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o v e r z i c h t s a r t i k e l

Laat-ontstane schizofrenie: een dementia non-
praecox?
Overzicht en aanbevelingen voor de differentiële diagnostiek

c . j .  k e r s s e n s ,  y . a . l .  p i j n e n b u r g ,  s .  s c h o u w s ,  p .  e i k e l e n b o o m , 
w .  v a n  t i l b u r g

achtergrond Er bestaat een decennialange discussie of de laat-ontstane schizofrenie 
(los) een aparte vorm is van schizofrenie. Een belangrijke vraag is of laat-ontstane schizofrenie 
een neurodegeneratieve etiologie heeft en progressief van aard is.
doel Inzicht krijgen in de klinische aspecten, etiologische factoren en beloopskenmerken 
van los. Tevens aanbevelingen doen voor de praktijk ter verbetering van de diagnostiek en de 
differentiëring van dementie.
methode Met behulp van Medline en de Cochrane databases werd gezocht op de trefwoorden 
‘(very) late-onset schizophrenia’ en ‘paraphrenia’, gecombineerd met ‘course’, ‘outcome’, 
‘cognition’, ‘decline’, ‘white matter hyperintensities’, ‘mri’ en ‘neuropsychological’, ‘postmortem’ 
en ‘cerebrospinal fluid’. De onderzochte publicatieperiode was 1960-november 2004.
resultaten Klinische parameters en functioneel/structureel hersenonderzoek vertonen 
zowel verschillen als overeenkomsten met de vroege vorm van schizofrenie (‘early-onset’, eos). 
Bij de ‘very-late-onset schizophrenia-like psychosis’ (vlos) bestaat geen duidelijkheid over het 
beloop en blijken de klinische verschillen ten opzichte van de vroege vorm nog meer uitgesproken. 
In hoeverre neurodegeneratieve factoren een rol spelen is onbekend.
conclusie Onduidelijk blijft of (v)los  een van eos  neurobiologisch te onderscheiden 
ziektebeeld is, gezien de onduidelijkheid over de etiologische en fysiopathologische factoren. In 
hoeverre de (v)los  een dementia non-praecox is, is niet aangetoond. Het is van groot belang om 
de klinische diagnose los  zo goed mogelijk te onderbouwen en te blijven evalueren.
[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)9, 717-727]

trefwoorden beloop, dementie, differentiële diagnostiek, laat-ontstane schizofrenie, 
neurodegeneratie

Toen Kraepelin in 1893 de term dementia praecox 
introduceerde, refereerde hij met de term demen-
tia naar een verslechtering in het functionele en 
intellectuele functioneren en met de term praecox 
naar het vroege ontstaan van schizofrenie. Later 
introduceerde hij de term parafrenie om een sub-
groep van psychosen met relatief gespaarde per-

soonlijkheid, wil en affect aan te duiden. Deze 
term werd echter gedefinieerd op grond van feno-
menologie en niet op grond van leeftijdsgrenzen. 
Na Kraepelin hebben verschillende psychiaters 
gepoogd bij ouderen verschillende leeftijdsgebon-
den subgroepen van schizofrenie te onderscheiden 
en te definiëren, zoals Spätschizofrenie (Bleuler) en 
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late paraphrenia (Roth) (Riecher-Rossler e.a. 1997). 
De late parafrenie omvatte echter ook de op late 
leeftijd ontstane waanstoornissen. Door het in-
consistente gebruik van terminologie en wisse-
lende inclusiecriteria en leeftijdsafkappunten is 
het onderzoek van de afgelopen eeuw lastig te in-
terpreteren (Howard e.a. 2000). Ook vertonen de 
diverse onderzoeken aanzienlijke methodologi-
sche tekortkomingen (Riecher-Rossler e.a.1997). 
Het al dan niet geïncludeerd zijn van de laat-ont-
stane schizofrenie (late-onset schizophrenia; los) als 
aparte subgroep in de verschillende versies van de 
dsm weerspiegelt de onduidelijke of controversi-
ele positie die los in de loop van de afgelopen 
eeuw heeft ingenomen en nu nog steeds in-
neemt.

Een internationale groep onderzoekers heeft 
in 1999 een eerste aanzet gegeven tot het bundelen 
van de onderzoeksresultaten tot op dat moment 
en een voorstel gedaan voor een eenduidige defini-
tie teneinde de positie van los te verduidelijken 
en onderzoek te stimuleren (Howard e.a. 2000).

Een belangrijke vraag is of los in tegenstel-
ling tot de vroege vorm een neurodegeneratieve 
etiologie heeft en daarmee samenhangend of de 
stoornis progressief van aard is. Vooral de differen-
tiële diagnose met de frontotemporale dementie 
kan moeilijk zijn. Hierbij wordt het beloop vaak 
gezien als de gouden standaard.

De nadruk in dit overzichtsartikel ligt op de 
vraag of los kan worden beschouwd als een ‘de-
mentia non-praecox’. Hierbij wordt met ‘demen-
tia’ niet zozeer verwezen naar een klinisch syn-
droom zoals bedoeld in de dsm-iv (American 
Psychiatric Association 1994) en de cbo-richtlijn 
(Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg cbo 
2005), maar naar een mogelijke neurodegenera-
tieve etiologie en daarmee samenhangend een 
eventueel progressief verslechterend beeld. De de-
finitie van het veelgebruikte begrip ‘neurodegene-
ratief’ blijkt niet eenvoudig te vinden. In het alge-
meen verwijst het naar hersenziekten waarbij het 
klinische beeld gekoppeld wordt aan neuropatho-
logische bevindingen, zoals neuronenverlies en 
gliosis in specifieke hersengebieden, die niet het 

gevolg zijn van trauma, infecties of infarcten. Re-
cent is er een tendens om neurodegeneratieve 
stoornissen te definiëren op een moleculair niveau 
(Przedborski e.a. 2003). Intraneuronale inclusie en 
neerslagen van abnormale eiwitten als gevolg van 
stoornissen in het eiwitmetabolisme worden ver-
ondersteld een rol te spelen. Afwijkingen van ei-
witten als ß-amyloïd, α-synucleïne en gehyper-
fosforyleerd tau zouden bij meer dan 90% van de-
generatieve dementieën een rol spelen (Cummings 
2003). Daarnaast zouden neurodegeneratieve aan-
doeningen een progressief karakter hebben als 
gevolg van neuronenverlies (Przedborski e.a. 2003). 
Met behulp van gegevens uit de internationale li-
teratuur zal een beeld worden geschetst van de 
state of the art van los en zullen aanbevelingen 
voor de diagnostiek in de klinische praktijk gege-
ven worden.

methode

Voor dit overzichtsartikel is gebruikgemaakt 
van Medline en van de Cochrane database, waarbij 
gezocht is met de trefwoorden ‘(very) late-onset 
schizophrenia’ en ‘paraphrenia’, gecombineerd met 
‘course’, ‘outcome’, ‘cognition’, ‘decline’, ‘white matter 
hyperintensities’, ‘mri’ en ‘neuropsychological’, ‘post-
mortem’ en ‘cerebrospinal fluid’; met als publicatie-
periode 1960 - november 2004. Daarnaast werden 
referenties uit verkregen relevante artikelen opge-
zocht. De aldus verkregen 157 artikelen bestonden 
uit empirische/oorspronkelijke stukken, over-
zichtsartikelen en meningen. Hiervan waren 96 
relevant voor het doel van het overzichtsartikel. 
Een selectie werd gemaakt op aanwezigheid van 
controlegroepen, of vergelijking met vroeg-ont-
stane schizofrenie (early onset schizophrenia; eos). 
Uiteindelijk zijn 47 artikelen gebruikt. Ter wille 
van de leesbaarheid wordt soms verwezen naar een 
overzichtsartikel. Tevens is gebruikgemaakt van 
de boeken Late onset schizophrenia (Howard e.a. 
1999), Alzheimer en andere vormen van dementie (Jon-
ker e.a. 2001) en de Richtlijn diagnostiek en medica-
menteuze behandeling van dementie (Kwaliteitsinsti-
tuut voor de gezondheidszorg cbo 2005).
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resultaten

Definitie Schizofrenie wordt in het alge-
meen beschouwd als een verzamelnaam voor een 
heterogene groep van waarschijnlijk gerelateerde 
stoornissen. Hoewel er grote overeenkomsten 
zijn in het klinische beeld tussen de verschillen-
de leeftijdsgroepen heeft men juist op grond van 
de verschillen in de afgelopen eeuw toch steeds 
gemeend een leeftijdsonderscheid te moeten ma-
ken. In een internationale consensusbijeenkomst 
vond men dat er voldoende argumenten waren 
om 2 leeftijdsgebonden subgroepen te onder-
scheiden, namelijk de los, gedefinieerd als een 
vorm optredend tussen het 40ste en 60ste levens-
jaar en de ‘zeer laat-ontstane schizofrenieachtige 
psychose’ (very late-onset schizophrenia-like psychosis; 
vlos), optredend na het 60ste jaar (Howard e.a. 
2000). Sommige vooraanstaande auteurs vinden 
dat überhaupt niet gesproken mag worden van 
‘schizofrenie bij ouderen’, omdat door verschil in 
fenomenologie en door het late ontstaan een an-
dere etiologie en pathofysiologie waarschijnlijk 
zijn (Andreasen 1999).

Epidemiologie Bij 15 - 23% van de klinisch 
opgenomen patiënten zou de schizofrenie na het 
40ste levensjaar optreden, bij slechts 3 - 4% na het 
60ste levensjaar (Harris & Jeste 1988). Prevalentie-
cijfers in de bevolking zijn er amper. Schattingen 
lopen uiteen van 0,1 - 0,6% bij personen > 60 jaar 
(Castle & Murray 1993).

Diagnose De diagnose los wordt net als 
bij de vroeg-ontstane schizofrenie (eos) gesteld 
op basis van de klinische symptomatologie. In de 
dsm-iv is er geen aparte categorie voor de-laat 
ontstane variant, hoewel er wordt beschreven dat 
er leeftijdsgebonden verschillen kunnen zijn in 
klinische presentatie (American Psychiatric As-
sociation 1994).

In de klinische differentiële diagnose staan 
onder meer de waanstoornis en dementieën, zoals 
ziekte van Alzheimer, Lewy-lichaampjesdementie, 
vasculaire dementie en frontotemporale dementie 

(ftd) (Jonker e.a. 2001). Met behulp van aanvul-
lend onderzoek en mede op grond van het beloop 
kan men vaak tot een differentiatie komen (zie ta-
bel 1). Vooral de differentiëring van ftd kan moei-
lijk zijn. ftd presenteert zich meer met gedrags-
stoornissen dan met cognitieve achteruitgang en 
kan een vrij langzaam beloop hebben (Gregory e.a. 
1998; Stone e.a. 2003).

Klinisch beeld van los  vergeleken met dat van 
vroeg-ontstane schizofrenie Hoewel er uit de vele 
fenomenologische beschrijvingen en onderzoe-
ken een opvallende overeenkomst lijkt te zijn 
met de vroege variant, lijken er bij los vaker 
visuele, tactiele en olfactorische hallucinaties op 
te treden, evenals achtervolgings- en partitiewa-
nen (waan dat vaste structuren permeabel zijn). 
Formele denkstoornissen, affectieve afvlakking 
en negatieve symptomen zouden juist minder 
vaak optreden, stemmingsontregelingen juist 
vaker. De prognose zou gunstiger zijn. Na het 
60ste levensjaar zijn formele denkstoornissen en 
negatieve symptomatologie zeldzaam (Castle & 
Murray 1997; Hafner 1998; Howard e.a. 1993; Sato 
e.a. 2004; Schultz e.a. 2000)

Risicofactoren In vergelijking met eos is er 
bij zowel los als vlos een sterke overrepresen-
tatie van vrouwen (Howard e.a. 2000). Castle e.a. 
(1998) vonden 3 incidentiepieken voor vrouwen 
(22, 37 en 62 jaar) in tegenstelling tot 2 pieken bij 
mannen (21 en 39 jaar).

In een aantal gevallen lijkt het premorbide 
sociaal functioneren bij (v)los opvallend goed in 
vergelijking met de vroege vorm (Castle e.a. 1997; 
Hafner e.a. 1998; Jeste e.a. 1997), hoewel er ook pa-
tiënten zijn die juist premorbide schizoïde of pa-
ranoïde trekken hebben (Wynn Owen & Castle 
1999). Sensorische deprivatie (in het bijzonder 
doofheid en sociaal isolement) speelt mogelijk een 
rol bij vooral vlos (Howard e.a. 2000). Ten aanzien 
van de doofheid is niet uitgesloten dat los-pa-
tiënten minder geneigd zijn hulp te zoeken voor 
hun sensorische beperking; dit in tegenstelling tot 
de ouderen zonder schizofrenie, aangezien deze 
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laatsten net zo vaak ongecorrigeerde gehoorspro-
blemen bleken te hebben als de eerste groep (Pra-
ger & Jeste 1993). Brodaty vond geen verschil be-
treffende gehoorsproblemen tussen los-patiën-
ten en controlepersonen (Brodaty e.a. 1999).

Neuropsychologie Het neuropsychologi-
sche profiel van patiënten met schizofrenie ken-
merkt zich door een bepaalde mate van algehele 
cognitieve verslechtering. Er zijn stoornissen van 
de executieve functies, taal, geheugen, aandacht 
en visuospatiële vaardigheden (Heinrichs & Zak-
zanis 1998). Algemeen wordt aangenomen dat de 
achteruitgang niet progressief is (Almeida 1999). 
Het cognitieve profiel van los komt overeen met 
dat van eos, maar de stoornissen zijn minder 
ernstig (Jeste e.a. 1997; Sachdev, Brodaty, Rose e.a. 
1999). Het neuropsychologische profiel vertoont 
overeenkomsten en verschillen met dat van ftd. 

ftd wordt gekenmerkt door executieve functie-
stoornissen in het begin van de ziekte, gevolgd 
door stoornissen van taal en geheugen, terwijl 
schizofrenie wordt gekenmerkt door geheugen-
stoornissen en executieve stoornissen bij een glo-
baal verslechterd profiel (Gregory e.a. 1998). Het 
profiel van los onderscheidt zich van dat van de 
ziekte van Alzheimer, in het bijzonder doordat 
het leervermogen wordt gespaard (Almeida e.a. 
1999).

In hoeverre sociale vaardigheden, zoals het 
herkennen en interpreteren van emoties en bedoe-
lingen van anderen gestoord zijn bij los is onbe-
kend (Mazza e.a. 2003). Onderzoekstesten die geba-
seerd zijn op deze theorie (‘theory of mind’) worden 
ontwikkeld, maar nog niet toegepast bij los.

Pathofysiologie De precieze etiologie en 
pathofysiologie van schizofrenie is onbekend. 

tabel 1 De kenmerken van schizofrenie en van diverse dementievormen

eos los vlos ftd ad lbd VaD
geslacht – V > M V > M V = M V > M V = M M > V

positieve symptomen + + +  +/– +/– +/– +/–

formele denkstoornis + +/– zz +/– +/– +/– +/–

hallucinaties + +/++ ++ +/– +/– + +/–

negatieve symptomen ++ + zz + +/– +/– +

psychose in de familieanamnese + + – – – – –

npo-afwijkingen executieve functies, geheugen executieve functies, geheugen executieve functies, geheugen executieve functies, taal,  

geheugen

executieve functies, geheugen, 

oriëntatie, taal, praxis,  

visuospatiële functies

executieve functies, aandacht, 

visuospatiële functies

afhankelijk van locatie: 

executieve functies (mentale 

flexibiliteit), traagheid

mri-afwijkingen vbr ↑, temporale atrofie vbr ↑, temporale atrofie vbr ↑, temporale atrofie, 

wittestofafwijkingen?

vbr ↑, frontale en/of  

temporale atrofie 

corticale atrofie,  

hippocampusatrofie

corticale atrofie, wmh wmh, infarcten 

spect-afwijkingen frontale en/of temporale 

hypoperfusie

frontale en/of temporale 

hypoperfusie

frontale en/of temporale 

hypoperfusie

frontale en/of temporale 

hypoperfusie

pariëto-temporale  

hypoperfusie

pariëtale hypoperfusie? patchy hypoperfusie

eeg ongestoord? ongestoord? ongestoord?

mogelijk lichte vertraging

tot in gevorderd stadium  

normaal tot licht afwijkend

vertraging, minder reactief relatief vroeg vertraagd, focale 

intermitterende activiteit 

temporaal

vertraging, focale 

afwijkingen

lp (tau/amyloïd bèta) tau normaal, amyloïd-bèta 

onbekend

tau en amyloïd-bèta  

onbekend

tau en amyloïd-bèta  

onbekend 

tau normaal-verhoogd,  

amyloïd-bèta normaal-verlaagd

tau verhoogd, amyloïd-bèta 

verlaagd

tau normaal-verhoogd,  

amyloïd-bèta verlaagd

tau normaal-verhoogd, 

amyloïd-bèta normaal-

verlaagd

pa-onderzoek geen degeneratieve afwijkingen? geen degeneratieve 

afwijkingen? 

tau-positieve tangles limbische 

cortex?

tau +/–, ubiquitine +/– tau, amyloïd-bèta Lewy-lichaampjes, amyloïde 

plaques

infarcering

eos = vroeg-ontstane schizofrenie; (v)los = (zeer) laat-ontstane schizofrenie; ftd = frontotemporale  
dementie; ad = ziekte van Alzheimer; lbd = lewy-lichaampjesdementie ; vad = vasculaire dementie;  
vbr = ventricle-brain ratio; wmh = white matter hyperintensities; npo = neuropsychologisch onderzoek;  
lp = lumbaalpunctie; pa = pathologisch-anatomisch onderzoek; zz = zeer zelden.
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Een overzicht van de verschillende neuropatho-
logische theorieën bij schizofrenie is recent be-
schreven (De Haan & Bakker 2004). Oestrogene 
onttrekking wordt wel geopperd een rol te spelen 
bij los (Seeman 1999).

In onderzoek van los-patiënten ouder dan 
45 wordt net als bij eos-patiënten bij 10 - 15% een 
positieve familieanamnese gevonden (Jeste e.a. 
1997), wat wijst op een genetische component. Fa-
miliaire factoren lijken bij vlos minder van be-
lang dan bij eos (Castle e.a.1997; Howard e.a. 
1997).

Jeste e.a. (1997) opperen als verklaring van het 
verschil in beginleeftijd de differentiële betrok-
kenheid van de verschillende cortico-striato-pal-
lido-thalamische circuits bij schizofrenie. Zij gaan 
niet in op de vraag welke etiologische factoren deze 
verschillen zouden verklaren en of er sprake is van 
progressie. Andreasen, die niet gelooft in een laat 

ontstaan bij schizofrenie, vermoedt dat neurode-
generatieve processen een etiologische rol spelen 
bij de late psychosen (Andreasen 1999). Ondanks 
vele speculaties blijven etiologie en pathofysiolo-
gie van (v)los vooralsnog onduidelijk.

Neuroimaging Onderzoek naar de afwij-
kingen die ten grondslag liggen aan los laat net 
als bij eos op de ct- en mri-scans niet-specifie-
ke, structurele veranderingen zien, zoals een ver-
grote ventrikel-brain-ratio (vbr) en een vergroot 
3de ventrikelvolume. Ook lijken net als bij eos 
de temporaalkwab en/of de gyrus temporalis su-
perior kleiner (Howard e.a. 2000). Ook zijn reduc-
ties van de amygdala, de hippocampus en de en-
torhinale cortex gevonden (Barta e.a. 1997), en zou 
de thalamus groter zijn in vergelijking met die 
in eos (Corey-Bloom e.a. 1995). Barak e.a. (2002) 
vonden bij vlos een vergrote cerebellaire vbr in 

tabel 1 De kenmerken van schizofrenie en van diverse dementievormen

eos los vlos ftd ad lbd VaD
geslacht – V > M V > M V = M V > M V = M M > V

positieve symptomen + + +  +/– +/– +/– +/–

formele denkstoornis + +/– zz +/– +/– +/– +/–

hallucinaties + +/++ ++ +/– +/– + +/–

negatieve symptomen ++ + zz + +/– +/– +

psychose in de familieanamnese + + – – – – –

npo-afwijkingen executieve functies, geheugen executieve functies, geheugen executieve functies, geheugen executieve functies, taal,  

geheugen

executieve functies, geheugen, 

oriëntatie, taal, praxis,  

visuospatiële functies

executieve functies, aandacht, 

visuospatiële functies

afhankelijk van locatie: 

executieve functies (mentale 

flexibiliteit), traagheid

mri-afwijkingen vbr ↑, temporale atrofie vbr ↑, temporale atrofie vbr ↑, temporale atrofie, 

wittestofafwijkingen?

vbr ↑, frontale en/of  

temporale atrofie 

corticale atrofie,  

hippocampusatrofie

corticale atrofie, wmh wmh, infarcten 

spect-afwijkingen frontale en/of temporale 

hypoperfusie

frontale en/of temporale 

hypoperfusie

frontale en/of temporale 

hypoperfusie

frontale en/of temporale 

hypoperfusie

pariëto-temporale  

hypoperfusie

pariëtale hypoperfusie? patchy hypoperfusie

eeg ongestoord? ongestoord? ongestoord?

mogelijk lichte vertraging

tot in gevorderd stadium  

normaal tot licht afwijkend

vertraging, minder reactief relatief vroeg vertraagd, focale 

intermitterende activiteit 

temporaal

vertraging, focale 

afwijkingen

lp (tau/amyloïd bèta) tau normaal, amyloïd-bèta 

onbekend

tau en amyloïd-bèta  

onbekend

tau en amyloïd-bèta  

onbekend 

tau normaal-verhoogd,  

amyloïd-bèta normaal-verlaagd

tau verhoogd, amyloïd-bèta 

verlaagd

tau normaal-verhoogd,  

amyloïd-bèta verlaagd

tau normaal-verhoogd, 

amyloïd-bèta normaal-

verlaagd

pa-onderzoek geen degeneratieve afwijkingen? geen degeneratieve 

afwijkingen? 

tau-positieve tangles limbische 

cortex?

tau +/–, ubiquitine +/– tau, amyloïd-bèta Lewy-lichaampjes, amyloïde 

plaques

infarcering

eos = vroeg-ontstane schizofrenie; (v)los = (zeer) laat-ontstane schizofrenie; ftd = frontotemporale  
dementie; ad = ziekte van Alzheimer; lbd = lewy-lichaampjesdementie ; vad = vasculaire dementie;  
vbr = ventricle-brain ratio; wmh = white matter hyperintensities; npo = neuropsychologisch onderzoek;  
lp = lumbaalpunctie; pa = pathologisch-anatomisch onderzoek; zz = zeer zelden.
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tegenstelling tot Sachdev & Brodaty (1999).
Het is niet geheel duidelijk of bij personen 

met (v)los vasculaire afwijkingen vaker voorko-
men dan bij personen zonder schizofrenie. Hoewel 
in sommige onderzoeken bij de late vorm van 
schizofrenie focale afwijkingen, zoals infarcten en 
wittestofafwijkingen worden gevonden (Lesser 
e.a. 1993; Sachdev & Brodaty 1999; Tonkonogy & 
Geller 1999), zijn er ook onderzoeken waarbij dat 
niet het geval is (Corey-Bloom e.a.1995; Howard 
e.a.1995; Rivkin e.a. 2000; Symonds e.a. 1997). Er 
wordt gesuggereerd dat bij zorgvuldige exclusie 
van neurologische en cerebrovasculaire ziektes 
vasculaire afwijkingen niet vaker worden gevon-
den dan bij personen zonder schizofrenie (Howard 
e.a. 2000). Sommige tegenstrijdigheden zijn mis-
schien nog beter te verklaren door verschillen in 
onderzoeksopzet, meetmethodes en inclusiecrite-
ria dan door het onvoldoende uitsluiten van  
vasculaire risicofactoren en ziektes. Zo zijn er  
verschillen in de mate waarin de afwijkingen ge-
kwantificeerd worden en al dan niet verdeeld zijn 
naar anatomische locatie, en ook in gebruikte in-
clusiecriteria en leeftijd. In functionele beeldvor-
mingsonderzoeken (spect) wordt hypoperfusie 
gezien in frontale en temporale hersenkwabben 
(Sachdev e.a. 1997).

Eeg en liquoronderzoek De weinige onder-
zoeken naar afwijkingen op het eeg duiden niet 
op grote afwijkingen (Reeves & Struve 2003). Wel 
is er een aanwijzing voor een lichte (niet-signifi-
cante) vertraging (Sachdev, Brodaty, Roubina e.a. 
1999). Ook naar aan neurodegeneratie gerelateer-
de biomarkers in de liquor cerebrospinalis van 
patiënten met schizofrenie is zeer weinig onder-
zoek gedaan. Het liquor-taugehalte was normaal 
bij zowel jongere als oudere patiënten met schi-
zofrenie (Schonknecht e.a. 2003). Helaas waren 
in dit onderzoek de inclusiecriteria van de groep 
oudere patiënten niet duidelijk beschreven.

Pathologisch-anatomisch onderzoek Er is 
weinig pathologisch-anatomisch onderzoek ge-
daan bij los. In diverse onderzoeken zijn geen 

aanwijzingen gevonden voor een neurodegene-
ratief substraat, in het bijzonder geen overmaat 
aan plaques/tangles (Blessed e.a. 1968; Bozikas e.a. 
2002). In een recent relatief groot onderzoek zijn 
bij los (> 40 jaar) weinig tot geen amyloïdafzet-
tingen gevonden, maar wel significant meer tau-
positieve tangles in de limbische cortex dan bij de 
controlegroep (Casanova e.a. 2002). In tegenstel-
ling tot bij de ziekte van Alzheimer is geen verlies 
van piramidecellen in de ca1-hippocampus aan-
getoond (Casanova 2003). De conclusie dat los 
een ‘restricted limbic tauopathy’ is, is wellicht wat 
voorbarig, maar verdient wel nader onderzoek.

Beloop los Er is weinig onderzoek gedaan 
naar het beloop van los. Cognitieve achteruit-
gang werd gevonden in enkele oudere onderzoe-
ken (Craig & Bregman 1988; Holden 1987; Hymas 
e.a.1989). Twee recente onderzoeken die verschil-
lend zijn van opzet, geven tegenstrijdige resulta-
ten. Palmer e.a. (2003) vonden na 1 en 2 jaar geen 
significante achteruitgang van de cognitieve 
functies bij zowel eos als los (> 45 jaar). Brodaty 
e.a. (2003) daarentegen vonden bij een follow-up-
onderzoek dat na 5 jaar van 19 los-patiënten (> 
50 jaar) 50% dement was geworden (met name de-
mentie van het Alzheimertype). Bovengenoemde 
onderzoeken zijn moeilijk vergelijkbaar door 
verschillende inclusiecriteria, onderzoeks- en 
testmethodes.

De opnamefrequentie bij los was lager in 
vergelijking met eos en de duur korter (Riecher-
Rossler e.a 1997). De mortaliteit van zowel eos als 
los is 2-3 maal zo hoog als bij controlepersonen 
(Jeste e.a. 1997).

conclusie

Er is een decennialange discussie of (v)los 
van eos te onderscheiden is. Ook met behulp van 
bovenstaande onderzoeksresultaten is deze vraag 
moeilijk te beantwoorden. Kennis over los blijkt 
relatief beperkt en moeilijk te interpreteren door 
conceptuele en terminologische verwarring en 
methodologische beperkingen van onderzoeken. 
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Op het niveau van klinische parameters en functi-
oneel/structureel hersenonderzoek zijn er zowel 
verschillen als overeenkomsten. De internationale 
onderzoeksgroep (Howard e.a. 200) concludeert in 
het consensusdocument dat er voldoende verschil-
len zijn tussen de eos- en de los-groep om los 
voor onderzoeksdoelen als een aparte vorm van 
schizofrenie te onderscheiden. Het advies is een 
(door de onderzoeksgroep zelf erkende arbitraire) 
leeftijdsgrens van 40 jaar. Wat betreft de overeen-
komsten zien deze onderzoekers in het bijzonder 

voor de groep tussen het 40ste en het 60ste jaar zo-
veel overeenkomsten met eos, dat vermoed wordt 
dat het gaat om dezelfde ziekte. Voor vlos, optre-
dend na het 60ste levensjaar is dit veel minder hel-
der. Voor een definitief antwoord is kennis over de 
etiologie en pathofysiologie van los onontbeer-
lijk (Andreasen 1999). Hierover is nagenoeg niets 
bekend. In hoeverre bij los de stoornis al in aan-
leg aanwezig is, zoals bij de eos wordt aangeno-
men, waarbij leeftijdsgerelateerde factoren als 
neurodegeneratie of oestrogeendepletie een luxe-

figuur 1 Aanbevelingen voor de praktijk bij de differentiële diagnose van laat-ontstane schizofrenie

Een psychotische stoornis bij patiënten ouder dan 60 jaar en met een blanco psychiatrische 
voorgeschiedenis en een atypische psychotische stoornis bij patiënten ouder dan 40 jaar.

diagnose
Anamnese

psychosekenmerken, negatieve symptomatologie, gedragsveranderingen, cognitieve achteruitgang

risicofactoren: familieanamnese, sensore beperkingen, isolement

Heteroanamnese

gedragsveranderingen, cognitieve achteruitgang

Onderzoek

systematisch in kaart brengen symptomen (psychiatrisch- en neurologisch onderzoek, bprs, panns)

laboratoriumonderzoek (glucose, bse, Hb, Ht, mcv (mean cell volume), creatinine, tsh (thyroid-stimulating hormone).  

Op indicatie eventueel Na, K en vitaminen)

npo (neuropsychologisch onderzoek bestaande uit tests voor het episodisch geheugen (zowel leervermogen als retrieval-

functie), semantisch geheugen, taalfuncties, woordvloeiendheid, visuospatiële functies, aandacht en concentratie en executief 

functioneren).

mri (temporale atrofie (hippocampus), frontale atrofie, wittestofafwijkingen (white matter hyperintensities)

klinische follow-up
Monitoren van het klinische beloop over lange tijd: reactie op medicatie, ontwikkeling symptomatologie enzovoort.

Patiënt en ook zijn familie in een vroege fase van het arts-patiëntcontact informeren over de mogelijkheid van hersendonatie via 

de Nederlandse Hersenbank. Dit vergt een proactieve houding van de arts.

Wanneer de diagnose niet conclusief is: na 1 jaar herhalen van mri en herhalen van npo.

Streven naar pathologisch-anatomisch onderzoek.

optioneel
Eeg. nb: een vertraagd achtergrondpatroon en/of een verminderde reactiviteit pleiten gewoonlijk voor organiciteit.

spect. nb: frontale hypoperfusie is niet specifiek voor frontotemporale dementie.

Liquoronderzoek: een verhoogd liquor-taugehalte past bij neurodegeneratie. Een normaal liquor-taugehalte sluit 

neurodegeneratie niet uit (Blennow & Hampel 2003).

bprs = Brief Psychiatric Rating Scale (Overall & Gorham 1962); panns = Positive and Negative Syndrome Scale (Kay e.a. 1987)
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rende rol spelen, blijft na jaren van speculatie  
en onderzoek onduidelijk. In het boek Late-onset 
schizophrenia wordt geconcludeerd dat er geen pro-
gressie is van neurocognitieve symptomen (Al-
meida 1999). Ook in het consensusdocument (Ho-
ward e.a. 2000) lijkt los te worden beschouwd als 
een ‘statische encefalopathie’. Er wordt hierin ech-
ter niet ingegaan op beloopskenmerken van 
(v)los. Ook wordt geconcludeerd dat er geen 
overmaat is aan wittestofafwijkingen, terwijl dit 
gezien de voornoemde, tegenstrijdige resultaten 
discutabel is. Andreasen stelt zelfs dat schizofrenie 
op latere leeftijd niet dezelfde ziekte is als die op 
jongere leeftijd en ziet neurodegeneratieve facto-
ren als oorzakelijk (Andreasen 1999). Hiernaar is 
echter te weinig onderzoek gedaan om er iets zin-
nigs over te zeggen. Het summiere neuropatholo-
gische onderzoek geeft vooralsnog geen uitsluitsel 
ten aanzien van dit probleem. Onderzoek naar 
eventuele biomarkers is bij (v)los nauwelijks 
voorhanden. Vooralsnog lijkt de stelling van An-
dreasen dat bij los altijd sprake is van een neuro-
degeneratief proces nog niet onderbouwd.

Geconcludeerd kan worden dat het niet met 
zekerheid gezegd kan worden dat los en vooral 
vlos een van eos neurobiologisch te onderschei-
den ziektebeeld is, gezien de onduidelijkheid over 
de etiologische en fysiopathologische factoren. 
Een antwoord in de richting van een neurodege-
neratief proces zou gevonden kunnen worden in 
een goed gecontroleerde beloopsonderzoeken, 
waarbij zowel structureel als functioneel onder-
zoek wordt verricht, alsmede geprotocolleerd 
postmortaal onderzoek.

Inzicht in de ziekte en het beloop ervan be-
gint echter in de klinische praktijk. Het is van 
groot belang, mede ter differentiëring van diverse 
vormen van dementie, met name ftd, om de kli-
nische diagnose los zo goed mogelijk te onder-
bouwen en te blijven evalueren (tabel 1). Op grond 
van bovenstaande komen de auteurs dan ook tot 
de aanbevelingen genoemd in figuur 1.

In hoeverre de (zeer) late vorm van schizofre-
nie een dementia non-praecox is die berust op een 

neurodegeneratieve etiologie, is nog niet overdui-
delijk aangetoond.

v  De auteurs danken drs. P.D. Meesters voor het zorgvuldig 

lezen en kritisch becommentariëren van dit manuscript.
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summary

Late-onset schizophrenia: is it a dementia nonpraecox? Review article with advice on 
differential diagnosis – C.J. Kerssens, Y.A.L. Pijnenburg, S. Schouws, P. Eikelenboom, W. 
van Tilburg –
background For many years now researchers have been discussing whether late-onset 
schizophrenia (los) is in fact a separate subgroup of schizophrenia. They also want to find out 
whether los  has a neurodegenerative aetiology and is a progressive illness.
aim To obtain insight into the clinical aspects, aetiological factors and the course of late-onset 
schizophrenia. In addition, advice is given about better ways of diagnosing los  in clinical practice 
and about differentiating los  from dementia.
method The literature was searched via Medline and the Cochrane Library on the basis 
of the key words ‘(very) late-onset schizophrenia’ and ‘paraphrenia’ combined with ‘course’, 
‘outcome’, ‘cognition’, ‘decline’, ‘white matter hyperintensities’, ‘mri’, and ‘neuropsychological’, 
‘postmortem’ and cerebrospinal fluid’. The period studied was from 1960 to November 2004.
results Clinical parameters and functional and structural brain research point to differences 
from and similarities to the early form of schizophrenia (eos). In cases of ‘very-late-onset 
schizophrenia-like psychosis’ (vlos) the clinical differences vis-à-vis eos  are even more marked. 
It is not known to what extent neurodegenerative factors play a role. There is no clear consensus 
about the course of (v)los  either.
conclusion In view of the aetiologial and physiopathological factors it is still not clear 
whether (v)los  can be differentiated from eos  on a neurobiological basis. There is insufficient 
proof about the extent to which (v)los  is a dementia nonpraecox with neurodegenerative 
aetiology. To achieve clear differentiation between the various forms of dementia it is essential that 
the clinical diagnosis of los  is supported as strongly as possible and is evaluated continually.
[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)9, 717-727]

key words course, differential diagnosis, dementia, late-onset schizophrenia, 
neurodegeneration


