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Schizofrenie op oudere leeftijd 

Schizofrenie is waarschijnlijk de ernstigste psychiatrische aandoening 

die een mens kan treffen, zowel door de ingrijpende symptomen als 

de vaak levenslange duur van de ziekte. Patiënten hebben vaak last 

van hallucinaties, wanen of verwarde spraak (zogenaamde positieve 

symptomen), maar ook apathie en contactarmoede (zogenaamde negatieve 

symptomen) kunnen zeer invaliderend zijn. Tenslotte kan cognitief 

functieverlies, dat zich bij voorbeeld uit in verminderde aandacht of verlies 

van overzicht, voor ernstige beperkingen zorgen. Schizofrenie begint 

weliswaar vaak, maar niet altijd op jongere leeftijd. Bij aanvang van de 

ziekte voor het veertigste jaar spreekt men van ´early onset´ schizofrenie, 

terwijl er bij een begin tussen het veertigste en zestigste jaar sprake is 

van ´late onset´ schizofrenie. Wanneer zich na het zestigste jaar een 

op schizofrenie gelijkend beeld ontwikkelt, is de term ´very-late-onset 

schizophrenia-like psychosis´ gangbaar. 

Ouderen met schizofrenie vormen een heterogene groep. Naast oudere 

patiënten die al op jonge leeftijd schizofrenie hebben gekregen, omvat 

de groep tevens patiënten die deze aandoening pas op latere leeftijd 

ontwikkelden. Gezien de bij schizofrenie sterk verhoogde mortaliteit, 

kunnen oudere patiënten met ´early onset´ schizofrenie worden 

beschouwd als overlevers. Hun levensloop is vaak sterk bepaald door hun 

aandoening, die kansen op opleiding, werk, vriendschappen en relaties 

meestal ernstig heeft beperkt. Zulke beperkingen hebben de meeste 

patiënten met een later ontstane schizofrenie niet ervaren. Toch heeft ook 

schizofrenie die pas op latere leeftijd ontstaat een ernstig ontregelende 

invloed op het leven van patiënten en hun omgeving. 

Oudere patiënten zijn sterk onderbelicht in de wetenschappelijke 

literatuur over schizofrenie, terwijl het een snel groeiende groep betreft 

die bovendien meerdere specifieke kenmerken heeft. Eén van de redenen 

voor deze onderbelichting zal gelegen zijn in de dubbele stigmatisering 
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waar deze patiënten mee te maken hebben: het stigma van schizofrenie én 

het stigma van ouderdom. In Nederland zijn er momenteel naar schatting 

zo’n 20.000 zestigplussers met schizofrenie. Door demografische 

ontwikkelingen zal deze groep over 20 jaar, in 2031, zijn toegenomen tot 

ongeveer 30.000 personen. Daarmee zijn ouderen de snelst groeiende 

groep van alle mensen met schizofrenie. Door de sterke afbouw van 

intramurale psychiatrische voorzieningen gedurende de tweede helft van 

de vorige eeuw, wonen de meeste ouderen met schizofrenie vandaag de 

dag in de maatschappij.  

Dit proefschrift is geworteld in het SOUL-onderzoek. SOUL is een 

acroniem voor ´Schizofrenie op Oudere Leeftijd´. In Hoofdstuk 1 worden 

de achtergronden van dit onderzoek besproken. Het SOUL-onderzoek 

stelde zich ten doel om:

(1) meer kennis te vergaren over schizofrenie op oudere leeftijd door 

het bestuderen van het klinisch en sociaal functioneren van een 

cohort patiënten van zestig jaar en ouder, in behandeling bij de 

geestelijke gezondheidszorg en gediagnosticeerd met schizofrenie, 

een schizoaffectieve stoornis of een waanstoornis. Deze laatste twee 

stoornissen (ook wel schizofreniespectrumstoornissen genoemd) zijn 

sterk verwant met schizofrenie. 

(2) behandelaars en zorginstellingen van informatie te voorzien, om de 

behandeling en ondersteuning die aan deze patiënten wordt geboden te 

verbeteren. 

Het SOUL-onderzoek ging in 2006 van start en vond grotendeels plaats 

in Amsterdam Zuid, binnen het verzorgingsgebied van de instelling voor 

geestelijke gezondheidszorg GGZ inGeest. In totaal kwamen 185 patiënten 

in aanmerking voor onderzoeksdeelname. Een aantal patiënten was niet in 

staat om deel te nemen (N = 31), terwijl een ander deel afzag van deelname 

(N = 34). Daarmee bleven 120 patiënten over, die in het onderzoek 

participeerden. Aanvullend werden nog 11 deelnemers (allen met ´late 
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onset´ schizofrenie) geworven in de psychiatrische verzorgingsgebieden 

Amsterdam Nieuw West (GGZ in Geest) en Utrecht (Altrecht). 

Hoofdstuk 2 beschrijft de literatuurstudie die wij voorafgaand aan het 

onderzoek verrichtten naar het sociaal functioneren van oudere ambulante 

patiënten met schizofrenie. Sociaal disfunctioneren is verantwoordelijk 

voor een belangrijk deel van de ziektelast bij schizofrenie. Verbeteren 

van sociaal functioneren is dan ook een belangrijk behandeldoel, breder 

dan het uitsluitend bestrijden van psychotische symptomen. Onze 

literatuurstudie richtte zich met name op sociale rolvervulling, sociale 

vaardigheden en sociale steun. Van de 1679 artikelen die wij systematisch 

opspoorden, kwalificeerden er 36 voor dit onderzoek. De meeste 

publicaties waren afkomstig uit de Verenigde Staten. 

In diverse aspecten van sociaal functioneren (zoals vriendschappen, 

partnerrelaties, zelfstandig wonen) blijken oudere schizofrenie patiënten 

in het nadeel te zijn ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten. Sociale 

handicaps die patiënten met ´early onset´ schizofrenie reeds in het begin 

van hun ziekte opliepen, bij voorbeeld door gemiste kansen op een 

relatie of een opleiding, beïnvloeden vanzelfsprekend ook hun sociaal 

functioneren op oudere leeftijd. Daarentegen zijn patiënten die pas op 

latere leeftijd schizofrenie ontwikkelen vaak beter sociaal geïntegreerd. 

Verder is er sprake van aanzienlijke verschillen in sociaal functioneren 

tussen individuele patiënten en zijn er aanwijzingen dat een aantal 

patiënten met het ouder worden sociaal juist beter gaat functioneren. 

Wat betreft de kwaliteit van sociale vaardigheden is er een duidelijke 

samenhang met het niveau van cognitief functioneren en (in iets mindere 

mate) met de intensiteit van psychotische symptomen. 

Een groot deel van de variantie in sociaal functioneren is nog 

onverklaard. Naar de effecten van de aanwezigheid en kwaliteit van 

sociale steun op het functioneren van oudere schizofrenie patiënten 

is nog weinig onderzoek verricht. Ook de invloed van andere mogelijk 
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relevante omgevingsvariabelen, zoals het beschikbaar zijn van sociale 

voorzieningen, is tot dusver onderbelicht gebleven. Bij onderzoek naar 

sociaal functioneren is het van belang ook de visie van patiënten zelf te 

betrekken. Dat doet niet alleen recht aan het perspectief van de patiënt, 

maar kan ook relevante informatie opleveren bij vergelijking met de 

beoordeling door derden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de meting van de prevalentie van schizofrenie 

en spectrumstoornissen, alsmede de verdeling naar ontstaansleeftijd 

en geslacht bij patiënten van 60 jaar en ouder binnen het psychiatrisch 

verzorgingsgebied Amsterdam Zuid. Deze patiënten werden op 

systematische wijze opgespoord via het casusregister van GGZ 

inGeest. De eenjaarsprevalentie van schizofrenie bedroeg 0.55% (95% 

betrouwbaarheidsinterval: 0.46-0.64), van schizoaffectieve stoornissen 

0.14% (0.09-0.20) en van waanstoornissen 0.03% (0.01-0.06). De 

schizofrenie prevalentie die wij vonden is vergelijkbaar met die voor 

jongere populaties. In de algemene oudere bevolking zal de prevalentie 

nog hoger liggen, omdat onze meting uitsluitend de patiëntengroep 

betrof die in psychiatrische zorg was. Een opvallende bevinding was dat 

bij meer dan één van elke drie patiënten schizofrenie pas na het 40e jaar 

was ontstaan. Verder waren vrouwen duidelijk oververtegenwoordigd 

(prevalentie vrouwen 0.68%; mannen 0.35%). Dit gold ook voor de 

patiënten met ´early onset´ schizofrenie (prevalentie vrouwen 0.42%; 

mannen 0.24%). 

De gemeten prevalentiewaarde toont de klinische relevantie die 

schizofrenie ook op oudere leeftijd nog heeft. Bovendien blijkt de groep 

oudere patiënten met schizofrenie in een aantal opzichten wezenlijk 

te verschillen van jongere patiënten. De groep omvat naast oud 

geworden patiënten met ´early onset´ schizofrenie een aanzienlijk aantal 

(overwegend vrouwelijke) patiënten, die pas op latere leeftijd schizofrenie 

ontwikkelden. Voor deze laatste groep geldt onder meer dat patiënten vaak 
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beter sociaal geïntegreerd zijn en minder cognitieve beperkingen hebben. 

De intensiteit van positieve en negatieve psychotische symptomen bepalen 

mede het niveau van functioneren van patiënten. Hoofdstuk 4 bestudeert 

de aanwezigheid van psychotische symptomen bij de patiënten met 

schizofrenie of een schizoaffectieve stoornis binnen het onderzochte 

verzorgingsgebied. Hierbij maakten wij gebruik van de in 2005 

geïntroduceerde consensus definitie van symptoomremissie. Volgens deze 

definitie is er sprake van symptoomremissie bij afwezigheid of minimale 

intensiteit van acht (positieve, negatieve en algemene) symptomen op de 

PANSS, een veelgebruikte meetschaal voor psychotische symptomen. Als 

aanvullend criterium gold dat patiënten in de voorafgaande zes maanden 

niet psychiatrisch opgenomen waren geweest. 

Slechts 3 van elke 10 patiënten (29.4%) bleek aan de definitie van 

symptoomremissie te voldoen. Dit weerspreekt de veronderstelling dat de 

meeste oudere patiënten met schizofrenie nog maar weinig psychotische 

symptomen hebben. Het gevonden percentage is aanmerkelijk lager dan 

in twee eerdere (Noordamerikaanse) studies naar symptoomremissie bij 

oudere patiënten met ´early onset´ schizofrenie. Aangezien deze studies 

geselecteerde patiëntenpopulaties onderzochten, menen wij dat onze 

bevinding klinisch meer representatief is. 

Schizoaffectieve patiënten waren vaker in symptoomremissie dan 

patiënten met schizofrenie. Verder bleek dat patiënten in remissie trouwer 

waren in hun contacten met de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien 

scoorden zij hoger op enkele maten voor sociaal functioneren. Er kon geen 

samenhang worden aangetoond tussen symptoomremissie en maten voor 

cognitie, stemming en ervaren kwaliteit van leven.   

Hoofdstuk 5 beschrijft een vergelijking van de cognitieve prestaties 

van oudere patiënten met schizofrenie en oudere patiënten met een 

bipolaire stoornis. Cognitieve beperkingen zijn een belangrijk kenmerk 
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van schizofrenie. Ook bij patiënten in symptoomremissie blijven deze 

beperkingen aanwezig. Voor het functioneren op langere termijn en de 

behoefte aan zorg hebben cognitieve beperkingen een sterke voorspellende 

waarde. Juist op oudere leeftijd is aandacht voor cognitief functioneren van 

belang. Veroudering kan immers reeds aanwezige cognitieve beperkingen 

versterken. 

In de wetenschappelijke literatuur is de laatste jaren een debat gaande 

over het al dan niet specifieke karakter van de cognitieve beperkingen die 

bij schizofrenie worden gevonden. Bij jongere patiënten zijn er inmiddels 

diverse aanwijzingen dat de verschillen in cognitieve beperkingen tussen 

schizofrenie en de bipolaire 1 stoornis (een andere ernstige psychiatrische 

aandoening) vooral kwantitatief zijn. In oudere populaties is dit tot 

dusver nauwelijks onderzocht. Om die reden vergeleken wij de prestaties 

binnen een aantal cognitieve domeinen (aandacht / werkgeheugen; 

verbaal geheugen; executieve functies; verbale vloeiendheid) van de 

patiënten met schizofrenie in ons studiecohort (N = 67, waarvan N = 20 in 

symptoomremissie resp. N = 47 niet in symptoomremissie), met die van 

oudere bipolaire 1 patiënten met een normofore stemming (N = 74) en die 

van ouderen zonder een psychiatrische aandoening (N = 69). 

Zowel de patiënten met schizofrenie als de bipolaire patiënten 

presteerden overwegend duidelijk slechter dan hun gezonde 

leeftijdsgenoten (grote effecten voor verbaal geheugen, executieve functies, 

verbale vloeiendheid; kleine tot matig sterke effecten voor aandacht 

/ werkgeheugen). Er waren slechts geringe verschillen in cognitieve 

prestaties tussen de patiënten met schizofrenie die in symptoomremissie 

waren en de bipolaire patiënten. Geen van beide groepen presteerde 

structureel beter dan de andere groep. Deze bevinding suggereert dat de 

fenomenologie van de cognitieve beperkingen bij deze twee aandoeningen 

op latere leeftijd sterk vergelijkbaar is. Verder scoorden schizofrenie 

patiënten die in symptoomremissie waren binnen meerdere cognitieve 

domeinen beter dan patiënten die niet in symptoomremissie waren. De 
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effectgrootte van deze verschillen was echter klein. 

Hoofdstuk 6 bestudeert de zorgbehoefte van oudere patiënten met 

schizofrenie. Verreweg de meeste mensen die schizofrenie ontwikkelen 

zijn aangewezen op zorg en ondersteuning, meestal met een langdurig 

karakter. Vaak verandert deze zorgbehoefte met het ouder worden. Zo 

kunnen sommige behoeftes verminderen (bij voorbeeld door een afname 

van psychotische symptomen), terwijl andere behoeftes juist toenemen 

of voor het eerst ontstaan (bij voorbeeld door lichamelijke achteruitgang). 

Wij onderzochten de behoefte aan zorg bij de patiënten binnen ons 

verzorgingsgebied met behulp van de ‘Camberwell Assessment of Need 

for the Elderly’ (CANE), een veel gehanteerd meetinstrument waarmee 

24 verschillende zorgbehoeftes worden gedocumenteerd. Steeds werd 

vastgesteld of een bepaalde zorgbehoefte al dan niet was vervuld. 

Omdat het aanwezig zijn van een zorgbehoefte verschillend kan worden 

beoordeeld door patiënten zelf en door anderen, werden telkens twee 

meningen geregistreerd: die van de patiënt en die van een stafmedewerker 

die de patiënt goed kende.  

Gemiddeld gaven patiënten 7.6 zorgbehoeftes aan, waarvan er 

6.1 vervuld en 1.5 onvervuld waren. Stafmedewerkers rapporteerden 

gemiddeld iets meer zorgbehoeftes, zowel vervuld als onvervuld. 

Deze aantallen liggen aan de bovenkant van wat voor jongere 

patiëntenpopulaties is gerapporteerd. Behoeftes op psychologisch terrein 

(met name omgaan met stress en met psychotische symptomen) en 

sociaal terrein (met name gezelschap en dagbesteding) bleken vaker 

onvervuld te zijn dan behoeftes op omgevingsgebied (zoals huisvesting) 

en lichamelijke behoeftes (zoals zelfzorg). Een vergelijkbare verdeling 

is ook gerapporteerd in onderzoek bij jongere patiënten. Patiënten en 

stafmedewerkers waren het in 84% van de gevallen eens of een bepaalde 

zorgbehoefte bestond, en of deze al dan niet vervuld was. Voor drie 

zorgbehoeftes (psychotische symptomen, gezelschap en dagbesteding) 
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was deze overeenstemming lager dan 75%. Van de 114 deelnemers hadden 

er slechts 29 (25.4%) een mantelzorger, gedefinieerd als iemand die 

minstens een uur per week vrijwillige en onbetaalde zorg aan de patiënt 

verleende. De door patiënten ervaren kwaliteit van leven bleek sterk samen 

te hangen met het aantal onvervulde zorgbehoeftes dat zij aangaven 

(verklaarde variantie: 36%). Ook deze bevinding is vaak bij jongere 

patiënten gedaan. 

  

In Hoofdstuk 7 wordt, na becommentariëring van methodologische 

aspecten van het uitgevoerde onderzoek, een aantal algemene 

conclusies besproken. De resultaten van dit proefschrift pleiten 

voor een genuanceerde visie op ouderen met schizofrenie (inclusief 

spectrumstoornissen). De prevalentie van deze stoornissen blijft ook op 

oudere leeftijd aanzienlijk, maar in een aantal opzichten verschilt de groep 

oudere patiënten duidelijk van jongere patiënten. Dit blijkt onder meer uit 

het hoge percentage vrouwen en het substantiële aantal patiënten met een 

latere beginleeftijd van de aandoening. Hoewel psychotische symptomen 

bij een meerderheid van de patiënten actief aanwezig zijn, is er ook een 

redelijk aantal patiënten dat in symptoomremissie is. Symptoomremissie 

is geassocieerd met een betere therapietrouw en een hoger niveau van 

sociaal functioneren. De cognitieve prestaties van patiënten blijven 

gemiddeld duidelijk achter bij die van gezonde leeftijdsgenoten. De 

zorgbehoefte van deze patiëntengroep blijkt aanzienlijk en is divers 

van aard, samenhangend met zowel de psychiatrische aandoening als 

met het ouder worden. Het belang van het signaleren van onvervulde 

zorgbehoeftes komt onder meer naar voren uit de sterke relatie tussen 

het aantal onvervulde zorgbehoeftes en de ervaren levenskwaliteit. Er zijn 

vooral lacunes wat betreft zorgbehoeftes met een psychosociaal karkater. 

Het samenspel van psychiatrische aandoening en veroudering geeft 

aanleiding tot een grote inter-individuele variatie. Vanuit een theoretisch 

gezichtspunt kunnen patiënten op een continuüm van functioneren 
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en welzijn worden geplaatst. Aan het ene einde van dit continuüm zijn 

individuen te vinden bij wie de gevolgen van hun aandoening beperkt zijn 

gebleven en die veerkrachtig bleken in het emotioneel en sociaal omgaan 

met hun ziek zijn. Als zij bovendien een goede lichamelijke gezondheid 

genieten, kan er bij hen soms zelfs worden gesproken van ´succesvol oud 

worden´. Dit is echter maar voor enkele patiënten weggelegd. Aan de 

andere zijde van dit continuüm zijn sterk ingeperkte patiënten te vinden, 

van wie het bestaan gedomineerd is gebleven door hun psychose, zowel 

in symptomatisch als in sociaal opzicht. Als hen ook nog het lot treft van 

een ernstige lichamelijke ziekte of handicap, zijn zij meestal blijvend 

aangewezen op institutionele zorg. Of ze leiden, wanneer de inhoud van 

hun psychotische belevingen hen ervan weerhoudt om hulp te accepteren, 

een kommervol bestaan, grotendeels buiten het zicht van de samenleving. 

Hoewel de uitersten van dit continuüm de meeste aandacht trekken, 

zullen de meeste patiënten met schizofrenie zich ergens tussen deze twee 

extremen in bevinden. In de loop der tijd kunnen zij naar de ene dan wel 

de andere kant van dit continuüm opschuiven. Natuurlijk is een dergelijk 

continuüm een simplificering van de werkelijkheid, waarin immers 

diverse andere invloeden (bij voorbeeld de aanwezigheid van sociale 

steun) de uitkomst meebepalen. Toch doet het beeld van een dynamisch 

continuüm wel recht aan het heterogene beloop van patiënten: sommigen 

zijn met het ouder worden slechter af, anderen blijven opvallend stabiel 

functioneren en een aantal patiënten kan juist een betere levenskwaliteit 

gaan ervaren met het klimmen der jaren. Voor een uniform stereotype van 

dé oudere patiënt met schizofrenie is er dus geen bestaansrecht. 

Hoofdstuk 7 besluit met een aantal aanbevelingen voor de zorg aan 

ouderen met schizofrenie. Er moet meer werk worden gemaakt van het 

bereiken van ouderen met schizofrenie die momenteel niet bekend zijn 

bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat betreft niet alleen individuen in 

de samenleving, maar ook verpleeghuispatiënten. Defaitisme over de 

mogelijkheid van oudere patiënten om te profiteren van het aanbod aan 
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rehabilitatie en psychotherapeutische interventies, dat inmiddels voor 

jongere patiënten wel veelal beschikbaar is, moet worden bestreden. 

Het aanbod aan dagactiviteiten en aan woonvoorzieningen die rekening 

houden met de psychiatrische achtergrond van bewoners vraagt om 

snelle uitbreiding. De verontrustende cijfers die de laatste jaren zijn 

gepubliceerd over verhoogde somatische morbiditeit en mortaliteit 

bij schizofrenie impliceren dat er (veel) meer aandacht nodig is voor 

het lichamelijk functioneren van patiënten met schizofrenie. Op het 

vlak van wetenschappelijk onderzoek is er onder meer behoefte aan 

nieuwe longitudinale studies, die het beloop van functioneren zichtbaar 

maken. Ook is specifieke aandacht voor de groep oudere ouderen (75-

plus) wenselijk. Het belang van sociale steun is een tot dusver ten 

onrechte verwaarloosd onderzoeksterrein. Dat geldt ook voor de rol die 

mantelzorg voor deze patiëntengroep vervult. Tenslotte kan onderzoek dat 

kwalitatieve methodes gebruikt informatie opleveren, die in kwantitatieve 

benaderingen verborgen blijft. Een mogelijk voorbeeld hiervan zijn de 

barrières die patiënten kunnen ervaren bij het toegang verkrijgen tot of 

accepteren van aangeboden zorg.
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