Angst voor terugval is groot bij familieleden van jongvolwassenen met een
Eerste Psychotische Episode (EPE)
Terugval bij psychotische stoornissen wordt meestal opgevat als een toename van de
positieve symptomen. Uit onderzoek blijkt dat ook als de jongeren door VIP-teams
behandeld worden de terugval in het derde jaar na het begin van de psychose tot 54%
kan oplopen. Familieleden kunnen een positieve invloed hebben op het voorkómen van
terugval, maar daar moeten ze wel bij geholpen worden. In dit Canadese kwalitatieve
onderzoek (N=24; 18 vrouwelijke familieden, 6 mannelijke) werden familieleden
ondervraagd over hun ervaringen met terugval van hun jongvolwassen familielid met een
psychose o.a. met het doel te kijken of de terugvalpreventie verbeterd kan worden. De
data werden verzameld middels vier focusgroepen van ongeveer 90 minuten met 4 tot 8
deelnemers per groep. Over het algemeen waren de deelnemers erg geïnteresseerd in
het onderwerp terugval. Zij omschreven terugval in verband met een verandering in
symptomen, gedrag, functioneren, fysieke toestand, opgenomen worden en weer illegale
middelen gaan gebruiken. Zij hadden behoefte om vaker over terugval met familieleden
van andere personen met EPE én met het behandelteam te bespreken. Twee thema’s
kwamen naar voren: 1. Zij maakten zich constant ernstige zorgen over terugval (dat
geeft veel emotionele stress); 2. Er waren vier factoren die met hun angst voor terugval
samenhingen: a. de impact die de eerste psychotische episode had gemaakt (een
traumatische ervaring); b. het geringe zelfvertrouwen in het herkennen en kunnen
omgaan met terugval; c. behoefte aan meer informatie over de ziekte en over coping
strategieën in verband met terugvalpreventie; d. behoefte aan meer contact met het
behandelteam. Behandelteams zouden in individuele gevallen familieleden meer
voorlichting kunnen geven en meer bij de behandeling kunnen betrekken om bij te
dragen aan terugvalpreventie.
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