
Schizofrenie
Informatie voor patiënten, familie 
en andere betrokkenen
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 Inleiding

Schizofrenie is een psychische of psychiatrische ziekte
Men spreekt van een psychische of psychiatrische ziekte wanneer bepaalde geestelijke 
functies (het denken, het waarnemen, het reageren, enz.) wegvallen of verstoord zijn 
en wanneer deze toestand van invloed is op het gedrag of op de communicatie van 
de persoon. Schizofrenie is een schokkende ervaring. Het wijzigt de persoonlijkheid en 
beïnvloedt het leven van degene die eraan lijdt en van de mensen uit diens omgeving en 
zijn familie.

Schizofrenie komt veel voor; men gaat ervan uit dat twee tot vier personen op 
duizend er aan lijden. Eén op honderd personen zal in de loop van zijn of haar leven met 
schizofrenie geconfronteerd worden. Niemand kan zeggen dat hij er tegen beschermd 
is, geen enkel land, geen enkele cultuur, geen enkele sociale klasse.

Schizofrenie slaat meestal toe op jonge leeftijd, meestal tussen de achttien en de 
dertig jaar.  Tien tot vijftien procent zal volledig genezen. De getroffen personen blijven 
echter kwetsbaar en het risico op hervallen blijft reëel. Twee op drie patiënten zullen 
voor de rest van hun leven min of meer ernstige gevolgen dragen.

 De symptomen van schizofrenie

Wie aan schizofrenie lijdt ziet de wereld rondom zich op een totaal andere manier. 
Deze gewijzigde waarneming uit zich in wanen en/of hallucinaties.

Wanen zijn ideeën die losstaan van de realiteit zoals anderen die zien, de omgeving 
vindt dit vreemd. De persoon die aan schizofrenie lijdt is ervan overtuigd dat zijn 
ideeën reëel zijn.

Hallucinaties zijn auditieve, visuele, smaak- of geluidswaarnemingen die alleen de zieke 
ervaart. Hij of zij hoort bijvoorbeeld stemmen die de mensen in zijn of haar omgeving 
niet horen.

Tijdens de ziekte is de persoon dikwijls in een zeer verwarde toestand, overvallen 
door allerlei denkbeelden, gevoelens en sensaties. De zieke slaagt er niet in zich te 
concentreren.
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Deze wanen en hallucinaties worden soms omschreven als positieve symptomen van 
de psychose. 

Schizofrenie kan ook gepaard gaan met negatieve symptomen. 
Het betreft het wegvallen van het normale gedrag tijdens de psychose, de persoon 
verliest alle energie, betoont geen enkele interesse meer voor wat dan ook, noch voor 
zijn omgeving, noch voor zijn werk, noch voor zijn hobby’s.

 Hoe evolueert schizofrenie?

Schizofrenie evolueert in fases
De meest schokkende fase wordt de acute fase genoemd en gaat gepaard  
met hallucinaties, wanen en totale verwarring. De acute fase wordt dikwijls 
voorafgegaan door een periode waarin gedragswijzigingen en humeur-
schommelingen bij de zieke opvallen. Deze voortekenen kunnen van persoon 
tot persoon verschillen. De evolutie kan variëren. Soms wordt het normale 
gedrag hersteld, anderen blijven symptomen vertonen, aan wanen lijden, 
concentratieverlies hebben of humeurschommelingen vertonen. 
Zelfs wanneer ze ogenschijnlijk terug normaal functioneren en genezen lijken, 
blijft herval mogelijk en soms zelfs frequent. Medicatie kan de symptomen laten 
verdwijnen en herval voorkomen.

 Wat zijn de gevolgen van schizofrenie?

Schizofrenie heeft zeer dikwijls negatieve gevolgen, zowel voor de zieke zelf als voor 
zijn of haar omgeving. De patiënt dient zijn professionele activiteit te staken, stopt  
zijn/haar studies en de schizofrenie zal dikwijls de relatie met anderen verstoren.  
De zieke krijgt ook geheugen- en concentratiestoornissen.

 De oorzaken van schizofrenie

Op dit ogenblik is niet bekend wat de precieze oorzaak is van schizofrenie.
Men gaat ervan uit dat allicht vele factoren een rol spelen (psychologische, sociale, 
neurologische, ...). 
Bepaalde levensfases brengen meer stress met zich mee dan andere en kunnen aan de 
basis liggen van een eerste schizofrene episode. Een slechte jeugd, familiale problemen 
of cannabisgebruik zijn geen oorzaak van schizofrenie.
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 Behandeling

Hospitalisatie of niet?
Het komt veel voor dat de personen die aan schizofrenie lijden zich niet realiseren 
dat ze ziek zijn en bijgevolg geen behandeling vragen. Wanneer een psychiater 
vaststelt dat iemand aan schizofrenie lijdt kan het nodig zijn de persoon te laten 
opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis. 
De persoon zal er tot rust kunnen komen en er zal voldoende tijd kunnen vrijgemaakt 
worden om de problemen te evalueren. Opname is niet altijd noodzakelijk, soms is de 
familie in staat de psychoticus op te vangen.
 
Medicatie
Bepaalde medicijnen, meer bepaald de neuroleptica, onderdrukken de symptomen, 
de wanen en de hallucinaties. Deze medicijnen hebben niet altijd onmiddellijk effect, 
soms slechts na een paar dagen of weken. Meestal raadt men de patiënt aan om de 
medicatie te blijven innemen na afloop van een psychotische episode, om herval te 
voorkomen.

Antipsychotische medicatie kan ook hinderlijke neveneffecten hebben, zij het niet bij 
alle zieken. Heel wat van deze bijwerkingen kunnen vermeden of verminderd worden 
door aanpassing van de dosering of overschakeling naar een andere medicatie. Daarom 
moeten de bijwerkingen steeds besproken worden met de behandelende arts.

Psychiatrische en psychologische opvang
Naast medicatie dient de patiënt ook geïnformeerd te worden over zijn ziekte en 
moet hij/zij therapeutisch begeleid worden, zodat hij/zij over de problemen en de 
ziekte kan praten en zijn/haar leven opnieuw in handen kan nemen.

Het is zeer belangrijk dat de betrokkene weet wat hij of zij moet doen om herval te 
voorkomen: de voorgeschreven medicatie blijven nemen, spanningen vermijden en 
tijdig om hulp vragen.

Ook de familie moet op de hoogte zijn. De omgeving kan een zeer belangrijke rol 
spelen om de zieke in staat te stellen een zo normaal mogelijk leven te leiden en tijdig 
de hulpverleners te verwittigen wanneer de situatie dit vereist.

Na een psychotische episode kan de terugkeer naar het normale leven zeer moeilijk 
zijn. Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt daar bijzondere aandacht aan 
besteed door gespecialiseerde medewerkers.
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 Het verhaal van Mourad

“Op drie maanden tijd herkende ik mijn broer niet meer. Hij werkte sinds drie jaar als 
arbeider, had huwelijksplannen en zou binnenkort in Marokko gaan trouwen. Hij had 
een goede vriendenkring.

In 2000 werd de firma waarvoor hij werkte geherstructureerd en werd hij ontslagen.

In de zomer van dit jaar weigerde hij, zonder opgave van reden, ons te vergezellen naar 
Marokko, ondanks ons aandringen en onze steun.

Mijn broer wou het ook niet meer hebben over zijn huwelijksplannen en op de duur 
was er geen enkele communicatie meer mogelijk. Meer en meer trok hij zich steeds 
verder terug. Hij sloot zich dagenlang op in zijn kamer, weigerde te komen eten, waste 
zich niet meer. Wij waren zeer ongerust en onze moeder is zelfs bij een fquih te rade 
gegaan. 

Op zekere nacht trof ik mijn broer aan op de vensterbank, hij vertelde me dat de 
buurt zou aangevallen worden en dat stemmen uit de radio hem opgedragen hadden 
de wacht te houden. Zou hij weigeren, dan zouden de stemmen hun dreigementen 
uitvoeren. Mijn broer zei dat hij bang was, maar werd agressief tegen ons.

Hij werd bespot door de omgeving wanneer men hem zag staan op de vensterbank, 
de mensen begrepen er niets van.

Sinds hij in het ziekenhuis verblijft krijgt hij een behandeling die blijkbaar effect heeft op 
zijn rare ideeën. Hij heeft nog moeilijke periodes doorgemaakt, minder acuut dan de 
eerste, maar in de tussenperiodes hebben we tenminste weer contact met hem.”
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 Adressen waar men zich toe kan wenden
Deze adressen werden bezorgd door Theseas, databank van de Julie Renson Stichting, voor bijkomende informatie: www.theseas.be.

In België:

Brussel
Sanatia Kliniek (Kruidtuin)
Molenstraat 27-29
1210 Sint-Joost-Ten-Node
Tel.: 02 211 00 40

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Rivage – Den Zaet
Handelskaai 7
1000 Brussel
Tel.: 02 550 06 70

Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter – Dienst Psychiatrie
Hoogstraat 322
1000 Brussel 
Tel.: 02 535 31 11

UVC Brugmann – Instituut voor Psychiatrie en Medische Psychologie
A. Van Gehuchtenplein 4
1020 Laken
Tel.: 02 477 27 05

Babel – Vlaamse Centrale Tolkendienst
Vooruitgangsstraat 323/3
1030 Schaarbeek
Tel.: 02 208 06 11

Kliniek Sans Souci
Tentoonstellingslaan 218
1090 Jette
Tel.: 02 478 04 33

Psychiatrische afdeling Universitair Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
Tel.: 02 477 77 24

Iris Ziekenhuizen Zuid – Site Molière Longchamps – Dienst Psychiatrie
Marconistraat 142
1190 Vorst
Tel.: 02 348 51 11

Vlaanderen
CGG Andante – Team Volwassenen Berchem
Belpairestraat 50a
2600 Berchem
Tel.: 03 239 39 39

Zie ook www.arabpsy.net.

Werkten mee aan het tot stand komen van deze brochure:
Paul Arteel (VVGG), Dr. Jean Louis Feys, Sadiye Arslan en Soulef. Zaïour (Kliniek 
Sanatia).

Dank ook aan Dr. Elmaouhab (CHJ Titeca) voor het nalezen en becommentariëren 
van de teksten.
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