
SCHIZOFRENIE      

Schizofrenie is de belangrijkste aandoening in de hoofdgroep schizofreniespectrum en andere psychotische 
stoornissen. Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte die ongeveer één op de honderd mensen 
overkomt. De aandoening komt voor in de hele wereld en alle lagen van de bevolking en treft iets meer 
mannen dan vrouwen.  

IN DE PRAKTIJK
Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst 
in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. Bij 
schizofrenie spreekt men over positieve en negatieve 
symptomen. Positieve symptomen zijn symptomen 
die bij mensen zonder schizofrenie niet voorkomen. 
Het gaat daarbij om psychotische verschijnselen als 
hallucinaties, wanen en verward denken. Negatieve 
symptomen heten zo, omdat er iets ontbreekt wat er 
eerst wel was. Het gaat bijvoorbeeld om vervlakking van 
gevoelens, het ontbreken van energie, weinig initiatief 
nemen, terugtrekken uit sociale contacten en minder 
concentratievermogen. Schizofrenie kenmerkt zich in 
bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. 
Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit 
ernstig is verstoord. Het is niet makkelijk schizofrenie 
vast te stellen: er zijn veel verschijnselen die in allerlei 
combinaties bij schizofrenie voorkomen. 

De vele verschijnselen van schizofrenie zijn te 
verdelen in vijf groepen. Iemand heeft schizofrenie 
als hij minstens twee van deze verschijnselen heeft, 
en daarnaast sociaal en in zijn werk niet goed meer 
functioneert. Soms is één van de verschijnselen 
al genoeg om iemand schizofreen te noemen, als 
bijvoorbeeld zijn wanen bizar zijn of als hij stemmen 
hoort. Schizofrenie ontstaat meestal door een 
combinatie van biologische, sociale en psychologische 
factoren. Schizofrenie is overwegend een chronische 
aandoening waar mensen mee moeten zien om te 
gaan.  Studie, relatie, hobby’s, dagelijkse bezigheden: 
alles blijkt plotseling minder vanzelfsprekend dan 
voorheen. Toekomstverwachtingen moeten worden 
bijgesteld, maar hoeven niet te worden opgegeven. 
Ziekteverschijnselen kunnen goed behandeld worden, 
echter enige mate van kwetsbaarheid blijft altijd bestaan 
met een kans op nieuwe psychotische episoden. Hier 
moet een patiënt en zijn directe omgeving blijvend mee 
leren omgaan.

 
 

SYMPTOMEN/KENMERKEN
De verschijnselen worden verdeeld in de volgende vijf 
groepen.

Wanen:
Iemand met schizofrenie kan zich iets inbeelden dat 
niet klopt met de werkelijkheid. Hij gelooft bijvoorbeeld 
dat iemand anders of een hogere macht de baas is 
over zijn gedachten en gedrag. Of hij heeft het idee 
achtervolgd te worden, of denkt slachtoffer te zijn van 
allerlei complotten. Hij kan denken dat iemand hem 
kwaad wil doen of wil doden. Dit heet paranoia of 
achtervolgingswaan.

Hallucinaties: 
Iemand met hallucinaties hoort, ziet, ruikt, voelt dingen 
die anderen niet horen, zien, ruiken of voelen. Vooral 
het horen van stemmen en het zien van dingen of 
personen komen veel voor. Zo’n stem kan bijvoorbeeld 
commentaar geven, of advies of opdrachten. Wie 
zo’n stem hoort, geeft soms ook antwoord. Voor de 
buitenwereld is het dan of hij in zichzelf praat.

Negatieve symptomen: vlak gevoelsleven, gebrek aan 
energie en motivatie:
Iemand met schizofrenie heeft vaak moeite om met iets 
te beginnen of om dat af te maken. Hij kan niet meer 
studeren of werken, sociale contacten onderhouden, 
zich ontspannen of zichzelf goed verzorgen. Iemand 
met schizofrenie kan de indruk geven of zelf het idee 
hebben dat zijn gevoelens veel minder zijn geworden of 
verdwenen.

Onsamenhangend gedrag:
Iemand met schizofrenie heeft moeite om zijn 
gedachten op een rijtje te krijgen: in een gesprek springt 
hij van de hak op de tak of verliest de draad van zijn 
verhaal. Dan is hij moeilijk te volgen. Dit wordt nog erger 
als hij ongewone woorden gebruikt. Soms valt hij ook 
helemaal stil, en is het sowieso moeilijk om met hem te 
praten.



SCHIZOFRENIE 

Ernstig chaotisch gedrag, en vreemde 
lichaamsbewegingen (katatoon gedrag):
Iemand met schizofrenie kan raar overkomen door 
vreemde gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen: 
het kunnen grote bewegingen zijn, die ook nog steeds 
maar weer herhaald worden. Bewegingsdrang wordt dit 
wel genoemd.

Verder zijn er vaak geheugen en concentratieproblemen. 
Samen met de beschreven verschijnselen maken ze het 
moeilijk om te werken, zelfstandig te wonen en sociale 
contacten te onderhouden.

DO’S & DON’TS
• Informeer je over deze beperking voor een beter begrip 

van de ander
• Vraag de ander over zijn/haar beperking
• Vraag de ander hoe je hem/haar het beste kunt helpen
• Sluit aan zonder je eigen grenzen uit het oog te 

verliezen
• Betrek het gedrag van de ander, voortkomend uit de 

beperking, niet op jezelf.
 

OVERIGE INFORMATIE

Meer informatie over Schizofrenie is te vinden op:
www.anoiksis.nl 
www.ggzcentraal.nl
www.ypsilon.org
www.psychischegezondheid.nl
www.hersenstichting.nl
www.schizofrenieplein.nl
http://www.brainwiki.nl/Filmpjes 
https://youtu.be/01146JOLtyk /Pepijn over Schizofrenie
https://youtu.be/6RVWZqls21I /Schizofrenie zin en 
onzin

Leven met een psychotische stoornis, 
boek van Martin Appelo 
Meermin, 
boek van Meike Jansen


