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Verandering in diagnose gedurende tien jaar
na eerste opname wegens een stoornis met
psychotische kenmerken
Betrouwbare psychiatrische diagnostiek en stabiliteit van gestelde diagnoses zijn van belang voor
een adequate behandeling en goede voorlichting
aan patiënten en hun omgeving. Daarnaast zijn ze
van grote waarde voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van genetische associatiestudies kunnen bijvoorbeeld vertekend worden doordat diagnoses over de tijd instabiel zijn.
Bromet e.a. (2011) deden een follow-uponderzoek bij 628 patiënten die voor het eerst werden
opgenomen wegens een psychiatrische stoornis
met psychotische kenmerken. Het doel was het
onderzoeken van de stabiliteit van diagnoses verdeeld over vijf categorieën. Bij opname, na 6 maanden, 2 en 10 jaar werd het ‘Structured Clinical Interview for dsm Disorders’ afgenomen door ten minste
twee psychiaters. Na 10 jaar konden nog 470 (74,8%)
patiënten van het cohort onderzocht worden.
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Bij opname was de verdeling van de diagnoses:
29,6% stoornis uit het schizofreniespectrum, 21,1%
bipolaire stoornis, 17,0% psychotische depressie,
4,5% middelengeïnduceerde psychose en 27,9%
andere psychotische stoornissen. Het aandeel schizofreniespectrumstoornis steeg in 10 jaar van 29,6
naar 49,8% en dat van bipolaire stoornis van 21,1
naar 24,0%. De opnamediagnoses schizofrenie en
bipolaire stoornis veranderden in de loop van tijd
het minst: respectievelijk 89,2 en 77,8% van de patiënten hield de oorspronkelijke diagnose. De diagnoses depressieve stoornis en bipolaire stoornis
converteerden in 10 jaar bij respectievelijk 30 en
15% naar schizofrenie. De belangrijkste factoren
hierbij waren een daling van de score op de ‘Global
Assessment of Functioning’ (gaf ) en een toename van
positieve en negatieve symptomen. Tijdens het
onderzoek nam de diagnostische onzekerheid af:
de groep met ‘andere psychotische stoornissen’
daalde van 110 (bij aanvang) naar 38 patiënten (na
10 jaar). Slechts de helft van de patiënten had op
alle meetmomenten dezelfde diagnose.
Als beperkingen van deze studie noemen
auteurs onder andere dat de resultaten niet volledig generaliseerbaar zijn naar niet-opgenomen
patiënten en/of patiënten zonder psychotische
stoornis. Verder is door de lange tijd tussen de 3de
en de 4de meting niet te achterhalen wanneer in
die periode een conversie heeft plaatsgevonden.
Mogelijk veranderen na bijvoorbeeld 5 jaar de
meeste diagnoses niet meer. De studie is volgens
ons overtuigend door de lange follow-up, het grote
aantal deelnemers en de zorgvuldige diagnostische procedure.
Dat in dit onderzoek na 10 jaar meer dan de
helft van de diagnoses is gewijzigd, vinden wij van
grote betekenis voor de klinische praktijk. Het is
van belang gestelde diagnoses systematisch te heroverwegen, gebruikmakend van beloopsinformatie. Het is de vraag of dit in onze dagelijkse praktijk
voldoende gebeurt.
Een mogelijke verklaring voor de conversies
richting het schizofreniespectrum is dat diagnostici in de vroege fase diagnoses met een slechte
prognose vermijden. Opvallend was dat de helft
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van het cohort een depressieve episode in de voorgeschiedenis had; wellicht werden daarom aanvankelijk meer diagnoses in het affectieve spectrum gesteld. Een deel van de conversies verliep
richting de schizoaffectieve stoornis: van 3,4%
(aanvang) naar 11,5% (na 10 jaar). Juist voor deze
diagnose is beloopsinformatie onmisbaar. De status van deze diagnose als opzichzelfstaande stoornis is echter controversieel (Corell e.a. 2010) en er is
veel overlap in symptomen met schizofrenie en
bipolaire stoornis.
De auteurs benadrukken de gevonden diagnostische verschuivingen en de noodzaak periodiek diagnoses te herevalueren. Hun studie illustreert echter ook dat een diagnose van schizofrenie
gesteld bij een eerste psychose relatief weinig foutpositief blijkt.
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