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Vier groepen met verschillende ontwikkeling van negatieve symptomen bij
personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) te onderscheiden
Er is nog weinig inzicht in de mechanismen die de ontwikkeling van en de verschillen
tussen negatieve symptomen bij personen met een psychotische stoornis kunnen
verklaren. In deze Britse studie werden 1006 personen met een Eerste Psychotische
Episode (EPE) 12 maanden gevolgd om inzicht te krijgen in de verschillende
ontwikkelingstrajecten van de negatieve symptomen en die ontwikkeling te vergelijken
met de ontwikkeling van het sociale herstel. De analyses werden gedaan met behulp van
Latent Class Growth Analysis (LCGA). Op baseline, na 6 en 12 maanden werden de
volgende meetinstrumenten afgenomen: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS),
de Time Use Survey (TUS) – om sociaal herstel te meten, de Premorbid Adjustment Scale
(PAS), de Duration of Untreated Psychosis (DUP), de Calgary Depression Scale (CDSS)
en de Drug Check. De factor ‘negatieve symptomen’ omvat de volgende items:
afgestompt affect, gebrek aan spontaniteit, emotioneel teruggetrokken, passief sociaal
terugtrekgedrag, moeilijk emotionele band met iemand aangaan, langzaam denken en
bewegen en actieve sociale vermijding. Er werden vier latente klassen gevonden:
Minimaal Afnemend (63,9% van de EPE-groep viel hier onder); Mild Stabiel (13,5%),
Hoog Afnemend (17,1%) en Hoog Stabiel (5,4%). Slechts een kleine groep (5,4%) heeft
permanent last van een hoge mate van negatieve symptomen. Bij een grote groep
nemen de negatieve symptomen binnen 12 maanden af. Personen in de Minimaal
Afnemend-groep hadden de meeste kans (43% van de groep) om na 12 maanden weer
sociaal op een hoog niveau te functioneren. Een hoge mate van negatieve symptomen op
baseline wordt geassocieerd met een gering sociaal herstel na 12 maanden.

