komt er een aanpassing en 

verfijning van de dementia praecox zoals beschreven door Kraepelin. Bleulers publicaties zijn 

grotendeels in lijn met Kraepelin en erkennen diens validiteit, doch Kraepelins inzichten worden ook 

verder uitgebreid. Bleuler stelt, op basis van zijn eigen klinische observaties, dat de dementia praecox 

niet altijd vroegtijdig optreedt, en dat ze ook niet steeds voortschrijdt tot een volledige aftakeling van 

de intellectuele functies. Hij stelt zich bovendien vragen bij de term ‘dementie’, en argumenteert dat 

het bij schizofrene personen om een andere vorm van cognitieve deterioratie gaat, dan de klassieke 

betekenis van geheugenverlies. Het gevolg is dan ook dat hij de diversiteit van symptomen en tekens 

van de ziekte aangrijpt om een breder concept te maken, namelijk de groep van de schizofrenieën. Hij 

introduceert de hedendaagse term schizofrenie, én stelt dat het om een groep van aandoeningen in 

plaats van om één welbepaald ziektebeeld gaat. Ook de term autisme wordt toegeschreven aan Bleuler, 

als woord voor de beperkte emotionele beleving bij schizofrene personen. Bleuler stelt bovendien in 

vraag in hoeverre er een duidelijke afscheiding is tussen ziekte en gezondheid in psychiatrische 

aandoeningen (McGlashan, 2011). 

 

Zijn diagnostische bijdragen tot de schizofrenie zijn nog steeds actueel en richten zich op de 

mentale processen, en de manier waarop deze verstoord en gedesorganiseerd raken bij schizofrenen. In 

de eerste plaats loopt het mis op het gebied van het associatief denken: schizofrene mensen verliezen 

hierin continuïteit en zien verbanden waar er geen zijn. Meerdere ideeën worden zo op een 

onsamenhangende manier gecombineerd tot één geheel. Het is moeilijk om los te raken van een 

welbepaald idee (stereotype), wat voor verwarring zorgt. Een tweede domein dat verstoord raakt of 

zelfs verdwijnt is het gevoelsleven. Vroeger al stelde men dat een acute behandelbare psychose, 
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chronisch wordt op het moment dat de affecten naar de achtergrond verdwijnen. Sommige 

schizofrenen tonen gedurende jaren geen emoties. Een derde domein vertoont raakpunten met de 

associatieve redeneringen: schizofrene personen gedragen zich in veel situaties ambivalent, en voelen 

het ook zo aan. Men gaat bijvoorbeeld een familielid zowel haten als liefhebben, of het toch zo 

aanvoelen, wat voor nog meer verwarring zorgt in het psychisch functioneren. Het vierde domein 

betreft het autistisch functioneren, waarbij de patiënt als het ware in zijn eigen leefwereld vertoeft, 

zonder enige connectie met de buitenwereld. Ze zijn afgezonderd van de realiteit, hebben geen 

verlangens meer om zich terug te integreren, en blijven rumineren op hun eigen denkpatroon. Deze 4 

domeinen staan bekend als de 4 A’s (associatie, affectiviteit, ambivalentie en autisme), (McGlashan, 

2011). 

 

Bleuler was niet alleen een theoreticus en een diagnosticus; hij gaf ook aanbevelingen voor de 

therapie. De therapie van schizofrenie leek hem één van de meest uitdagende en meest belonende voor 

de clinicus. Hij gaf hierbij praktische raad, zoals het feit dat schizofrenen best niet konden trouwen 

wegens de erfelijke factor, voldoende slaap en voeding in een strikte dagstructuur, conflicten  

vermijden, aanvaarden dat men ziek is en niet te veel ambitieuze plannen smeden (mislukking creëert 

frustratie), als men gaat werken streven naar een routineuze job, oppassen voor te veel en te dure 

therapie,… Dit zijn allemaal zaken die ook actueel nog passen in de behandeling van schizofrenie. Op 

het gebied van medicatie is er wel een belangrijk verschil: in de tijd van Bleuler bestond er nog geen 

afdoende medicamenteuze behandeling. Wat betreft ziekenhuisopnames, gaf Bleuler de aanbeveling 

om niet standaard opgenomen te worden, maar enkel in geval van duidelijke verwarring of gevaar, 

zowel voor zichzelf als voor familieleden. In geval van opname, is het de taak van de instelling om te 

zorgen voor stabilisatie en acceptabel gedrag, aan de hand van educatie en het aanbieden van de 

nodige structuur (McGlashan, 2011). 

 

2. … naar een dimensionele benadering 

2.1 Filosofische achtergrond 

Men kan zich de vraag stellen wat de relatie is tussen het woord en het ding; concreet betekent 

dit hoe de benoeming van een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld door middel van de term 

‘schizofrenie’) zich verhoudt tot de schizofrenie zelf, als bestaande ziekte-entiteit. Reeds in de Griekse 

Oudheid zag men dat Plato de aanhanger was van wat hedendaags de realistische stroming genoemd 

kan worden; hij meende dan ook dat alle paarden weliswaar bestaan, maar dat ze steeds afgeleid zijn 

van een soort van blauwdruk van het paard, wat hij als de Vorm Paard ging benoemen. Als dusdanig 

classificeert de mens alle paarden dan ook als paarden, vermits zij van dezelfde Oervorm afstammen. 

Een andere visie vinden we terug bij Aristoteles, wat hedendaags als het nominalisme benoemd wordt. 
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Dit betekent dat mensen zelf gaan bepalen wat onder de categorie paard valt, aan de hand van 

definities die op de werkelijkheid worden toegepast (Verhaeghe, 2002). 

De hedendaagse wetenschap werkt eerder vanuit dit nominalistisch kader: een wetenschapper, 

en ruimer de mensheid als dusdanig, stelt constructies op, die via de wetenschappelijke methode 

empirisch geverifieerd dienen te worden om als theorie te overleven. Toegepast op de DSM-

diagnostiek, verschijnen de termen ‘betrouwbaarheid’ en ‘validiteit’. De eerste term heeft te maken 

met het naleven van de conventie, waardoor ook tussen verschillende wetenschappers consensus 

bestaat over wat nu juist schizofrenie is, en hoe dit te herkennen in de klinische praktijk. De tweede 

term gaat na in hoeverre men diagnosticeert (of meet), wat men eigenlijk beoogt te diagnosticeren. 

(Verhaeghe, 2002) 

 

De implicatie voor diagnostiek lijkt dan ook duidelijk: zijn stoornissen categoriaal of 

dimensioneel in te delen? Volgens de eerste visie kan de ene diagnose de andere uitsluiten, of kunnen 

twee of meerdere diagnoses onafhankelijk samengaan. Volgens de tweede visie kan men in meer of 

mindere mate aan één of meerdere stoornissen voldoen: het is niet vanaf een bepaald aantal 

symptomen dat men volledig aan de ziekte lijdt, maar er is een grijze zone waar men ook deels 

symptomen van een stoornis kan ondergaan. Er is dus niet zoiets als een Dé Schizofrenie: er zijn 

daarentegen een aantal kenmerken die voorkomen bij de ziekte schizofrenie, en het is aan de clinicus 

om bestaande gevallen hiermee overeenkomend te diagnosticeren. Dat men moet classificeren, spreekt 

dus voor zich: het is als het ware de fundering van professioneel gebruik van de diagnostische termen. 

Hoe men moet gaan classificeren is echter een heel discussiepunt, en men mag de implicaties voor de 

klinische praktijk niet uit het oog verliezen (Taylor, 2011). 

 

2.2 Vanuit een onvrede met de categoriale benadering 

Het is niet toevallig dat deze nieuwe benadering meer bijval krijgt en dat er stemmen van 

verschillende auteurs opgaan om hieraan onderzoek te wijten, op het moment dat men de pijnpunten 

van het categoriaal systeem meer en meer gaat inzien. Nu, deze onvrede is van alle tijden, en het is 

ook hieruit dat suggesties ter verbetering naar voor worden geschoven. Reeds in 1961 publiceerden 

Zigler en Phillips een kritiek op psychiatrische diagnostiek. De twee grote karakteristieken van 

Kraepelin, het feit dat men door een gedetailleerde beschrijving van het zichtbaar symptomatisch 

gedrag tot een systeem van etiologische achtergrond kan komen, werden op de korrel genomen. 

Vooral de mate waarin men het gedrag adequaat kan beschrijven en op de klinische praktijk kan 

toepassen, werd in vraag gesteld. Tegenwoordig lijkt het wel zo dat er meer auteurs tegen de huidige 

manier van classificatie gekant zijn (Zigler & Phillips, 1961). 
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Een eerste probleem met de categoriale benadering dat men tegenkomt in de literatuur, is het 

feit dat het categoriaal systeem (we nemen hier de DSM-IV als standaard) te veel categorieën zou 

bevatten. Bovendien pretendeert men niet dat de beschreven ziektebeelden de enige zouden zijn die 

bestaan: het is mogelijk dat er ziektebeelden zijn die (nog) niet zijn opgenomen in het systeem, 

bijvoorbeeld omdat ze nog niet voldoende onderzocht of ontdekt zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat er 

mensen rondlopen met een ziektebeeld, die toch nog niet geclassificeerd kunnen worden doordat het 

beeld niet volledig aan alle criteria van één aandoening voldoet, met als gevolg een onvoldoende 

behandeling (Taylor , 2011). 

 

In diezelfde optiek zijn er ook auteurs die stellen dat een diagnose die toegevoegd wordt aan 

de DSM-nomenclatuur, niet zozeer de ontdekking van een nieuwe ziekte reflecteert, maar eerder een 

poging is om de gaten op te vullen die er zijn tussen reeds bestaande categorieën. Op deze manier zou 

men bijvoorbeeld de bipolaire II stoornis kunnen beschouwen als een poging om de kloof tussen de 

bipolaire I stoornis en de cyclothyme stoornis te overbruggen. De schizoaffectieve stoornis is een 

prototypisch voorbeeld in deze context, om de grijze zone tussen de twee grote categorieën van 

Kraepelin te overbruggen. Nu, dit toont vooral aan dat diagnostiek in categorieën niet steeds duidelijk 

is, en dat er soms radicale keuzes gemaakt dienen te worden aangaande classificatie. Voorstanders van 

het dimensionele model, zien de nieuwe categorieën dan ook niet als verschillende ziekten, maar zien 

hierin een bewijs dat er tussen verschillende stoornissen een graduele overgang bestaat (Frances, First, 

& Pincus, 1995; Henry & Etain, 2010). 

 

Het tweede probleem hangt hiermee nauw samen. Door de beschrijvende kenmerken, is het 

mogelijk dat een persoon zonder ziekte toch als dusdanig wordt geclassificeerd. Dit kan bijvoorbeeld 

komen door een gelijkenis met het beschreven gedrag, zonder dat er een ziektebeeld aan ten grondslag 

ligt, of door louter verbale gelijkenis (Taylor, 2011). 

De objectieve beschrijving zou er ook voor zorgen dat de subjectieve ervaring van de patiënt 

minder in kaart gebracht kan worden. Zo zou het herformuleren van het objectieve kenmerk 

“verminderde interesse in sociale relaties” naar de subjectieve ervaring “een intens verlangen naar 

sociaal contact maar inadequate mogelijkheden om dit te uiten” bij schizofrenen, kunnen zorgen voor 

een beter begrip en meer opening tot behandeling bieden. De clinicus zou op die manier ook meer 

empathische gevoelens reflecteren naar de patiënt. De moeilijkheid is echter wel hoe men dergelijke 

subjectieve variabelen zou kunnen implementeren (Flanagan, Davidson, & Strauss, 2010). 

Het RDoC-project (Research Domain Criteria) wil hieraan enigszins tegemoet komen, en geldt 

als een nieuw initiatief van het National Institute of Mental Health voor psychiatrische classificatie. 

Het vereist enige flexibiliteit bij de clinicus, maar zou meer begrip teweeg brengen, in plaats van 

louter theoretische concepten te hanteren (Cuthbert & Insel, 2010). 
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De eerste twee problemen zien we ook terug in het probleem van de ‘niet anderszins 

omschreven’ (NAO) categorieën. Voorstanders van deze omschrijving benadrukken dat dit zijn nut 

heeft om te erkennen dat er mensen zijn die significant lijden aan een psychiatrische stoornis, zonder 

dat het duidelijk te diagnosticeren valt aan welke stoornis men precies lijdt. Tegenstanders vinden dan 

weer dat dit nieuwe categorieën in het leven roept, die alleen maar zorgen voor meer conceptuele 

verwarring. Voor hen is het in vele gevallen niet duidelijk wat bijvoorbeeld het onderscheid is tussen 

anorexia nervosa, bulimia nervosa, en de eetstoornis niet anderszins omschreven. Bovendien is deze 

‘niet anderszins omschreven’-diagnose in veel klinische settings één van de meest prevalente. Of dit 

komt doordat een patiënt niet voldoende kenmerken vertoont en dus subklinisch blijft, dan wel door 

een inadequate diagnostiek, laat men in het midden, maar het is wel een feit dat op deze manier 

mensen die hulp zoeken voor een psychiatrische stoornis niet afdoende geholpen worden (Widiger & 

Samuel, 2005). 

 

Het derde probleem doet beroep op de ‘common sense’, en kan tot op heden niet als dusdanig 

bewezen worden. De kern van deze kritiek is het feit dat de diagnostische categorieën te absoluut 

afgegrensd zouden zijn. Het lijkt contra-intuïtief en zelfs enigszins stigmatiserend dat het gedrag van 

mensen met een psychiatrische stoornis kwalitatief onderscheidbaar is van gezonde of normale 

personen. De American Psychiatric Association countert deze kritiek door te stellen dat ze niet de 

assumptie wil maken dat een discrete ziekte-entiteit als dusdanig absoluut onderscheidbaar en 

verschillend is. Toch is het net dit punt waarop de criticasters commentaar hebben: de mentale 

stoornissen zitten nu eenmaal allen in een apart hokje, gebaseerd op verschillende criteria en andere 

kenmerken. Dit legt bovendien een grote verantwoordelijkheid bij de behandelende arts: een verkeerde 

diagnose heeft een verkeerde behandeling tot gevolg. Dit is uiteraard in elke tak van de geneeskunde 

het geval, doch als er reeds twijfel heerst over de fundamenten kan deze twijfel zeker zijn effect 

hebben op de behandeling (Widiger & Samuel, 2005). 

Wat betreft de behandeling, is er voor de meeste stoornissen ook geen duidelijke en 

rechtlijnige link van stoornis tot (farmacologische) behandeling. Bovendien is er ook in de algemene 

populatie een groot aantal mensen dat antidepressiva neemt. Sommigen vertonen niet eens 

psychiatrische symptomen (Henry & Etain, 2010; Pagura et al., 2011). 

 

Een vierde punt van kritiek bouwt hierop verder, en ziet in het probleem van de comorbiditeit 

een argument dat het huidig systeem faalt. Afhankelijk van welke studie men hanteert, gaan deze 

cijfers van een derde tot twee derde. Dit betekent dat veel mensen twee of meer diagnoses krijgen. 

Waarschijnlijk is deze comorbiditeit een soort onderzoeksartefact, dat voor een groot deel te wijten is 

aan onze manier van classificeren. Dit neemt niet weg dat men vragen kan stellen bij deze overlap, en 

op basis hiervan treden dan ook alternatieven zoals de dimensionele classificatie op de voorgrond. 
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Binnen een dusdanig systeem zou er ruimte zijn voor de grijze zone tussen verschillende stoornissen 

(Hengeveld & van Balkom, 2010). 

 

Als men kijkt naar levenslange comorbiditeit, wordt het samen voorkomen van verschillende 

stoornissen eerder de norm dan de uitzondering. Omdat er twijfel is over het feit of het echt gaat over 

verschillende klinische entiteiten, zijn er auteurs die de term comorbiditeit willen vervangen door een 

meer neutrale beschrijving, zonder te impliceren dat het gaat om verschillende stoornissen. Een 

alternatieve term zou bijvoorbeeld ‘co-occurrence’ kunnen zijn, wat meer nadruk op de samenhang 

legt in plaats van op het verschil. Dit punt is een belangrijke eerste stap richting meer dimensioneel 

denken (Lilienfeld, Waldman, & Israel, 1994). 

 

Een vijfde kritiek luidt dat het huidige DSM-IV-systeem te algoritmisch is opgesteld, met 

tijdverlies tot gevolg. Het is vooral een systeem dat, volgens deze critici, voor onderzoeksdoeleinden 

gebruikt dient te worden, maar indruist tegen de natuurlijke stijl van de meeste clinici. Het proces om 

tot een diagnose te komen is in dit opzicht vooral patroongericht, in die zin dat de clinicus de 

particuliere patiënt gaat toetsen aan een soort van beschreven prototype uit de DSM (Taylor, 2011). 

 

Ten zesde zijn er ook auteurs die ethische implicaties verbinden aan het categoriale systeem. Het zou 

vanuit deze optiek een stigma plaatsen bij de zieken als abnormalen, in contrast met de gezonde 

normale patiënt. Het zou te ver gaan om hier uitgebreid op in te gaan, maar het is wel interessant om 

even stil te staan bij de verschillende conceptualisaties van normaliteit. Een eerste invalshoek gaat het 

onderscheid normaal-abnormaal in wetenschappelijke termen beschrijven, via kwantificering, met een 

Gausscurve tot gevolg waar de ‘abnormalen’ de uitersten vormen. Typevoorbeeld hierbij is het 

intelligentiequotiënt, maar critici vragen zich af of zulk meetproces ook binnen de psychiatrische 

diagnostiek kan ingevoerd worden.  

Een tweede benadering is de normaliteit als een soort van ideaal, waarbij een diagnostische 

test gescoord wordt en vergeleken wordt met de ideale score. De behandeling richt zich er dan op om 

te trachten dit ideaal te bereiken. Het is echter moeilijk om het ideaal als dusdanig te benoemen.  

De derde benadering gaat normaliteit als ontwikkelingsproces bezien, met verschillende 

stadia, waarbij elke periode een bepaalde problematiek en eventuele afwijkingen met zich meebrengt. 

De momentopname waarin men een patiënt ziet, moet dan ook steeds tegen deze achtergrond bekeken 

worden. Deze drie benaderingen zijn niet uitsluitend van toepassing binnen het categoriale systeem, 

maar de critici benadrukken wel dat men zich bewust moet zijn van de eventuele gevolgen op ethisch 

vlak (Verhaeghe, 2002). 

 

Een zevende opmerking aangaande de problematiek rond categoriale diagnostiek komt uit 

onverwachte hoek. Hoewel beschouwd als grondlegger en voorstander van het categoriale denken, 
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was Kraepelin niet zo strikt dogmatisch als vaak voorgesteld. Hij gaf toe dat er steeds problemen 

ontstaan in het aflijnen van mentale ziekte versus mentale gezondheid, en dat we hierin 

ontegensprekelijk een grijs of neutraal terrein terugvinden. Kraepelin beschreef ook gemengde 

toestanden, enerzijds als uiting van de overgang tussen verschillende ziektebeelden, anderzijds als de 

representatie van autonome status. Voorstanders van het dimensionele denken pleiten dan ook voor 

een grondige lezing en/of herlezing van het origineel werk van Kraepelin, vermits aangetoond is dat 

zijn werk niet in strijd is met dit dimensionele denken, maar er eerder mee in lijn ligt (Zivanovic & 

Nedic, 2011). 

 

In het verlengde hiervan zien tegenstanders van het categoriaal systeem in de hedendaagse 

studies ook een bewijs dat de complexe ziektebeelden niet louter beschreven kunnen worden door een 

enkele diagnostische categorie . Studies tonen namelijk meer en meer dat psychiatrische stoornissen 

bepaald worden door een complex samenspel van verschillende factoren: omgevingsinvloed, 

genetische voorbeschiktheid en kwetsbaarheid, psychosociale gebeurtenissen,… Er wordt meer belang 

gehecht aan de diversiteit en de variabiliteit wat betreft neurochemische, interpersoonlijke, cognitieve, 

en andere modererende en mediërende factoren. Deze complexiteit op gebied van etiologie, zou 

volgens dimensionele denkers moeilijk te vatten zijn in een enkele diagnostische categorie (Widiger & 

Samuel, 2005). 

Bovendien zien we dit ook in andere takken van de geneeskunde: in pathologieën zoals 

systemische lupus erythematosus zijn er ook geen duidelijk omschreven grenzen met de normaliteit, 

en moet men aan x aantal criteria voldoen. Sommige patiënten met de ziekte, zullen toch niet duidelijk 

deze criteria manifesteren. In zulke aandoeningen ziet men duidelijk het complex samenspel tussen 

meerdere gecorreleerde factoren binnen een complex systeem. Vermits het brein één van de meest 

complexe organen is, hoeft het ook geen verwondering te wekken dat de zaken niet altijd zwart-wit te 

stellen zijn (Angold & Costello, 2009). 

 

Een laatste argument dat critici vaak aanhalen, steunt op een baanbrekend onderzoek van 

Rosenhan uit 1973, en betreft het feit dat clinici regelmatig onderling van mening blijken te 

verschillen (lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). In zijn experiment ging Rosenhan enkele 

proefpersonen naar een instelling sturen, met de opdracht zich bij aanmelding schizofreen te gedragen 

(door hallucinaties en wanen te simuleren), om daarna volledig zichzelf te zijn eens ze opgenomen 

werden. Het bedrog werd niet ontdekt. In een verderzetting van zijn experiment, gaat hij de 

instellingen waarschuwen dat er weer valse acteurs op komst zijn. Elke instelling detecteert enkele 

verdachte casussen, doch Rosenhan had niemand gestuurd. Hoewel er op methodologisch vlak veel 

valt aan te merken op zo’n particuliere studie, zien tegenstanders in deze en andere gelijkaardige 

experimenten een duidelijk argument tegen de indeling in onderscheiden categorieën. Voor hen is het 

duidelijk dat de categoriale aanpak een zeer lage validiteit heeft (Rosenhan, 1973). 
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Een recente revisie van psychiatrische diagnoses tijdens opname, bouwt hierop verder. 

Tatarelli et al. (2011) tonen aan dat er in de twintigste eeuw duidelijke verschillen zijn in de 

nomenclatuur en het verloop van verschillende aandoeningen. Zo lijken er steeds pieken te zijn waarin 

een bepaalde diagnose opvallend vaker voorkomt dan een andere. De consistentie hierin is op zijn 

minst laag te noemen, al valt wel de kanttekening te maken dat het een review van oudere gegevens 

betreft, en dat ook andere factoren zoals een toenmalig gebrekkige uitbouw van de psychiatrische 

diensten niet uitgesloten kunnen worden (Tatarelli et al., 2011). 

 

2.3 Persoonlijkheidsstoornissen als pionier 

In tegenstelling tot de categoriale benadering, waar er met Kraepelin een duidelijke figuur is 

die hierbij als rolmodel wordt gezien, is er ten voordele van de dimensionele benadering niet echt een 

duidelijke figuur die op de voorgrond treedt. Wel is er een domein waarop al veel onderzoek gebeurd 

is, en waar een dimensionele benadering min of meer aanvaard wordt als valabel alternatief, namelijk 

het domein van de persoonlijkheidsstoornissen. Het gaat hierbij om langdurig bestaande en 

diepgaande starre patronen van maladaptief gedrag, met invloed op de interactie met de omgeving en 

een hogere kans op het vastlopen op belangrijke terreinen in het leven. Momenteel wordt er in de 

DSM-IV weliswaar nog steeds een gelimiteerd aantal van tien persoonlijkheidsstoornissen gehanteerd, 

die onderverdeeld worden in drie grote clusters (zonderling, dramatisch en angstig), maar men 

aanvaardt meer en meer dat een dimensioneel model hiermee niet per definitie in strijd is. Het 

voornaamste differentiaaldiagnostisch criterium blijft uiteraard de afgrenzing met een normale 

persoonlijkheid, en in geval van een afwijkende persoonlijkheid blijft het belangrijk om adequaat te 

diagnosticeren tot welke cluster een patiënt behoort. Een bijkomende moeilijkheid is het onderscheid 

tussen een stoornis op as I versus een stoornis op as II (Hengeveld & van Balkom, 2010). 

 

2.3.1 Argumenten voor een meer dimensionele aanpak betreffende persoonlijkheid 

In de persoonlijkheidspsychologie is men dan ook vrij vroeg (jaren ’90) de vraag gaan stellen 

of de kern van psychopathologie op het vlak van de persoonlijkheid best door categoriale of 

dimensionele modellen wordt beschreven. Dimensionele modellen zouden hoe dan ook theoretisch 

hun waarde hebben, door een hogere betrouwbaarheid en validiteit, en een duidelijke link met de 

voorgestelde theoretische mechanismen. Het praktisch nut is echter nog onvoldoende getest, en is 

momenteel nog steeds de inzet van veel research in het veld van de psychiatrische aandoeningen. De 

voordelen van een meer dimensioneel model zou in elk geval tot uiting komen op het gebied van de 

moeilijke differentiële diagnose. Door te werken met dimensies in plaats van met klassen, worden veel 

dilemma’s opgelost: men moet niet langer de grenzen van een klasse in vraag gaan stellen, en ook aan 

de hoge comorbiditeit en het gebrek aan overeenstemming tussen verschillende clinici zou een 

dimensioneel model tegemoet komen (Nathan & Langenbucher, 1999). 
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Bovendien kan men steeds van een dimensioneel naar een categoriaal systeem gaan, wanneer 

aan een bepaalde cut-off voldaan wordt, terwijl het omgekeerde moeilijk mogelijk is. Hierdoor is er 

eerder een winst aan informatie dan een verlies, doordat de individuele verschillen in een bepaalde 

categorie behouden blijven, wegens een betere en meer gedetailleerde omschrijving (terwijl in het 

categoriaal model het gevaar van stereotypering schuilt). Meer nog, niet alleen het gradueel 

onderscheid in  een stoornis kan geconceptualiseerd worden, maar ook het besef dat er geen scherpe 

cut-off is tussen een normaal aangepast gedrag en een pathologische gedrag. Het blijkt eerder te gaan 

om posities op een continuüm, dan dat het afgebakende ja -nee categorieën zijn (Widiger & Samuel, 

2005). 

 

2.3.2 Concrete vormgeving 

Om te komen tot onderliggende gedragskenmerken of dimensies, is er in de eerste plaats veel 

onderzoek en kennis van statistische analyses en methodologie vereist. Om specifiek te besluiten tot 

categorieën dan wel dimensies, gaat men vooral zoeken naar bimodaliteit, discrete verschillen tussen 

variabelen, en reproductie van latente structuren (Widiger & Samuel, 2005; Widiger, Clark, & 

Livesley, 2009). 

 

Een vrij recent ondersteund, en bijgevolg aanvaard, model is het ‘Five Factor Model’, waarin 

5 grote (‘Big Five’) dimensies onderscheiden worden. Aan de hand van deze dimensies kan de 

persoonlijkheid van personen beschreven worden. Het oorspronkelijk onderzoek maakte gebruik van 

allerlei bijvoeglijke naamwoorden waarmee de proefpersonen zich al dan niet identificeerden. 

Onderliggend werden dan (onder meer door factoranalyse op de data en multivariate studie) vijf grote 

klassen van trekken ontdekt: extraversie, goedaardigheid, zorgvuldigheid, emotionele  stabiliteit, en 

openheid voor ervaringen. Deze vijf worden binnen dit model gezien als de centrale 

persoonlijkheidsdimensies. Via de NEO-PI-R vragenlijst, een meetinstrument dat peilt naar deze 

factoren en in de klinische praktijk gehanteerd wordt, komt men dan tot een soort van omschrijving 

van de patiënt. Hierbij kan men hoog of laag scoren op bepaalde trekken, dus de schaal is eerder 

continu dan categoriaal. Toch kan ze gelinkt worden aan de DSM-IV-classificatie, zodat elk van de 

tien persoonlijkheidsstoornissen ook beschreven kunnen worden in termen van de vijf grote 

karaktertrekken (McCrae & Costa, 1999; Widiger, Trull, Clarkin, Sanderson, & Costa, 1994). 

 

Het Big Five model is hoofdzakelijk een zogeheten theoriegedreven model, doordat het 

vertrekt vanuit een psychiatrische theorie. Hiernaast zijn er ook empirisch afgeleide modellen, die 

vertrekken vanuit een inventarisatie van empirisch vaststelbaar gedrag. In de eerste benadering ligt de 

nadruk op de theoretische conceptualisatie over de aard van psychopathologie, waarbij ook de soorten 

dimensies duidelijk afgebakend en omschreven worden. In de tweede benadering gaat men vooral 

trachten om systematisch de onderliggende dimensies te identificeren, los van enig theoretisch kader. 
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Idealiter bevat een mode l een mix van beiden. Een belangrijk aandachtspunt is dus het feit dat er 

verschillende modellen mogelijk zijn. Sommige auteurs stellen dat de Big Five kunnen gereduceerd 

worden tot minder trekken, andere auteurs vinden dan weer dat de vijf trekken al een compacte 

samenvatting zijn van bredere trekken, nog andere auteurs stellen andere factoren voor,… Bovendien 

is het Big Five model een model dat uitgaat van het normale functioneren van de persoonlijkheid, 

terwijl er ook modellen beschreven zijn die uitgaan van een afwijkend functioneren. Voor meerdere 

modellen is er evidentie aangetoond. Het lijkt dan ook gelegitimeerd om de vraag te stellen welk 

dimensioneel model het meest bruikbaar is, als men al tot dimensionele diagnostiek wil overgaan 

(Luyten & Blatt, 2011). 

 

De werkgroep rond de vijfde editie van de DSM is hoe dan ook van plan om dimensionele 

diagnostiek te implementeren. Een voorstel dat verder bouwt op de dimensionele diagnostiek, maar 

tegelijkertijd ook de brug slaat naar de categoriale aanpak, is om te werken met prototypes. Hierbij zou 

men gebruik maken van vijf grote persoonlijkheidsstoornissen (antisociale, ontwijkende, borderline, 

obsessief-compulsieve, en schizotypische), waarvan de omschrijving als prototypisch voorbeeld zou 

fungeren. Er is namelijk evidentie voor het feit dat men in de klinische praktijk vooral werkt aan de 

hand van patroonherkenning, en hierin zou een welomschreven prototype een belangrijke selectie 

kunnen maken. Hiernaast gaat men ook rekening houden met meerdere niveaus van persoonlijk 

functioneren en operationele criteria, scoringsschalen met betrekking tot de aanwezige 

persoonlijkheidstrekken, en bijhorende subschalen en aparte facetten per trek. Op deze manier komt 

met tot een globaal beeld (Shedler et al., 2010). De vraag is echter wel of deze prototypische aanpak 

volledig valt onder een dimensioneel alternatief, zoals het wordt voorgesteld. Het heeft namelijk 

ontegensprekelijk ook categoriale aspecten. Hoe dan ook toonden de eerste experimenten aan dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog was, met een mediaan van .72, tussen getrainde en 

onafhankelijke observeerders. Volgens Westen et al., zou de diagnose van persoonlijkheidsstoornissen 

aan de hand van de prototypes, dan ook zijn nut hebben in de klinische praktijk en in 

researchdoeleinden (Westen et al., 2010). 

 

Nadeel is dat de concrete toepassing tot een klinisch bruikbaar systeem, niet voor de hand 

liggend is. Voor vele clinici zou dit een grondige wijziging van de werkwijze vergen, terwijl ze 

aangeven dat het werken met categorieën intuïtief makkelijker lijkt. Er moet sowieso een cut-off voor 

pathologie gemarkeerd worden, alleen is het niet duidelijk welke men gaat hanteren; als men steeds 

dezelfde hanteert dreigt men in een categoriale benadering te belanden, terwijl men een te grote 

variabiliteit creëert als er meerdere of individueel verschillende cut-offs gebruikt worden. Ook is het 

de vraag of vijf prototypes dan weer voldoende zijn. Hoewel men ijvert voor een prominente plaats 

voor persoonlijkheidsstoornissen, vraagt verandering toch steeds een aanpassing, en is het nog steeds 

een moeilijke kwestie om een aanvaardbaar model naar voor te schuiven. Vooral het feit dat dit 
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voorgestelde model niet voldoende empirische achtergrond zou hebben, is voor enkele onderzoekers 

een voldoende argument om te stellen dat dit net slechter dan de DSM-IV zou zijn, in plaats van de 

beoogde verbetering te bekomen (Zimmerman, 2011; Frances, 1993). Ook het feit dat de normale 

persoonlijkheidstrekken nog steeds weinig nadruk zullen kr ijgen door exclusief op de stoornissen te 

focussen, is volgens sommige auteurs een teken dat men nog steeds niet volledig de dimensionele visie 

gaat omarmen, ondanks wetenschappelijke evidentie dat ook normale persoonlijkheidstrekken op een 

continuüm liggen met pathologische persoonlijkheidstrekken. Op die manier zou het nieuwe model 

falen om de normale persoonlijkheid te beschrijven. Een recent voorstel voor de DSM-V gaat 

bijvoorbeeld de karaktertrek ‘openheid’ niet opnemen in hun nomenclatuur, hoewel een voorstel 

hiertoe overwogen werd. Op die manier wordt er volgens Widiger een kans gemist om een stap naar 

de behandeling te zetten: iemand met pakweg een borderline persoonlijkheidsstructuur, zou namelijk 

ook ‘open’ kunnen staan voor een therapeutische benadering waarbij ingegaan wordt op de 

onderliggende gedragsmotieven. Widiger stelt dan ook een integratie voor van bijvoorbeeld het 

voorstel voor de DSM-V met het Five Factor Model, om op die manier zowel de normale als de 

pathologische persoonlijkheid in kaart te kunnen brengen (Widiger, 2011). 

 

2.3.3 Conclusie en huidig doel van dimensionele persoonlijkheidsdiagnostiek 

De diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen kan met recht en reden het domein bij uitstek 

genoemd worden waarin een dimensionele benadering aangenomen werd, of waar er minstens het 

meest uitgebreid over gediscussieerd wordt. Over de concrete invulling was en is er nog steeds enige 

controverse, maar het is ook deze manier van onderzoek, met een steeds afwegen van de voor- en 

nadelen van elke benadering, die zorgt voor een verbetering en een integratie van de evidence based 

aanpassingen. Het meest invloedrijk en toonaangevend model is nog steeds de DSM-IV; het is dan ook 

de aanpassing van de DSM-V waarop veel recent onderzoek gericht is. Eens te meer omdat men zich 

meer en meer bewust is van het feit dat persoonlijkheidsdimensies een grote invloed hebben op 

verschillende aspecten van gezondheid: fysisch en psychisch, interpersoonlijke relaties,… Ook bij 

andere DSM-diagnoses kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis, of althans van 

verschillende aanwezige trekken of dimensies, die in kaart dienen gebracht te worden voor een 

optimale behandeling van de patiënt. Krueger en Eaton (2010) schetsen in een review de manier 

waarop persoonlijkheidstrekken bruikbaar zijn met betrekking tot psychopathologische stoornissen, en 

trekken op basis hiervan de conclusie dat een nog grotere rol dient weggelegd te zijn voor deze trekken 

in de DSM-V. Ze pleiten dan ook voor een kwantitatief model, gebaseerd op de verwerking van 

empirische data met theoretische achtergrondkennis, om meer structurele validiteit te bekomen via 

‘numerieke taxonomie’. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een verkeerde theorie kan opgegeven 

en gecorrigeerd worden door empirische data die hiermee strijdig zijn, en vice versa. Een dogmatische 

aanpak wordt noch theoretisch toegestaan, noch in de praktijk. Ook pleiten zij voor het duidelijk 

linken van as I- aan as II- stoornissen, in plaats van hen als onderscheiden categorieën te zien. Op deze 
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manier kan er ook verwezen worden naar overwegingen omtrent de behandeling en andere klinische 

belangrijke fenomenen. De dimensionele benadering zou dus vooral meerdere zaken gaan integreren, 

waardoor persoonlijkheidstrekken minder als statisch en onveranderlijk gezien worden, en waarbij er 

zowel naar research als naar behandeling een belangrijke opening komt (vb. farmacologische 

behandeling). Omdat de DSM-V al snel verschijnt (2013), begrijpen de auteurs dat een volledige 

uitwerking nog niet voor deze editie is, maar het wordt toch een belangrijke vernieuwing én aanzet tot 

verder creatief denken over en omgaan met diagnostische classificatie (Krueger & Eaton, 2010). 

 

3. De schizoaffectieve stoornis 
De schizoaffectieve stoornis is een mooi voorbeeld om de verschillende standpunten omtrent 

de twee vormen van diagnostiek in kaart te brengen. Enerzijds is er de duidelijke psychotische 

component (schizofrenie), terwijl er anderzijds de affectieve component is als onderdeel van de 

stemming. De schizoaffectieve stoornis bevindt zich dus letterlijk tussen de twee kraepeliaanse 

concepten. In de DSM wordt ze wel gerangschikt onder de psychotische stoornissen, maar dit lijkt 

volgens sommige auteurs eerder een arbitraire keuze. Twee posities kunnen duidelijk onderscheiden 

worden en staan dan ook lijnrecht tegenover elkaar: de schizoaffectieve stoornis als artefact om een 

brug te slaan tussen de twee componenten versus de schizoaffectieve stoornis als valabele bestaande 

categorie. Andere standpunten houden het midden tussen beiden en focussen vooral op de voor- en 

nadelen voor de klinische bruikbaarheid van elke benadering. Hoe dan ook wordt de discussie over het 

nut van de diagnose schizoaffectieve stoornis, gezien als extrapoleerbaar naar klinische diagnoses in  

het algemeen (APA, 2000; Marneros, 2007). 

 

3.1 Evidentie voor de schizoaffectieve stoornis als categorische entiteit 

3.1.1 Onderscheid schizofrenie versus stemmingsstoornis 

Opdat de schizoaffectieve stoornis als aparte entiteit aanvaard zou worden, is het een 

minimumvereiste dat er ook een duidelijke distinctie bestaat tussen de affectieve psychoses (of de 

modernere benaming stemmingsstoornissen waaronder vooral de bipolaire stoornis) aan de ene kant, 

en schizofrenie of de meer algemene psychose zonder duidelijke stemmingscomponent aan de andere 

kant. Brockington et al. zetten in 1979 een groot experiment op in een poging om een valide grens 

tussen beide categorieën te vinden. Er werd inderdaad in één van de twee onderzoeksgroepen een 

bimodale verdeling gevonden via Fisher’s functie -analyse, wat evidentie biedt aan de dichotome visie. 

Wanneer dezelfde procedure werd toegepast op een groep met zowel psychotische als affectieve 

symptomen (de zogenaamde schizoaffectieve groep), was de verdeling onduidelijk. De vraag blijft dus 

open hoe de patiënten ingedeeld kunnen worden tussen de twee groepen, en wat de plaats is van één of 

meerdere eventuele middencategorieën. In zulk onderzoek maakt men ook steeds gebruik van reeds 
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gediagnosticeerde patiënten, wat het uiteraard a priori bemoeilijkt om de validiteit te gaan 

onderzoeken (Brockington et al., 1979). 

 

De twee grote groepen stoornissen delen heel wat gemeenschappelijke kenmerken en 

risicofactoren. Toch heeft onderzoek ook factoren gevonden die kunnen differentiëren tussen beide 

stoornissen. Het meest duidelijke verschil is structureel van aard: de ernstige en diffuus verspreide 

cognitieve deficits in schizofrenie, welke niet aangetoond kunnen worden in de bipolaire 

stemmingsstoornis. Dit geeft aan dat de neurologische ontwikkeling van neurale netwerken meer 

betrokken is, en/of een grotere impact heeft bij schizofrenie. Onderzoek uit bijvoorbeeld genetische 

hoek (familiestudies en tweelingenstudies) toont weliswaar aan dat verwanten van mensen met 

schizofrenie zelf ook een grotere kans hebben om schizofrenie te ontwikkelen, maar deze kans blijft 

niet beperkt tot schizofrenie. Ook andere psychiatrische aandoeningen, waaronder 

stemmingsstoornissen, komen significant meer voor. Zulke bevindingen zijn dus niet uitsluitend van 

toepassing op één aandoening, en zijn niet conclusief om te spreken van duidelijk onderscheiden 

aandoeningen. Toch is de procentuele kans groter om hetzelfde ziektebeeld te ontwikkelen, in 

vergelijking met het andere ziektebeeld (Curtis, van Os, & Murray, 2000). 

 

Omwille van de problemen met de dichotomie, wordt er in sommige onderzoeken een 

alternatieve dichotomie gebruikt en verdedigd, zoals die van Schneider waarin schizofrenie verdeeld 

wordt in een volwassen vorm aan de ene kant, en een vorm die tijdens de ontwikkeling tot uiting komt 

aan de andere kant. Ook over zulke dichotomieën kunnen problemen opgemerkt worden, zodat deze 

eveneens niet in staat zijn een bewijs te leveren van een duidelijk aanwezige dichotomie. Misschien is 

de drang tot het creëren van een duidelijke dichotomie er net doordat de dichotomie al jarenlang 

impliciet en expliciet verondersteld wordt. Dit past binnen een ander argument voor de dichotomie; 

waarbij louter het feit dat het in de DSM opgenomen wordt, een bewijs zou leveren dat het aparte 

entiteiten zijn, zonder verder onderzoek. Het gevaar van zulk argument is om in een cirkelredenering 

te verzeilen (Curtis, van Os, & Murray, 2000; Goodwin & Ghaemi, 2010). Feit is wel dat Kraepelins 

manier van werken, en de zoektocht van zijn navolgelingen naar een duidelijk biologisch gebaseerd 

kader voor classificatie, appelleert aan de manier hoe mensen van oudsher intuïtief gaan classificeren. 

In die zin verdedigen voorstanders het praktisch belang, de nadruk op klinische observatie, kortom: 

zijn empirische manier van wetenschap. Op die manier is de dichotomie een bruikbaar klinisch 

instrument dat nog steeds de basis vormt voor de ICD en de DSM, en dat hoe dan ook valide en 

betrouwbaar is. Tot er een systeem is dat duidelijk bewijst beter te fungeren als leidraad en 

diagnostische test, is er dan ook geen reden om het huidig systeem te verlaten. Dit neemt niet weg dat 

dit geen voldoende grond is om te besluiten tot duidelijk onderscheiden entiteiten (deVries et al., 

2008). 
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Toch breken verschillende auteurs een lans voor het behoud van schizofrenie en bipolaire 

stemmingsstoornis als aparte ziekte-entiteiten. Elk van beide concepten dient hierbij gezien te worden 

als een soort van syndromencomplex, in plaats van als een specifieke ziekte-entiteit. Dit klinkt 

dimensioneel, maar past toch binnen een categoriaal onderscheid vermits de twee vormen apart  

duidelijk overeind blijven. Typerend hierbij is dat elk syndroom meerdere ziektekenmerken kan 

omvatten, waardoor men niet de vraag moet stellen of het om (maximum) twee verschillende 

stoornissen gaat, maar eerder of het om minimum twee stoornissen gaat. Toch kan men grosso modo 

twee klassen onderscheiden. De analogie kan gemaakt worden met delirium en dementie: het gaat om 

heterogene aandoeningen met ontegensprekelijk gemeenschappelijke kenmerken, maar het gaat om 

verschillende etiopathogenetische mechanismen. Zo zijn ook de cognitieve achteruitgang, de 

psychotische episodes, de apathische houding,… symptomen die bij beide stoornissen op de 

voorgrond treden; doch het achterliggende mechanisme verschilt, waardoor ook de 

neurofarmacologische behandeling niet gelijkaardig gaat zijn. In het psychiatrisch veld is het niet 

eenvoudig om een theorie te verwerpen: hypothesen formuleren gaat sneller dan de data-verzameling 

om een theorie te falsificeren. Tot hiertoe is er nog geen voldoende data om het concept van de 

dichotomie te verwerpen, hoewel er voldoende theoretische beschouwingen zijn dat er iets aan schort. 

De DSM-V in 2013 zou dan ook te snel komen om fundamentele zaken te wijzigen (Fischer & 

Carpenter, 2009). 

Zowel depressie als schizofrenie worden gekenmerkt door een depressieve stemming in het 

begin van de aandoening. De latere symptomen, met dan vooral de positieve symptomen die hierop 

geënt worden bij de schizofrenie (zoals wanen en hallucinaties), tonen wel belangrijke verschilpunten 

aan. Het is dan ook belangrijk dat men de aanwezigheid van depressieve stemming bij schizofrene 

personen niet beschouwt als een teken van comorbiditeit, maar eerder als een integraal onderdeel van 

psychose tout court (Häfner, 2010). 

 

Bovendien zijn er naast de gemeenschappelijke genetische risicofactoren, ook duidelijk 

specifieke genetische risicofactoren per ziektebeeld geïdentificeerd. Recente studies tonen dat een deel 

van deze specificiteit verklaard kan worden door structurele variaties in het genoom. Vooral 

schizofrenie toont een aanzienlijk deel DNA-verlies door grotere structurele genomische varianten, 

wat compatibel is met de visie dat de neuronale ontwikkeling eveneens belemmerd is in schizofrene 

personen. Ook het sociaal contact hierbij is dusdanig verstoord, met deficits in grijze stof in diverse 

hersenregio’s (Craddock & Owen, 2010; Sharan & Bharadwaj, 2006). 

 

Tot slot zijn er auteurs die het bestaan van twee verschillende categoriale systemen, de DSM 

en de ICD, aanhalen als argument voor de arbitrariteit van de systemen. In een vergelijking tussen de 

ICD-10 en de DSM-IV, bleek er echter een grote diagnostische overlap (met een kappawaarde van 

.82) tussen beide systemen. Dit werd uitgevoerd over vier grote groepen, waaronder schizofrenie en 
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affectieve stoornissen. Hoewel de systemen verschillend zijn, slagen ze er dus wel in de ziektebeelden 

adequaat te diagnosticeren, wat in overeenstemming is met de bestaande categorieën (Jäger, 

Bottlender, Strauss, & Möller, 2004). 

 

3.1.2 Schizoaffectieve stoornis 

In de categoriale visie wordt de schizoaffectieve stoornis gezien als een onderscheiden ziekte, 

die weliswaar kenmerken heeft van zowel schizofrenie als van de bipolaire stoornis, maar toch als 

aparte entiteit zijn bestaansrecht heeft. Kasanin was de eerste die in 1933 de ziekte beschreef, en het 

idee dat dit als het ware een derde psychose vormt, duidelijke onderscheiden van schizofrenie en 

stemmingsstoornissen, vindt zijn ontstaansgrond eveneens bij hem. In de DSM staat de 

schizoaffectieve stoornis onder het spectrum van de verschillende psychotische stoornissen 

gerangschikt, waardoor ook de visie van de schizoaffectieve stoornis als een (atypische) vorm van 

schizofrenie niet in strijd is met een categoriaal classificatiesysteem (Cheniaux et al., 2008). 

Ook het omgekeerde geldt, waarin de schizoaffectieve stoornis gezien wordt als onderdeel van 

de affectieve stoornissen. Jäger et al. (2004) argumenteerden, aan de hand van de ziekte-afloop, dat de 

schizoaffectieve stoornis vooral gezien moet worden als component van de stemmingsstoonissen. In 

deze visies mag het dan wel een atypische vorm zijn, toch is het een vorm die als apart te 

onderscheiden valt binnen het overkoepelende syndromencomplex. 

 

Reite et al. (1999) onderzochten specifiek de cerebrale asymmetrie bij de schizoaffectieve 

stoornis. In vergelijking met een controlegroep, suggereerden de resultaten bij de schizoaffectieve 

patiënten een anatomische verplaatsing van de postcentrale gyrus, wat overeenkomt met een verstoring 

van de cerebrale lateralisatie. Echter, de onderzochte populaties waren eerder klein en verder 

onderzoek heeft voorlopig nog geen duidelijk verschil met schizofrenie kunnen aantonen. Toch tracht 

men nog steeds dusdanig onderzoek te verrichten om het verschil te verifiëren. Jäger et al. (2004) 

toonden wel aan dat de schizoaffectieve stoornis duidelijk kan onderscheiden worden als aparte 

entiteit, op basis van het klinisch beeld bij opname.  

 

Het onderzoeksopzet van Gruber, Gruber en Falkai (2006) was er specifiek op gericht om de 

functionele integriteit van neuronale netwerken onderliggend aan het werkgeheugen te vergelijken bij 

patiënten met schizofrenie, met schizoaffectieve stoornis, en een controlegroep. In een test waarbij de 

verschillende proefpersonen zelf verbaal woorden moesten herhalen, werd – onder begeleiding van 

beeldvorming aan de hand van fMRI – gevonden dat er wel degelijk een verschil optreedt. De 

patiënten met schizofrenie toonden uitgesproken deficits zowel wat betreft het visuospatiële als het 

verbale werkgeheugen, terwijl dit verbale werkgeheugen bewaard bleef bij de schizoaffectieve 

stoornis. Hierdoor werd dysfunctie van een specifiek cognitief systeem, namelijk de zogeheten 
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articulatorische herhaling, voorgesteld als een biologische marker die kan differentiëren tussen de twee 

stoornissen.  

Echter, er is al bij al niet zoveel onderzoek naar differentiële markers. Het weinige onderzoek 

dat er wel gebeurd is, heeft geen definitieve resultaten kunnen reproduceren, zodat de evidentie al bij 

al toch beperkt blijft. Bovendien zijn er ook steeds methodologische bezwaren te maken bij de 

verschillende onderzoeksopzetten (Jäger et al., 2011). 

 

De laatste twee decades zoekt men vooral naar een soort van neurologische handtekening voor 

psychiatrische diagnoses. Het ideaal zou inderdaad zijn dat een eenduidige test in staat is te 

differentiëren tussen de verschillende stoornissen in de psychiatrische praktijk. Zulk 

laboratoriumonderzoek is allicht niet in staat dit te doen. Enerzijds is dit doordat de beelden van 

neurologische beeldvorming steeds uitgemiddeld worden overheen groepen, en niet kunnen toegepast 

worden op individuele patiënten. Een analoog voorbeeld kan dit verduidelijken: stel dat men vindt dat 

mannen gemiddeld beter dan vrouwen scoren op spatiële vaardigheden, dan nog kan dit gemiddelde 

niet voorspellen dat één willekeurige man ook daadwerkelijk beter zal presteren op dit gebied dan een 

willekeurige vrouw. Anderzijds is het ook zo dat er in de klinische praktijk veel heterogene 

variabiliteit is. In de psychiatrie is er zelden een eenduidige test, zoals men bijvoorbeeld wél bloed kan 

prikken op de aanwezigheid van het HIV-virus, of een genetische test kan uitvoeren om de ziekte van 

Huntington op te sporen. In contrast hiermee, is het mogelijk dat twee personen die aan de klinische 

criteria voor de diagnose van PTSD voldoen, toch geen enkel symptoom gemeenschappelijk hebben. 

De overlap die er heerst tussen verschillende stoornissen, worden ook weerspiegeld in neurologische 

of genetische kenmerken: eenzelfde gen kan gelinkt worden aan meerdere stoornissen. Kortom: er is 

het probleem van een lage specificiteit en sensitiviteit. Vandaar het belang van een grondig 

psychiatrisch-anamnestisch onderzoek waarin elk facet belicht wordt. Dit geeft een grote 

verantwoordelijkheid aan de clinicus, en brengt ook met zich mee dat een zorgvuldige diagnose niet 

steeds evident is. Toch is het belangrijk dat onderzoek op neurologisch-genetisch gebied verdergezet 

wordt, in de hoop en veronderstelling dat dit op een dag wel mogelijk wordt. Het is dan ook zeker niet 

in strijd met de categoriale visie volgens hun aanhangers. Heden wordt neurologische beeldvorming en 

genetisch onderzoek, al volop gebruikt om het effect na te gaan van bijvoorbeeld kwetsbare genen op 

de verdere hersenontwikkeling, en vice versa. Ook in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, 

zoals diepe hersenstimulatie bij therapieresistente depressie, heeft dit onderzoeksdomein een 

vooraanstaande rol (Gillihan & Parens, 2011). 

 

Het feit dat de schizoaffectieve stoornis als entiteit sowieso apart in de DSM vermeld staat, 

zorgt er hoe dan ook voor dat de diagnose gesteld wordt. Het is dan hier dat de rol van de clinicus tot 

uiting komt, en dat sommige auteurs pleiten voor de rol van de praktijk. Of schizoaffectieve stoornis 

nu achterliggend een aparte of een gelijkaardige categorie vormt, is niet hun grootste bekommernis, 



Resultaten 

 37 

het is in de klinische praktijk dat men een grondige en accurate herkenning moet tonen. Met andere 

woorden: of de diagnostische kenmerken achterliggend een theoretische validiteit hebben, is niet de 

prioritaire vraag. Het doel is om de diagnostische kenmerken die beschreven staan, zo goed mogelijk 

toe te passen en te ontdekken, om tot een valide praktische categoriale diagnose te komen. Om te 

beginnen moet er een goed initieel psychiatrisch interview afgenomen worden, zoals bijvoorbeeld door 

middel van het Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders-Clinician Version (SCID-

CV), waarbij ook een evaluatie van de psychische toestand wordt uitgevoerd. Dit is vrij algemeen en 

geldt niet alleen voor de schizoaffectieve stoornis, vandaar het belang van een goede aanmelding die 

verdere observatie stuurt en bijstuurt. Deze informatie wordt getoetst aan het conceptueel kader: hetzij 

de DSM, hetzij de ICD. Beiden zijn geldig, en hoewel verschillend, vertonen ze een grote overlap in 

hun diagnostisch spectrum. De clinicus dient ook bewust te zijn van veel voorkomende fouten per 

ziektebeeld: met betrekking tot de schizoaffectieve stoornis is het vooral een moeilijkheid om 

criterium B en criterium C te herkennen. Rekening houden met de chronologie van optreden van 

symptomen, en de mate van overlap, is eveneens cruciaal in de differentiaaldiagnose. In vergelijking 

met schizofrenie hebben patiënten met schizoaffectieve stoornis meer prominente depressieve en 

manische episodes, met minder ernstige negatieve symptomen en hallucinaties, met een beter globaal 

functioneren tot gevolg. Omdat de stabiliteit van de diagnose en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

voor schizoaffectieve stoornis eerder laag is, zou men de diagnose regelmatig moeten herevalueren. 

Cohen’s kappawaarde voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ligt in de grootteorde van 0.22; 

terwijl ze 0.71 en 0.82 bedraagt voor respectievelijke een majeure manische episode en een majeure 

depressieve episode (Kane, 2010; Maj, Pirozzi, Formicola, Bartoli, & Bucci, 2000). 

 

3.1.3 Conclusie 

Hoewel het categoriaal model nog steeds het heersend en toonaangevend model is in de 

psychiatrische handboeken, is de harde theoretische evidentie al bij al schaars. Deze evidentie wordt 

verondersteld en als conventie aangenomen, maar er zijn weinig onderzoeksopzetten die in staat zijn 

dit te meten. Omwille van deze reden, is er ook op dit domein een toenemende vraag en tendens om 

meer dimensionele diagnostiek in de klinische praktijk te implementeren (Taylor, 2011). 

 

In 1964 formuleerde Cunningham zeven richtlijnen waaraan een classificatie moet voldoen. 

Deze werden aangenomen door de American Acadamy of Child and Adolescent Psychiatry en zijn 

nog steeds toepasbaar. Alleen het zevende criterium, dat stelt dat een goede classificatie het voor 

verschillende diagnostici moet mogelijk maken om overeen te komen wat betreft de diagnose van een 

individuele patiënt, wordt meer en meer in vraag gesteld door de spanning tussen empirische validiteit 

en klinische nood. Kan een andere classificatie hierin soelaas bieden (Cunningham, 1964; Taylor, 

2011)? 
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3.2 Evidentie voor de schizoaffectieve stoornis als dimensioneel concept 

3.2.1 Verhouding schizofrenie-bipolaire stoornis, een continuüm? 

Ook hier dienen we, vooraleer tot de schizoaffectieve stoornis over te gaan, eerst de 

samenhang tussen de schizofrene en de affectieve component apart te bekijken. Bovenstaande 

beschrijvende categoriale diagnostiek komt meer en meer op de helling te staan. Cruciale factor hierin 

is het dieper en beter inzicht in de onderliggende werking van de hersenen, die niet exact overeen lijkt 

te komen met de DSM-categorieën. In dit opzicht wordt de laatste jaren de stelling uitgedaagd dat 

schizofrenie en de bipolaire stoornis wel zo duidelijk verschillend zijn als wordt voorgesteld. De 

komende periode zou een overgangsperiode kunnen vormen van verder diepgravend onderzoek, om 

tot een meer dimensionele diagnostiek te komen met oog voor de processen in het menselijk brein, die 

ook hun plaats in de DSM-criteria dienen te verwerven (Craddock & Owen, 2010). 

Al vroeg werd de idee geopperd dat de psychoses een continuüm vormen, en uitvergrotingen 

zijn van het normale temperament. Kretschmer wordt als één van de eersten aanzien met deze idee in 

1925, en Meehl in 1962 brengt de meest uitgewerkte versie van de continuümtheorie. Later wordt 

verder gestipuleerd dat er bovendien twee vormen continua mogelijk zijn: er is zowel een continuüm 

denkbaar over personen (epidemiologisch), als een continuüm binnen dezelfde persoon 

(fenomenologisch), (David, 2010). 

 

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat verschillende genetische kwetsbaarheden en de 

onderliggende pathogenetische mechanismen, gemeenschappelijk zijn voor schizofrenie en bipolaire 

stoornis. Zowel genetische analyses als familiestudies, waaronder de grootste familiestudie ooit onder 

twee miljoen Zweden, kunnen dit aantonen en repliceren. Er zijn eveneens DNA-varianten (enkele 

nucleotide polymorfismen) die het risico op beide aandoeningen verhogen. Dit werd ook toegepast op 

specifieke risicoloci: ZNF804A, wat een cruciale rol speelt in schizofrenie, bleek ook verband te 

houden met de bipolaire stoornis. Dit gold mutatis mutandis ook voor CACNA1C, wat oorspronkelijk 

enkel aan de bipolaire stoornis geassocieerd werd. Dit lijkt in strijd met de dichotome visie, en 

bevestigt enigszins de moeilijkheid tot classificatie waarmee elke diagnosticus te maken krijgt 

(Lichtenstein et al., 2009; Craddock & Owen, 2010). 

 

Een neuroanatomische meta-analyse werd uitgevoerd om te zien of beide stoornissen op die 

manier onderscheidbaar zijn. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de conventionele ‘anatomical 

likelihood estimation’. Het resultaat was dat een groot deel van de hersenstructuren in beiden 

betrokken zijn: regio’s in de prefrontale cortex, thalamus, linker nucleus caudatus, linker mediale 

temporale kwab en het rechter insula. Ook clusters in de rechterhemisfeer zijn diffuus betrokken. 

Specifiek voor schizofrenie is dan weer de grotere teloorgang in grijze stof (vooral in de 

linkerhemisfeer: linker insula en amygdala). Er zijn ook gebieden die vergroten in de twee stoornissen, 
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zoals het linker putamen. Beide stoornissen zijn dus ook op dit vlak duidelijk onderling verbonden. 

Gedeelde genetische kenmerken, en eveneens gelijkaardige veranderingen in de expressie van genen, 

zouden hieraan aan de basis liggen (Yu et al., 2010; Shao & Vawter, 2008). 

 

Sommige auteurs gaan zelfs zo ver om te stellen dat de ene stoornis gewoon een variant of een 

onderdeel is van de andere stoornis. Ook het omgekeerde kan een conceptuele verklaring bieden, wat 

dan weer steun geeft aan de voorstanders van het categoriale model: beide stoornissen zijn wel 

degelijk verschillend maar triggeren dezelfde hersengebieden. Toch komt de betrokkenheid van de 

genen als een overtuigend argument naar voor. Recent onderzoek houdt zich ook bezig met de 

epigenetica, de mate waarin de omgeving invloed kan uitoefenen op de genexpressie. De idee van een 

soort universele endogene psychose, dat het ganse spectrum van schizofrenie tot bipolaire stoornis 

bestrijkt, wordt dan ook meer geopperd en onderzocht (Kumbier & Herpertz, 2010). 

 

3.2.2 Implicaties 

In deze visie worden ook de stoornissen op zichzelf bekeken als een waaier van entiteiten die 

vallen onder één noemer: er zijn verschillende vormen van schizofrenie en er zijn verschillende 

vormen van de bipolaire stoornis.  

Wat betreft de bipolaire stoornis, gaat men meer en meer het belang van verschillende 

dimensies erkennen, en tracht men te evolueren naar een gemengde classificatie. Voor de DSM-V zou 

men symptomenclusters of dimensies selecteren die op de voorgrond staan bij de bipolaire stoornis: 

polariteit, psychotische symptomen, emotionele (re)activiteit, impulsiviteit, cognitief falen,… Het 

totaalbeeld wordt bekeken en er is hierbij meer ruimte voor gradatie in de mate van ernst, bijvoorbeeld 

hoe lang een episode duurt en hoe snel ze terugkeert. Men erkent meer en meer dat ook de grens met 

de unipolaire stoornis in de praktijk niet steeds duidelijk is (Henry & Etain, 2010). 

 

Wat betreft de psychose is er evidentie, zowel neurologisch als via psychiatrische anamnese en 

gevalideerde vragenlijsten, dat wanen en hallucinaties ook in de gezonde populaties kunnen 

voorkomen. De nadruk in het hedendaags onderzoek ligt vooral op deze positieve symptomen. Dit wil 

niet zeggen dat die personen ook effectief lijden aan een ziektebeeld: het kan gaan om een voorlopige 

toestand, of het kan gezien worden om een niet-pathologisch beeld die zich aan het uiteinde van een 

continuüm bevindt (verschillend psychotisch fenotype: symptoom versus ziekte), (van Os, Hanssen, 

Bijl, & Ravelli; Strauss, 1969). 

De eerste onderzoeken, die nagaan of er verschillende posities zijn op een verondersteld 

continuüm, worden reeds opgezet. Hiermee wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld 

demografische, psychopathologische (als link naar persoonlijkheid) en etiologische variabelen; en de 

mate waarin ze al dan niet lineaire invloed uitoefenen op het ontstaan van de stoornis (Binbay et al., 

2011). 



Resultaten 

 40 

Vanuit evolutionair perspectief, is het nuttig om het niet-klinisch fenotype verder te 

onderzoeken, voor wat betreft etiologie, nosologie, en behandeling; om op die manier meer inzicht te 

bekomen in de psychose zelf (Kelleher, Jenner, & Cannon, 2010). 

Bovendien zijn er naast de universele kenmerken ook culturele verschillen in de perceptie van 

psychose, waarbij sommige culturen dysfuncties onder bepaalde voorwaarden als iets positief 

aanschouwen. Een breder achtergrondkader is nodig om deze inzichten in een juist daglicht te plaatsen 

(Smith, Spillane, & Annus, 2006; Rutter, 2011). 

 

Voor wat betreft de schizofrenie zelf, als onderdeel van de psychose, gaat men in onderzoek 

meer stilstaan bij de cruciale component van de verstoring van de realiteit, en het zelfbewustzijn. Dit 

moet ook in de anamnese en later in de behandeling adequaat bevraagd worden (Bürgy, 2008). 

Men gaat schizofrenie in deze visie meer als een symptoom bezien, vermits er niet genoeg 

evidentie verondersteld wordt om van een aparte ziekte te spreken. Men kan bij een groep schizofrene 

personen geen eenduidige etiologie en pathogenese aantonen, zodat men zich steeds moet wenden tot 

meerdere oorzaken, die bovendien verschillen over bepaalde subgroepen. In dit opzicht wordt ook 

gesproken van de deconstructie van schizofrenie: er is meer individuele focus, wat men met dimensies 

beter kan conceptualiseren (Munetz, 2010). Voorstellen die reeds gesuggereerd werden, bepalen 

bijvoorbeeld een Type I en een Type 2 schizofrenie, of schizofrenie met versus zonder hersendeficit. 

Dit zijn voorlopig nog maar eerste aanzetten, maar tonen nuttige stappen op weg naar een duidelijke 

etiopathogenese. Dit brengt wel met zich mee dat er ook eenduidige markers moeten gevonden 

worden, of men dreigt het probleem gewoon te verschuiven en in het categoriale model te belanden. 

Een alternatief om gedragskenmerken te beschrijven in termen van bijvoorbeeld persoonlijke relaties, 

spraak en gedachten, gebrek aan inzicht,… zonder dat dit per definitie een exhaustieve lijst is, waarbij 

men aan een bepaald aantal kenmerken moet voldoen. Op die manier behandelt men niet een ziekte als 

dusdanig, maar heeft men oog voor de individuele noden van de patiënt. Een overkoepelende richtlijn 

is echter steeds nodig, om niet in pure willekeur te belanden. Het categoriale denken kan hier nog 

steeds zijn nut hebben als een eerste aanzet, een eerste werkhypothese, waarna men de dimensies kan 

scoren en bijsturen (Keller, Fischer, & Carpenter, 2011). 

In het kader van de zoektocht naar duidelijke somatische markers, lopen er ook voorstellen om 

de naam schizofrenie te veranderen in bijvoorbeeld ‘dopamine dysregulation disorder’ of ‘neuro 

emotional integration disorder’. Een vergelijkende studie met Japan, waar men met succes de term 

‘integration disorder’ hanteert om stigmatisatie te vermijden, kan verdere discussies sturen (Gaebel & 

Zielasek, 2008). 

 

Ook naar andere domeinen zijn er implicaties: zo wordt ook de link met 

persoonlijkheidsstoornissen (die nu nog een aparte as vormen) beter in kaart gebracht. Een 

neurologische ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld autisme, wordt eveneens meer en meer 
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verondersteld gemeenschappelijke genetische factoren te hebben met psychose, en er is dan ook meer 

onderzoek op dit domein om de analogie tussen beiden te schetsen (Binbay et al., 2011; Craddock & 

Owen, 2010). 

 

3.2.3 Schizoaffectieve stoornis 

In de dimensionele visie, bestaat de schizoaffectieve stoornis niet als afzonderlijke categorie. 

De term was ontstaan als een soort van compromis. In de huidige visie is de schizoaffectieve stoornis 

een stoornis die de bipolaire stoornis en de schizofrene stoornis in één ziekte verenigt, en als dusdanig  

niet apart staat, maar op een continuüm ergens tussen beiden. Afhankelijk van welke stoornis het 

meest op de voorgrond staat, is deze positionering op de schaal verschillend. Een vergelijkende studie 

van klinische en basiswetenschappelijke bevindingen, waaronder vooral genetische, toont dat ook vele 

gelijkenissen tussen de schizoaffectieve stoornis, bipolaire stoornis en schizofrenie. De symptomen die 

voorheen typische geacht werden voor schizofrenie, kunnen ook voorkomen in een gemengd 

psychotisch-bipolaire stoornis. Bovendien is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de 

schizoaffectieve stoornis zeer laag (Cohen’s kappa in de grootte-orde van .20), waarin voorstanders 

van de dimensionele visie een argument zien dat het geen valide categorie is, maar een vereniging van 

twee stoornissen in één ziekte. Ook het feit dat niemand minder dan Kraepelin zelf al aangaf dat een 

differentiatie tussen beide uitersten niet altijd mogelijk is, wordt door voorstanders van het 

dimensionele model aangehaald (Lake & Hurwitz, 2007). 

 

De continuümtheorie impliceert dus wel dat psychotische symptomen niet specifiek of 

diagnostisch zijn voor schizofrenie. Moleculair genetische studies bevestigen bovendien dat de 

betrokken genen bij psychotische symptomen, niet beperkt blijven tot schizofrenie, maar ook in 

bipolaire en schizoaffectieve stoornis voorkomen. De drie aandoeningen worden gezien als een soort 

spectrum van variatie, op een enkele genetische locus. Deze reguleert de ernst van symptomen, maar is 

niet bepalend voor de diagnostiek. Hoe dan ook, is het in strijd met de dichotomie van Kraepelin, en 

moet het concept vernieuwd worden. Een grondregel in de medische wetenschap stelt dat als 

discrepante symptomen kunnen verklaard worden door één ziekte in plaats van door meerdere, het 

waarschijnlijk maar om één stoornis gaat (Lake & Hurwitz, 2007; Marneros, 2007). 

 

Een grondige literatuuranalyse, om de positie van de schizoaffectieve stoornis te bepalen, 

werd uitgevoerd door Cheniaux et al. (2008). Hieruit kwam naar voor, op basis van bepaalde 

karakteristieken (demografische, symptomen, klinische data, dexamethasone suppressie test, 

neuroimaging, reactie op behandeling, evolutie, familiale anamnese,…), dat de schizoaffectieve 

stoornis een positie voorstelt ergens in het midden tussen schizofrenie en de bipolaire stoornis. Het 

vormt een heterogene groep aandoeningen, op het middenpunt van het continuüm. Het gaat dus noch 

om een atypische vorm van hetzij schizofrenie, hetzij de bipolaire stoornis; noch om een aparte 
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stoornis. Nu, in hoeverre het om een heterogene groep aandoeningen gaat of om het middenpunt van 

een breed continuüm, is onderwerp van verder onderzoek. Deze twee visies passen in een 

dimensioneel kader (Cheniaux et al., 2008). 

Möller et al. toonden reeds in 1989, voor de dimensionele omwenteling, aan dat de 

schizoaffectieve stoornis sowieso een zeer heterogeen concept is, met een brede range aan 

verschillende ziektebeelden (Möller et al., 1989). 

 

Een vergelijking tussen de ICD en DSM, op het domein van affectieve en psychotische 

stoornissen, toonde aan dat er het minst overeenstemming was tussen diagnostici voor wat betreft de 

schizoaffectieve stoornis, met een ondermaatse kappawaarde. Hoewel de concordantie voor de grote 

stoornissen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis wel voldoende was, toont dit volgens deze auteurs 

aan dat er problemen zijn met de schizoaffectieve stoornis als aparte categorie. Er werd gebruik 

gemaakt van onafhankelijke beoordelaars en een internationale checklist voor psychopathologische 

symptomen. Beide classificaties maken ook gebruik van verschillende criteria, wat vooral voor de 

schizoaffectieve stoornis voor verwarrende classificatie zorgt (Hiller et al., 1993). 

 

3.2.4 Conclusie 

Hoewel de categoriale visie met de dichotome indeling nog steeds gebruikt wordt, zijn er meer 

en meer studies die de validiteit ervan in twijfel trekken. Er is meer onderzoek naar dimensionele 

modellen, waarbij psychiatrische aandoeningen op een continue schaal gescoord worden, en waarbij er 

meerdere concepten zoals ook familiale problemen kunnen opgenomen worden. Het onderzoek 

hiernaar staat echter al bij al nog in zijn kinderschoenen, zodat een volledige omkering van het huidige 

classificatiesysteem nog niet voor morgen zal zijn. Men zoekt naar graduele herwerkingen en 

aanpassingen. Een zuivere dichotomie zal de DSM-V allicht niet bevatten, hoewel het zeker ook nog 

niet zal verdwijnen (Fischer & Carpenter, 2009). 

 

4. Besluit 
Dat schizofrenie en bipolaire stoornis twee aparte zaken zijn, hierover is in de literatuur weinig 

twijfel. De vraag is echter of het twee uiteinden van een continuüm zijn, en dus geleidelijk in elkaar 

overvloeien, dan wel of het twee duidelijke onderscheiden aparte categorieën zijn, waartussen een 

duidelijke omslag te vinden valt. Dit bepaalt ook wat de plaats is van de schizoaffectieve stoornis: een 

punt op een lang continuüm, een onderdeel van één van beide grote stoornissen, of een aparte 

categorie? Afhankelijk van welk onderzoek of review men raadpleegt, vindt men evidentie voor een 

ander standpunt. In de discussie wordt verder ingegaan op deze schijnbare impasse (Lake & Hurwitz, 

2006). 
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Hoe dan ook is de literatuur het erover eens dat er iets schort aan de diagnose van de 

schizoaffectieve stoornis, en is op dit domein een grondig nazicht en eenduidigheid nodig. De stoornis 

wordt gezien als uiting van de overcategorisering. Als het concept als dusdanig behouden blijft, zijn 

extra categoriale én dimensionele concepten nodig, zowel voor de afloop en respons op behandeling, 

als voor een duidelijke differentiatie van de andere stoornissen (Jäger et al., 2011). 
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Discussie 
 
 
1. Categoriale of dimensionele diagnostiek? 

In de wetenschappelijke literatuur lijkt dit vaak de hamvraag te vormen: welk kamp heeft het 

ultieme gelijk aan zijn zijde? Ziektebeelden zoals de schizoaffectieve stoornis lijken een goede aanzet 

om dit te bestuderen en een antwoord te vormen op het spanningsveld tussen beiden. Voor wat betreft 

de schizoaffectieve stoornis, zijn er namelijk een zestal posities denkbaar. De eerste positie ziet de 

stoornis als een (atypische) vorm van de stemmingsstoornis, terwijl de tweede positie hiervan de 

tegenhanger is en besluit dat het een (atypische) vorm is van schizofrenie. Beide posities reduceren de 

stoornis als passend in het categoriaal systeem, al kan men in deze visie ook argumenteren dat dit 

subtiele onderscheid een uiting is van een dimensionele gradatie. De derde positie verzoent beide 

standpunten en besluit dat de schizoaffectieve stoornis een teken is van de comorbiditeit tussen de 

twee categorieën schizofrenie en stemmingsstoornis. De vierde positie voegt een onderscheiden 

categorie toe, en ziet de schizoaffectieve stoornis als een derde entiteit, duidelijk onderscheiden van de 

andere twee. De vijfde mogelijkheid is dat de schizoaffectieve stoornis een soort van heterogene groep 

patiënten representeert, waartoe zowel schizofrene als bipolaire patiënten behoren. De 

hoofdsymptomen bepalen dan welke ziekte uiteindelijk aan de grondslag ligt. Deze vijf visies nemen 

stricto sensu allen in acht dat de schizofrenie en de bipolaire stoornis duidelijke onderscheiden 

ziektebeelden zijn. De zesde positie is hierbij het dimensionele buitenbeentje, dat stelt dat schizofrenie 

en bipolaire stoornis de twee extreme uiteinden van een continuüm vormen, waarbij de 

schizoaffectieve stoornis zich ergens rond het midden bevindt. Voor alle standpunten is er enige 

wetenschappelijke evidentie, die dan meteen gecounterd kan worden door nieuwe onderzoeken. Toch 

is er meer en meer aandacht voor deze continuümvisie, die als een serieuze piste in rekening gebracht 

wordt (Cheniaux et al., 2008; Lake, 2010). 

Deze zes posities zijn tot drie grote voorstellingen te herleiden: het dichotome categoriale 

model met twee duidelijk onderscheiden ziektebeelden; het continue spectrum waarin de drie (en 

meerdere) stoornissen in elkaar overvloeien (dimensioneel); en de visie waarin er meerdere 

afzonderlijke entiteiten naast elkaar bestaan (categoriaal doch niet-dichotoom), (Jäger, Haack, Becker, 

& Frasch, 2011; Goodwin en Ghaemi, 2010). 

 

Nu, deze beschouwingen zijn vooral theoretisch van aard. Dit is interessant om over na te 

denken, maar waar het om gaat in de klinische praktijk, is de diagnostiek en vooral de adequate 

behandeling van de concrete patiënten. In dit opzicht is er dan wel nood aan een theoretisch kader, 

doch de tegenstrijdige visies mogen geen behandeling in de weg staan. Als een patiënt zich presenteert 

met vooral psychotische symptomen, doet het er weinig toe waar hij zich situeert op een continuüm, 



Discussie 

 45 

maar is het vooral van belang dat hij de juiste medicatie krijgt, aangezien die wel verschilt tussen de 

groepen, en gebaseerd is op randomised controlled trials (Levinson, Umapathy, & Musthaq, 1999). 

Of men hem nu als een categorie psychose beschouwt, dan wel als een positie op een 

continuüm die dichter bij psychose staat, is niet het meest belangrijke inzicht. Als men één van beide 

visies strikt doortrekt, zou de diagnose schizoaffectieve stoornis zelfs kunnen verdwijnen uit de DSM. 

Dit is echter een brug te ver, vermits meerdere onderzoeken tonen dat patiënten met de 

schizoaffectieve stoornis een gunstigere prognose hebben. Een belangrijke les voor de klinische 

praktijk, en volgende edities van de DSM, kan dan ook zijn dat er nood is aan categoriale én 

dimensionele concepten, en dat beiden niet mutueel exclusief zijn. Een simplistisch maar 

verduidelijkend voorbeeld grijpt terug naar het intelligentieonderzoek. Niemand bestrijdt dat er een 

continuüm is, dat gaat van “diepe verstandelijke beperking” tot “hoogbegaafd”, doch ook hierin is er 

een – arbitrair – onderscheid waar men de grens legt. Deze grens is echter niet arbitrair in de zin dat dit 

bestudeerd is naar implicaties voor de praktijk. Men kan zelfs zeggen dat de meting van het IQ 

artificieel is, maar dit neemt niet weg dat het wel een werkbaar model is. Of dit ondanks of net dankzij 

de cut-offs is, doet weinig ter zake. De vraag zou dan ook niet moeten zijn welk model gelijk heeft, 

maar eerder welk model onder welke omstandigheden het meest klinisch bruikbaar is. In de praktijk 

gaat het namelijk over adequate interventie, duidelijke communicatie en een goede behandeling (Jäger 

et al., 2011; Verhaeghe, 2002; Cheniaux et al., 2008; Lake & Hurwitz, 2006; Wise, 1995; Pickles & 

Angold, 2003). 

 

Dat de continuümtheorie voor psychose ook niet te snel als hét enige toonaangevend model 

moet beschouwd worden, blijkt ook uit het feit dat de wetenschappelijke evidentie al bij al nog vrij 

beperkt en onvoldoende grondig uitgewerkt is voor de klinische praktijk. Het is een hoopgevend 

domein en de theoretische waarde is zeker aanwezig, doch verdere uitwerking is vereist (Lawrie, Hall, 

McIntosh, Owens, & Johnstone, 2010). 

 

2. Rol van de neurowetenschappen 
Onder neurowetenschappen, wordt in deze context elke poging gerekend die vanuit 

doorgedreven fysiologisch/anatomisch/genetisch/neurobiologisch onderzoek een eenduidige 

handtekening van deficit tot stoornis tracht bloot te leggen. Binnen het huidige onderzoeksveld is 

hiervoor veel aandacht. Het is frappant dat dit hand in hand lijkt te gaan met een meer dimensionele 

neiging, hoewel men toch zou verwachten dat dit aansluit bij een categoriale visie, terwijl de 

dimensionele visie eerder lijkt open te staan voor psychosociale oorzaken. Echter, deze schijn 

bedriegt, vermits beide visies ook de interacties tussen beiden beschouwen. Statistische technieken, 

zoals mutivariate analyse en clusteranalyse kunnen bovendien de samenhang kaderen, en kunnen er 

ook voor zorgen dat de ene visie in de andere overvloeit, zoals bijvoorbeeld in de zoektocht naar een 
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efficiënte cut-off. Een argument dat ook vaak gebruikt wordt, is dat het categoriale model een 

makkelijkere omgangstaal installeert. Dit kan dan wel het geval zijn, doch dit mag geen argument zijn 

tegen dimensionele aspecten, vermits deze laatste duidelijk oog hebben voor de complexiteit die er 

ook in het samenspel tussen verschillende etiologische factoren heerst. Dat de medische wereld vooral 

opgegroeid is in een discrete, categoriale visie met een rechtlijnige diagnose en therapeutische 

interventies; terwijl de psychologische wereld een lange geschiedenis heeft van meer continue 

variabelen, neemt niet weg dat beiden in het veld van de psychiatrie hand in hand dienen te gaan. Het 

is niet de bedoeling een theoretische strijd te leveren, maar wel om adequate tools aan te reiken om 

analyse en communicatie te vergemakkelijken (Pickles & Angold, 2003). 

Meehl, waarover hoger sprake als één van de eersten om een grondige continuümvisie uit te 

werken, was ook sterk bezig met de zoektocht naar een hard biologisch equivalent voor psychiatrische 

aandoeningen. Dit equivalent benoemen we vandaag de dag biomarkers of endofenotypes. Er vallen 

verschillende zaken op te merken aan dit huidig streven (David, 2010). 

 

Ten eerste is het zo dat de psychiatrie bij uitstek het domein is waar geneeskunde en 

psychologie hand in hand gaan, en ook moeten gaan om tot een totaalbeeld te komen. Vermits het 

biologische categoriaal model (bijvoorbeeld normale bloeddruk versus hypertensie) vaak als maatstaf 

genomen wordt, stelt men dat ook psychologische fenomenen aan een dusdanige verdeling voldoen. 

De vraag is echter of dit geldig is: kan men überhaupt psychische processen op deze manier meten, of 

moet men erkennen dat er ook zoiets is als een psychologisch continuüm? De laatste visie lijkt de 

meest correcte, doch dit betekent dat men moet oppassen om eenzelfde paradigma op te leggen. Beide 

takken moeten samenwerken, vermits psychiatrische ziektebeelden zowel bepaald worden door 

intrinsieke persoonsgebonden factoren, als door extrinsieke milieu- en omgevingsfactoren. Ook een 

bloeddrukmeting kan namelijk als continuüm gezien worden, met een geleidelijke overgang van 

normaliteit naar hypertensie (David, 2010; Hengeveld & van Balkom, 2010). 

Samenhangend met voorgaande is een tweede bemerking dat termen zoals ‘preoccupatie’ en 

‘instabiele relaties’, die alomtegenwoordig zijn in de DSM-criteria, moeilijk af te bakenen zijn. Het is 

moeilijk om een grens te trekken en subdimensies af te lijnen; het is met andere woorden moeilijk of 

zelfs onmogelijk om zulke beschrijvingen eenduidig te valideren. Ook de ervaring en 

betekenisverlening van de behandelende arts speelt hierin een rol, meer nog dan in pakweg een 

bloeddrukmeting (Verhaeghe, 2002; David, 2010). 

 

Ten derde moet men ook de beperking inzien van de huidige neurowetenschappelijke 

omwenteling. Er is zonder enige twijfel een toenemende kennis van biologische factoren. De 

biomedische wetenschappen gaan moleculaire, fysiologische en klinische informatie onderwerpen aan 

een kwantitatief kader, zoals gebruikt wordt in de ingenieurswetenschappen en wiskunde. Men 

verwacht dat deze ontdekkingen op termijn voor een therapeutische benadering op maat van de patiënt 
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(of zijn genoom) kunnen zorgen. Dit klopt tot op zekere hoogte, doch men moet hierbij in het 

achterhoofd houden dat de complexiteit van het menselijk leven, niet tot één domein herleid kan 

worden en moeilijk te vatten is in deze onderzoekslijn. Men moet beseffen dat dit slechts een deel van 

het breder plaatje is, waarbij moeilijk meetbare concepten zoals het interpersoonlijke sociale 

functioneren een rol spelen (Villoslada, Steinman, & Baranzini, 2009; Hengeveld & van Balkom, 

2010). 

Een vierde kritische bedenking komt uit de hoek van enkele sceptische auteurs die het falen 

van bepaalde paradigma’s in de geschiedenis, aangrijpen om ook de huidige toename van kennis te 

relativeren. In het verleden dacht men bijvoorbeeld dat alle psychiatrische aandoeningen te wijten 

waren aan schadelijke factoren uit het milieu; net zoals Gall ooit dacht dat uit de vorm van de schedel 

het temperament af te leiden was (frenologie),… Het heersend model, waaruit men vooruitgang 

verwacht, ligt op het anatomisch-neurologisch-genetisch vlak. De vrees leeft bij sommige auteurs dat 

ook de huidige omwenteling een muis zal baren, en zal afgelost worden door een nieuw paradigma. 

Echter, dit besef noopt niet noodzakelijk tot scepticisme: door de beperkingen in het achterhoofd te 

houden en in te zien dat er een ruimer totaalbeeld nodig is om tot een etiologie te komen, kan men 

anticiperen op eventuele teleurstelling en de nuttige ontdekkingen behouden. De kans is klein dat een 

eenvoudige bloedproef ooit de diagnose van een bipolaire stoornis zal opleveren, doch dit neemt niet 

weg dat biomarkers hun nut kunnen en zullen hebben in het bepalen van bijvoorbeeld aanleg of 

risicofactoren. Nogmaals, het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden is een complex samenspel van 

factoren. De mens denkt van oudsher duaal, en Kraepelins denken was in se ook een dualistisch 

denken dat in een biologisch-anatomische visie kaderde, maar binnen het veld van de psychiatrie zijn 

de zaken vaak niet zo zwart-wit als hoe men het voorstelt of zou willen voorstellen (Verhaeghe, 2002; 

Hasler, 2011). 

 

3. Methodologische bezwaren 
Een eerste bemerking in dit luik is het feit dat men het strikte onderscheid tussen categoriaal 

en dimens ioneel moet verlaten. Zelfs Kraepelin was hierin niet zo strikt dogmatisch als vaak 

voorgesteld (Zivanovic & Nedic, 2011). Men gaat er al te vaak van uit dat een grondige empirische 

research in staat is om te bepalen welke aanpak nu valide en correct is, doch dit blijkt niet zo te zijn. 

Als men het latere schoolfunctioneren wil voorstellen, kan men best het IQ als dimensioneel concept 

beschouwen; terwijl men dit best als categoriaal kan beschouwen als men naar biologische oorzaken 

wil kijken (bijvoorbeeld bij het syndroom van Down is er niet alleen een mentale beperking, maar ook 

een verkorte levensduur). Ook in andere takken van de geneeskunde is deze evolutie zich meer en 

meer aan het doortrekken: oncologen spreken over de graad van maligniteit, cardiologen spreken over 

het percentage occlusie van een arterie,… Kortom: het onderscheid categoriaal-dimensioneel moet niet 
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zo zwart-wit voorgesteld worden, en onderzoek moet zich niet uitsluitend richten op welke visie nu het 

gelijk aan zijn kant heeft (Rutter, 2011). 

 

Een tweede bemerking gaat over het feit dat in de besproken onderzoeken steeds sprake is van 

reeds gediagnosticeerde patiënten. Het is mogelijk dat schizofrene patiënten die onder medicatie 

stabiel zijn, niet opgenomen zijn in het onderzoek omdat ze op dat moment niet voldoen aan de 

criteria. Meer nog: het is mogelijk dat ze nooit gediagnosticeerd zijn als dusdanig (subklinische 

gevallen), maar wel medicatie kregen en stabiel zijn. Rutter (2011) maakt de analogie met diabetes, 

waarin hij benadrukt dat het absurd zou zijn dat een diabetespatiënt die onder controle is met 

medicatie, niet als diabetespatiënt gediagnosticeerd zou worden. Om deze reden pleit hij voor de 

afschaffing van ‘impairment’ in de diagnostische criteria, zoals in de ICD. Nu, een afschaffing is 

misschien een te drastische stap, doch men moet zich wel bewust zijn van de implicaties. Het is 

weliswaar klinisch nuttig om impairment te meten, doch is het nodig om dit te doen als onderdeel van 

de diagnose, of kan het er beter los van gezien worden (Rutter, 2011)? 

 

Ten derde is het zo dat men in onderzoeken van deze diagnoses gebruik maakt, en weliswaar 

expliciet zegt volgens welk diagnostisch instrument men werkt zonder de implicaties hiervan ten volle 

te benadrukken. Zo is er op meerdere domeinen een verschil tussen het ICD-systeem en het DSM-

systeem. De ICD heeft aparte classificaties voor research en voor klinisch gebruik, terwijl deze in de 

DSM door elkaar lopen. De meeste clinici hanteren om deze reden de DSM: het lijkt simpeler in 

gebruik, als men aan x aantal criteria voldoet kan men spreken van een positieve diagnose. Toch heeft 

de ICD ook zijn waarde, omdat het toelaat verder te denken over prognose en behandeling. Voor wat 

bijvoorbeeld schizofrenie betreft, stipuleert de DSM-IV dat er gedurende minstens een maand 

criterium A-symptomen dienen te zijn, terwijl dit in de vorige versie van de DSM, de DSM-III, een 

week was. De ICD legt dan weer meer nadruk op de affectieve labiliteit. Wat betreft de 

schizoaffectieve stoornis, verschillen de ICD-criteria duidelijk van de DSM-criteria. Volgens de ICD 

manifesteert de stemmingsstoornis zich vroeger dan de schizofrene symptomen, terwijl het bij de 

DSM draait om de duur van de stemmingsstoornis ten opzichte van de duur van de schizofrene 

symptomen. Nu, ondanks dit alles is er een grote overlap tussen de ICD en de DSM. Toch tonen deze 

en andere verschillen aan dat een groep patiënten uit studie A, niet per definitie dezelfde zijn als uit 

groep B. Hiervan moet men zich bewust zijn bij het vergelijken en interpreteren van de data. De 

statistische analyses kunnen een deel artefacten filteren, doch hebben ook hun beperkingen (den Boer, 

de Jong, Giel, & Jenner, 1995; APA, 2000). 

 

Hiermee samenhangend wordt dus de validiteit van diagnoses steeds nagegaan uitgaande van 

een groep gediagnosticeerde patiënten. Dit lijkt een cirkelredenering, doch hieraan kan men niet 

voorbij gaan, men kan nu eenmaal niet meer grondig nagaan of de patiëntengroep in het verleden wel 
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adequaat gediagnosticeerd werd. Dit levert sowieso een ruime foutmarge op in de analyse van de 

resultaten, waarmee men rekening moet houden. Idealiter kan men, uitgaande van de nieuwe criteria 

en aanpassingen, RCT’s opzetten en vergelijken (First et al., 2004). 

 

4. Implicaties voor de DSM-V 

4.1 Algemeen 

Hoe dan ook dient de nadruk op de klinische praktijk te liggen. Het complex samenspel van de 

etiopathogenese dient centraal te staan, en een biologische test kan nooit een adequaat anamnestisch 

onderzoek vervangen. Toch kan het in kaart brengen van deze biologische mechanismen een 

vereenvoudiging van de huidige diagnostiek teweegbrengen, mits op een realistische manier 

geïmplementeerd in het onderzoek. Als een duidelijke biologische pathway aangetoond is, kan dit een 

belangrijk screeningsvoordeel teweeg brengen. De nadruk ligt hier dan niet zozeer op het biologische 

mechanisme als diagnostische tool, dan wel op de biologische marker als filter voor een verdere 

evaluatie van de patiënt. Dit dient te gebeuren vanuit een samengaan van categoriale en dimensionele 

benaderingen; hoewel deze classificatie als meer complex aanzien wordt en dus meer vergt van de 

betrokken clinici, rendeert zulke visie op termijn. Een betrouwbare en heldere diagnose kan bekomen 

worden als men naar een soort spectrumconcept evolueert, waarin men erkent dat er overlap bestaat 

tussen pathogenetische factoren en een variabele expressie van genetische kenmerken mogelijk is 

(Craddock & Owen, 2005; Linscott & van Os, 2010; Aboraya, 2010). 

 

Dat de klinische bruikbaarheid centraal dient te staan, ziet men in het feit dat men ernaar 

streeft om ingewikkelde stoornissen gesimplificeerd weer te geven. Dat de theoretische achtergrond 

complex is, mag niet in de weg staan dat de praktische diagnostiek en behandeling niet zo meerlagig 

als deze theorie  dient te zijn. Aan de andere kant gaat men wel meer subtypes invoeren, als zij een 

duidelijke link geven naar behandelingsmodaliteit. Men moet er wel op toezien dat het streven naar 

klinische bruikbaarheid niet ten koste gaat van diagnostische validiteit. Bovendien mag het ook geen 

makkelijkheidsoplossing worden om voor een diagnose te kiezen omdat bijvoorbeeld de behandeling 

terugbetaald wordt, of gewoon omdat het in het plaatje past van de patiënt. Ook omtrent de assen zou 

een verandering wenselijk kunnen zijn, vermits van as IV zelden grondig gebruik wordt gemaakt 

(Linscott & van Os, 2010; First et al., 2004). 

 

4.2 Andere domeinen 

Een pathologie waarin duidelijk wordt dat ook het sociale en politieke kader in rekening 

gebracht wordt, is dit van de seksuele parafilieën. In de vorige edities van de DSM stond homofilie 

opgenomen als mentale stoornis, terwijl men kan verwachten dat door het wijzigend sociale klimaat 
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ook andere parafilieën in de toekomst zullen verdwijnen of althans aangepast zullen worden 

(Verhaeghe, 2002; Kinghorn, 2011). 

De relevantie van een categoriale versus dimensionele visie, komt duidelijk tot uiting in het 

forensische veld. Moet men bijvoorbeeld exhibitionisme zien als een uiterste van de normale 

seksualiteit (dimensioneel), of integendeel als duidelijk anders en afwijkend van de norm 

(categoriaal)? Het doel van de DSM-V moet dan ook zijn om enerzijds rekening te houden met een 

duidelijke hernieuwing van het concept, zodat het relevant is voor de forensische setting. Anderzijds 

moet er hierin voldoende communicatie zijn met het criminologische terrein, zodat advocaten de 

diagnostiek niet aangrijpen als middel om seksueel deviant gedrag toelaatbaar te verklaren. Dit is een 

voorbeeld bij uitstek waarin een dimensionele visie (parafilieën als uitersten van de normaliteit) 

gecombineerd dient te worden met een categoriale cut-off (waar trekt men de lijn, rekening houdend 

met de maatschappij waarin potentieel schadelijk gedrag bestraft dient te worden). Een voorstel voor 

de DSM-V is bijvoorbeeld om als criterium een ‘aantal gemaakte slachtoffers’-categorie toe te voegen. 

Hoewel theoretisch een geldige toevoeging, vermits een dader dit patroon meer dan één keer herhaalt, 

wordt er verder nagedacht of dit geen arbitraire toevoeging is: hoe gaat men namelijk het aantal 

slachtoffers bepalen? Het feit dat er geen adequate behandeling bestaat, legt des te meer 

verantwoordelijkheid bij het rechtssysteem en de ethische implicaties. Kortom: de seksuele parafilieën 

is het veld bij uitstek waarin er een spanningsveld bestaat tussen diagnostische validiteit en forensische 

bruikbaarheid, en er dus een multidisciplinaire samenwerking nodig is (Wakefield, 2011; Zonana, 

2011). Ook op dit domein komt er bovendien een grotere nadruk op de neurowetenschappelijke 

achtergrond (Calcedo-Barba, 2010). 

Bovendien zijn er onderzoekers die de aandacht trekken op volgende problematiek: hoe kan 

men nagaan of gevangenen die aan psychiatrische symptomen lijden (al dan niet in overlap met 

somatische klachten), ook voor hun opsluit ing hiervan last hadden? Met andere woorden: men mag 

niet snel een (causaal) verband leggen van symptoom tot gedrag, en al zeker niet wanneer het 

symptoom geobjectiveerd wordt nadat het misdadig gedrag al gebeurd is. Een dimensioneel model zou 

meer geschikt zijn om dergelijke factoren in kaart te brengen en eventueel chronologie aan te brengen 

(Eytan et al., 2011). 

 

Ook in het veld van de kinderpsychiatrie staan er ontwikkelingen op til. Men gaat ervan uit dat 

er een overvloed aan diagnoses is bij jonge kinderen, met een hoge comorbiditeit bovendien. Een 

voorstel is dan ook om de aandoeningen met een onset in de vroege kindertijd, niet apart te 

classificeren; maar bij de volwassen stoornissen met een annotatie met betrekking tot de leeftijd en hoe 

de manifestaties van de ziekte kunnen verschillen. Ook hier moet men evolueren naar een combinatie 

van categoriale en dimensionele informatie (met multi-axiaal classificatiesysteem), en de stoornissen 

die niet valide blijken, dienen als aparte groep vermeld te staan om verder onderzoek uit te voeren. 

Door enkele gerichte aanpassingen, en het onderscheid tussen research en klinische praktijk in het oog 
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te houden, kan er een reductie in het aantal redundante diagnoses bekomen worden én kan men – meer 

dan nu – een soort traject opstellen van de ontwikkeling. Op die manier kunnen ook stoornissen op 

volwassen leeftijd getoetst worden aan de persoonlijke anamnese. Dieper inzicht wordt verwacht in 

mechanismen die verklaren dat bepaalde stoornissen kenmerken gemeenschappelijk hebben, en dus 

ook kunnen overgaan in elkaar of zelfs ten onrechte met elkaar verward kunnen worden. Voor de link 

naar een behandeling, stelt men een classificatie voor van eerste hulp, een soort algoritme waarin men 

kan doorverwijzen naar medische en nie t-medische hulpkanalen (Rutter, 2011; Möller, 2008). 

Bovendien is het nodig om aangepaste diagnostische tools te ontwikkelen. De huidige DSM-

IV is moeilijk extrapoleerbaar naar kinderen onder twee jaar, terwijl de bestaande alternatieven 

onvoldoende empirische grond hebben. Door integratie van evidentie uit persoonlijkheidsonderzoek, 

zoals temperament en psychopathologie, komt men tot een breder theoretisch kader, en een grondiger 

uitgewerkt klinisch beeld (Angold & Costello, 2009). 

 

Op het gebied van de persoonlijkheidsstoornissen wordt er momenteel veel verwacht van de 

prototypische benadering. Voordelen van deze benadering komen ook hier tot zijn recht mits gebruik 

gemaakt wordt van het gecombineerd categoriaal-dimensioneel kader. De prototypes dragen het risico 

in zich als categoriale entiteiten beschouwd te worden; hiervan moet men zich bewust zijn om 

dergelijke reductie te vermijden (Luyten & Blatt, 2011). 

Bovendien streeft men ook naar een integratieve benadering van het aspect persoonlijkheid en 

psychopathologie, met aandacht voor en samenwerking met andere wetenschappen. De praktijk 

koppelen aan een duidelijk theoretisch kader, zorgt voor verdere vruchtbare research en een goede 

diagnostiek. De beschrijvende diagnostiek van weleer, wordt op die manier gekoppeld aan een 

biologische functie en bijhorende etiopathogenese (Musalek et al., 2010). 
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