Systematische review: vroege interventie bij een Eerste Psychotische Episode
(EPE) is belangrijke factor voor optreden van functioneel herstel
Bijna 75% van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) bereikt
symptomatische remissie na behandeling. Veel EPE bereiken geen functioneel herstel
(d.w.z. betrokken bij werk of opleiding) en blijven sociaal geïsoleerd, terwijl EPEpatiënten functioneel herstel het liefst willen. In deze Australische systematische review
(n=50 geschikte studies met 6669 deelnemers) werd de beschikbare evidentie
geëvalueerd op voorspellers voor gunstige functionele uitkomsten voor EPE. Er werden
alleen studies met een minimale follow-up tijd van 12 maanden geïncludeerd en
minimaal 80% van de onderzochte personen in de studies moest een EPE volgens de
DSM- of de ICD-criteria hebben. Het algemene functioneren werd breed gedefinieerd en
moest één of meer van de volgende uitkomsten hebben: 1. algemeen functioneren zoals
gemeten met bijv. de GAF of de SOFAS; 2. sociaal functioneren zoals bijv. gemeten met
de SFS; 3. kwaliteit van Leven zoals bijv. gemeten met de QoL-schaal of de WHOQoLBref; 4. individuele definities van functioneren op de volgende domeinen: werk,
opleiding, sociaal functioneren. De gepoolde uitkomsten werden berekend met behulp
van Comprehensive Meta-Analysis Software. Van de volgende domeinen van voorspellers
konden meta-analyses worden gemaakt: sociaal-demografische variabelen, zoals
geslacht; klinische variabelen, zoals Duur van Onbehandelde Psychose (DOP), positieve
en negatieve psychotische symptomen; pre-morbide variabelen, zoals pre-morbide
aanpassing; cognitieve variabelen, zoals aandacht, werkgeheugen, verbal fluency,
verbaal geheugen, executieve functies, verwerkingssnelheid, non-verbaal geheugen en
visueel-motorische vaardigheden; neuro-imaging variabelen en beloop variabelen. De
volgende variabelen hadden een onafhankelijke gunstige invloed op functioneel herstel:
een korte DOP, hogere scores op de meeste cognitieve variabelen (behalve executieve
functies) en gelijktijdige remissie van positieve en negatieve symptomen. Met name DOP
is door vroege psychose-interventie te beïnvloeden.
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