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0. Inleiding

Dit artikel is ontstaan uit een interview met de 

hoofdauteur over de alomtegenwoordigheid en 

de persisterende prevalentie van schizofrenie bij 

ongeveer 1% van de wereldbevolking en dat on-

danks een voortplantingsgebrek dat er, logischer-

wijs, toe zou moeten leiden dat we de aandoe-

ning zien verdwijnen.

Het lage voortplantingsvermogen van patiënten 

met schizofrenie werd dikwijls aangetoond: ze 

trouwen niet alleen minder dan de totale be-

volking, maar tevens minder dan patiënten met 

een andere psychische aandoening. Die vaststel-

ling is in overeenstemming met wat we intuïtief 

aanvoelen. Voortplanting impliceert immers heel 

wat sociale factoren zoals het vermogen om 

mensen te leren kennen, affectieve stabiliteit of 

het vermogen om een levensproject op te bou-

wen. Deze sociale factoren zijn evenwel aange-

tast door de ernst van deze psychische aandoe-

ning en kunnen aan de basis liggen van het min-

der hoge vruchtbaarheidscijfer. Hoe kunnen we 

dan verklaren dat de aandoening blijft bestaan? 

Schizofrenie bestaat al sinds mensenheugenis en 

zou volgens de harde darwinistische wet van de 

natuurlijke selectie voorbestemd moeten zijn om 

te verdwijnen. We zullen de verschillende plau-

sibele genetische en omgevingsgebonden verkla-

ringen bespreken.

1. Voortplanting, fertiliteit en fecunditeit
De menselijke voortplanting (Engels: reproduc-

tion) is het geheel van handelingen waardoor 

een individu van het mannelijke geslacht en 

een individu van het vrouwelijke geslacht een 

nieuw individu verwekken. Fertiliteit en fecun-

diteit zijn twee fundamentele aspecten van de 

voortplanting, die uitgebreid bestudeerd zijn bij 

schizofrenie. Deze concepten worden evenwel 

dikwijls verward, ook in de literatuur die voor 

dit artikel werd geraadpleegd. Deze verwarring 

wordt nog groter door het feit dat in het Engels 

de concepten ‘fertility’ en ‘fecundity’ door elkaar 

worden gebruikt (1,2) en dat in het Frans ‘ferti-

lity’ dikwijls wordt vertaald door ‘fécondité’, en 

‘fecundity’ door ‘fertilité’ (3,4). Het verschil tus-

sen de twee concepten is vergelijkbaar met dat 

tussen realiteit en mogelijkheid. De fecunditeit 

is de reële voortplanting van een populatie en 

verwijst naar het aantal kinderen; de fertiliteit is 

het biologische/fysiologische vermogen om zich 

voort te planten en verwijst naar het ‘vermogen’ 

om kinderen te krijgen (5-9) (Tabel 1). 

In de literatuur wordt één index algemeen ge-

bruikt: het algemene vruchtbaarheidscijfer (Ge-

neral Fertility Rate) (2,7). Die index bestaat uit 

de verhouding tussen het aantal geboortes van 

levende kinderen en het aantal vrouwen op 

vruchtbare leeftijd (15 tot 49 jaar). 

De leeftijdsklasse 15-49 jaar vertoont evenwel 

een grote variabiliteit in vruchtbaarheid. Daarom 

wordt deze index bijna niet meer gebruikt en 

werd hij vervangen door het vruchtbaarheidscij-

fer per leeftijd.

De meeste studies tonen aan dat patiënten met 

schizofrenie in vergelijking met de algemene 

populatie minder trouwen en significant minder 

kinderen hebben (6,8,9,12-18) (Tabel 2). Het is 

kenmerkend dat van die patiënten de gevallen 

met een laat begin (na 45 jaar) frequenter trouwen 

dan de gevallen met een vroeg begin (19). Een 

wijd verspreid idee is dat de lagere fecunditeit bij 

patiënten met schizofrenie gecompenseerd wordt 

door een hogere fecunditeit van de niet getroffen 

familieleden. In een recente meta-analyse wordt 

dat evenwel tegengesproken. Uit deze analyse 

bleek dat de lagere fecunditeit niet gecompen-

seerd wordt door voortplanting door de familie-

leden. Hoewel de ouders van patiënten met schi-

zofrenie een vergelijkbaar vruchtbaarheidscijfer 

hebben als de ouders in de algemene bevolking, 

hebben broers en zussen een lager vruchtbaar-

heidscijfer dan de algemene populatie (20).

Er bestaat ook een verschil in het voortplantings-

cijfer tussen mannen en vrouwen (Tabel 2), en 

tussen schizofrenie en andere psychiatrische di-

agnoses. 

In een recente studie van Laursen en Munk-Ol-

sen (18) wordt aangetoond dat de mensen met 

de ergste aandoeningen minder kans hebben 

om een kind te krijgen. In vergelijking met de 

algemene populatie is het vruchtbaarheidscijfer 

voor het eerste kind het laagst bij de mannen en 

vrouwen met schizofrenie. In vergelijking met 

hen hebben de bipolaire patiënten, de unipolaire 

patiënten en de groep met andere psychiatrische 

stoornissen hogere incidentieratio’s (Tabel 3).

2. Epidemiologie en variatie van 
schizofrenie in de loop der tijd

Hoewel de term ‘schizofrenie’ voor het eerst 

werd ingevoerd door Bleuler in 1911, bestaat de 

aandoening waarschijnlijk al sinds het ontstaan 

van de mensheid zelf (26). Geschriften uit dui-

zenden jaren voor onze tijd maken melding van 

vergelijkbare symptomen als die bij schizofrenie 

(26-28), hoewel zeldzamer en minder duidelijk 

beschreven dan de symptomen van andere psy-

chiatrische of neurologische aandoeningen. Van 

Hippocrates tot nu zijn over schizofrene stoornis-

sen heel wat verschillende dingen beweerd voor 

ze uiteindelijk één klinische, diagnostische en 

therapeutische entiteit werden (29,30). 

Recente epidemiologische studies hebben een 

heel nieuw licht geworpen op het concept dat 

de incidentie en prevalentie van schizofrenie 

niet varieerden naargelang de maatschappij en 

het tijdperk (30). Incidentie wordt gedefinieerd 

De term ‘fecunditeit’ verwijst 
naar het aantal geboortes 
van levende kinderen bij 
de vrouwelijke cohort op 
vruchtbare leeftijd (‘the 
number of offspring’). 

Hij verschilt van de term 
‘fertiliteit’ die verwijst naar het 
voortplantingsvermogen van 
een groep of een populatie  
(‘the ability to reproduce’).

Wegens een lagere fecunditeit 
van patiënten met schizofrenie 

zou de aandoening 
logischerwijs moeten uitdoven.

Aantal geboortes

Aantal vrouwen tussen 15 en 49 jaar

Het vruchtbaarheidscijfer van 
patiënten met schizofrenie is 

lager dan dat van de algemene 
populatie en dat bij mensen 

met andere psychische 
aandoeningen.

Tabel 1: Definitie van voortplanting, fertiliteit en fecunditeit (4,10,11).

Terminologie Voortplanting (Reproduction) Fecunditeit (Fertility) Fertiliteit (Fecundity)

Definities ‘Handeling waardoor levende wezens 
nieuwe organismen produceren’

‘Het product van de voortplanting 
dat gewoonlijk wordt uitgedrukt 
door het aantal geboortes per
1.000 vrouwen per jaar’

‘Fysiologisch vermogen om kinderen 
te krijgen bij een vrouw, een man,
een koppel, een groep of een 
populatie’
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als het aantal nieuwe gevallen dat gedurende 

een bepaalde periode (meestal een jaar) is op-

getreden in een populatie (26,30). De inciden-

tie van schizofrenie varieert sterk van het ene 

land tot het andere naargelang demografische 

variabelen zoals het geslacht, de verstedelijking 

en emigratie. Eigenlijk, zoals McGrath zegt, “is 

schizofrenie een veel minder egalitaire stoornis 

dan we dachten” (30,31). Volgens een recente 

Tabel 2: Vruchtbaarheidscijfer bij patiënten met schizofrenie in vergelijking met de algemene bevolking en hun ouders, broers en zussen 
(6,16,17,21-25).

Gemiddeld aantal kinderen van patiënten met schizofrenie of een psychose in vergelijking met de algemene populatie

Gemiddeld aantal kinderen van zussen/broers van patiënten met schizofrenie of een psychose in vergelijking met de algemene populatie

Gemiddeld aantal kinderen van vaders/moeders van patiënten met schizofrenie of een psychose in vergelijking met de algemene populatie

Tabel 3: Incidentieratio’s1 van schizofrene, bipolaire, unipolaire patiënten en patiënten met andere psychiatrische aandoeningen (18).

Studies Gemiddeld aantal kinderen van vaders/
moeders van patiënten met schizofrenie
of een psychose

Gemiddeld aantal kinderen van vaders/moeders in 
de algemene populatie

Fananas & Bertranpetit (1995) 4,10 3,36 

Svensson et al. (2007) 2,13 2,14

Weiser et al. (2009) 4,39 (moeders)
4,59 (vaders)

3,29 (moeders)
3,51 (vaders)

Studies Gemiddeld aantal kinderen van patiënten 
met schizofrenie

Gemiddeld aantal kinderen in de algemene 
populatie

Rimmer & Jacobsen (1976) 0,26 (totaal)
0,29 (mannen)
0,23 (vrouwen)

1,59 (totaal)
1,22 (mannen)
2,00 (vrouwen)

Fananas & Bertranpetit (1995) 0,45 (totaal) 0,93 (totaal)

Bassett et al. (1996) 0,81 (totaal)
0,54 (mannen)
1,21 (vrouwen)

2,4 (totaal)
N/A
N/A

Srinivasan & Padmavati (1997) 4,9 (1950-1970)
5,2 (1971-1990)
1,1 (1991-2000)

5,8 (1950-1970)
3,9 (1971-1990)
2,5 (1991-2000)

McGrath et al. (1999) 1,04 (totaal)
0,50 (mannen)
1,59 (vrouwen)

N/A
N/A
N/A

Haukka et al. (2003) 0,44 (mannen)
0,83 (vrouwen)

1,65 (mannen)
1,83 (vrouwen)

Svensson et al. (2007) 0,56 (mannen)
0,93 (vrouwen)

1,92 (mannen)
1,95 (vrouwen)

Weiser et al. (2009) 0,56 (totaal) 1,33 (totaal)

Studies Gemiddeld aantal kinderen van zussen/
broers van patiënten met schizofrenie of 
een psychose

Gemiddeld aantal kinderen van zussen/broers in de
algemene populatie

Rimmer & Jacobsen (1976) 1,43 (totaal)
1,52 (broers)
1,41 (zussen) 

1,44 (totaal)
1,35 (mannen)
1,51 (vrouwen)

Bassett et al. (1996) 2,23 (totaal)
1,88 (mannen)
2,59 (vrouwen)

2,4 (totaal)
N/A
N/A

Srinivasan & Padmavati (1997) 4,9 (1950-1970)
3,6 (1971-1990)
2,5 (1991-2000)

5,8 (1950-1970)
3,9 (1971-1990)
2,5 (1991-2000)

McGrath et al. (1999) 1,73 (totaal)
1,55 (broers)
1,91 (zussen)

N/A
N/A
N/A

Haukka et al. (2003) 1,57 (mannen)
1,89 (vrouwen)

1,65 (mannen)
1,83 (vrouwen)

Svensson et al. (2007) 1,76 (broers)
1,94 (zussen)

1,92 (broers)
1,95 (zussen)

Weiser et al. (2009) 0,98 (broers)
1,45 (zussen)

1,10 (broers)
1,48 (zussen)

Schizofrenie Bipolaire stoornis Unipolaire stoornis Andere psychiatrische aandoeningen

Vrouwen 0,18 (0,17-0,20) 0,36 (0,33-0,40) 0,57 (0,55-0,60) 0,70 (0,69-0,72)

Mannen 0,10 (0,09-0,11) 0,32 (0,29-0,36) 0,46 (0,43-0,48) 0,51 (0,50-0,52)
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meta-analyse van 55 studies die tussen 1965 

en 2001 in 33 landen werden uitgevoerd, be-

draagt de gemiddelde jaarincidentie 0,0152% 

(15,2/100.000/jaar) (31-33), met echter een vari-

atie van 7,7 tot 43 per 100.000 (30). Ook tussen 

de geslachten werden variaties in de incidentie 

vastgesteld. Het latere begin van schizofrenie 

en de lagere ernst van de vormen bij vrouwen 

werden in verband gebracht met de oestrogeen-

secretie. Oestradiol werkt de dopamineproduc-

tie tegen en zou in de adolescentie beschermend 

werken tegen de aandoening. In de menopauze 

anderzijds, zou de oestrogeendaling de stijging 

van de incidentie van psychoses na 45 jaar ver-

klaren (34,35). Die leeftijdsverschuiving ver-

klaart waarschijnlijk gedeeltelijk het hoge aantal 

getroffen mannen zonder nageslacht (Tabellen 

2 en 3). Van de andere factoren die schomme-

lingen veroorzaken, citeren we het leven in een 

stedelijke omgeving en migratie. Volgens Zam-

mit et al. vertonen de inwoners die in stedelijke 

gebieden opgegroeid zijn een grotere neiging om 

een psychotische stoornis te krijgen (36). Tot slot 

is het risico groter in de ontwikkelde landen dan 

in de ontwikkelingslanden (26,37,38). Het blijft 

niettemin moeilijk om aan die vaststellingen een 

oorzakelijk verband toe te schrijven.

De gemiddelde levenslange prevalentie van schi-

zofrenie, die doorgaans rond 1% wordt gesitu-

eerd, werd om preciezer te zijn tussen 0,3% en 

2% geschat (gemiddeld 0,7%) (26,37). Saha et al. 

(37) schatten in een meta-analyse van 188 stu-

dies uit 46 landen de precieze prevalentie op een 

gemiddeld percentage van 4,6 per 1.000 (met 

een variatie van 1,9 tot 10,0) en de levenslange 

prevalentie op 4,0 per 1.000 (met een variatie 

van 1,8 tot 11,6). Uit sommige studies blijkt een 

licht hogere prevalentie bij mannen.

De incidentie van schizofrenie wordt sinds de 

jaren 50 een grote stabiliteit toegekend. Sinds 

enkele tientallen jaren wordt in verschillende 

studies echter een daling van de incidentie en 

prevalentie aangetoond. De daling van de inci-

dentie begint tijdens de tweede helft van de 20e 

eeuw. De incidentie van schizofrenie, die ge-

woonlijk op basis van ziekenhuisopnames wordt 

geschat, kent sindsdien een internationale daling 

(39-44). Met een dergelijke benadering kunnen 

evenwel de sluipende vormen en ambulante 

behandelingen niet worden geschat. Prevalentie-

studies lijken de daling te bevestigen. Bøjholm 

en Strömgren (45) vinden een daling van de pre-

valentie van 0,39% in 1935 tot 0,33% in 1983, 

die nog duidelijker bij vrouwen (0,42% in 1935 

en 0,27% in 1983) blijkt te zijn. 

Meerdere etiologische factoren werden aange-

haald om die schijnbare daling in de frequentie 

van schizofrenie in de loop der tijd te verklaren. 

Voorbeelden daarvan zijn de daling van de scha-

delijke infectieuze, voedings- en verloskundige 

factoren. Men zou ook kunnen stellen dat de 

incidentie vermindert omdat het percentage su-

icides bij adolescenten stijgt. Zo zou het aantal 

‘kwetsbare’ mensen dalen dat naar een schizo-

frene stoornis kan evolueren (46). Uit de studies 

kunnen we echter niet formeel concluderen dat 

de incidentie werkelijk gedaald is. Belangrijke 

factoren zoals de wijzigingen van de diagnosti-

sche criteria maken namelijk alle vergelijkingen 

onzeker.

3. Factoren met een negatieve 
invloed op de fertiliteit en 
fecunditeit van patiënten met 
schizofrenie: de aandoening en 
de gevolgen ervan

Verschillende factoren kunnen verklaren waar-

om patiënten met schizofrenie zich minder 

voortplanten. Voortplanting impliceert diverse 

sociale en persoonlijkheidsfactoren die kennis-

makingen, affectieve stabiliteit, de duur en op-

bouw van een levensproject mogelijk maken. 

Deze kunnen verstoord worden door het schizo-

frene proces.

3.1. De aandoening op zich
De aandoening op zich kan een daling van het 

seksuele verlangen induceren, onafhankelijk van 

de inname van antipsychotica, en de patiënt iso-

leren van mogelijke sekspartners. Tal van ken-

merken die eigen zijn aan het syndroom (verlies 

van interesse en initiatief, verlies van motivatie, 

apathie, afgevlakt affect, anhedonie, sociale te-

rugtrekking) beperken de sociale vermogens van 

de persoon. Dat belemmert de relationele capa-

citeiten en verarmt de seksualiteit. Bovendien 

berooft het vroege begin in de meeste gevallen 

(vooral bij mannen) de meeste patiënten van de 

eerste seksuele ervaringen en leerprocessen (47). 

3.2. Institutionalisering
Tot de jaren 1970 leefden de meeste patiënten 

met schizofrenie, vooral de zwaarste gevallen, 

in een instelling. Dat zonderde hen af van mo- 

gelijke seksuele partners. De opkomst van  

antipsychotica heeft de opnameduur evenwel  

aanzienlijk verminderd. Bovendien is de visie op  

instellingen veranderd. 

3.3. Verlangen en seksueel functioneren: 
bijwerkingen van de antipsychotica
Bepaalde antipsychotica induceren een hyper-

prolactinemie die aan de basis kan liggen van 

seksuele bijwerkingen door een daling van de 

GnRH- en FSH- en LH-concentraties en dus een 

daling van de testosteronconcentratie bij man-

nen en een daling van de oestrogeensecretie bij 

vrouwen (48-52). Hyperprolactinemie zou de 

oorzaak zijn van heel wat seksuele problemen 

(amenorroe, anovulatie, galactorroe, gynaeco-

mastie, stoornis in het verlangen, impotentie, 

erectiestoornis…) (53). Behalve de blokkade van 

de D2-receptoren veroorzaken het cholinerge, 

a1-adrenerge (54) en histaminerge H1–antago-

nisme (55) ook verschillende bijwerkingen die 

het seksuele leven verstoren.

3.4. Middelenabusus
Ook middelenabusus kan de fertiliteit in het ge-

drang brengen (56). Er bestaat een grote comor-

biditeit tussen middelenabusus en schizofrenie in 

de grootteorde van 50 tot 70% (57). Volgens een 

recente studie (n = 1.420), die werd uitgevoerd 

in de zorgeenheden in België, vertoont 42,4% 

van de patiënten een stoornis die te maken heeft 

met middelengebruik, van wie 26,6% de diag-

nose abusus kreeg en 15,8% de diagnose mid-

delenafhankelijkheid. Cannabis werd in 26,2% 

van de gevallen gebruikt (58). 

3.4.1. Roken
Schizofrenie is de psychiatrische stoornis waarbij 

we het grootste percentage rokers vinden (59). 

Volgens een recente meta-analyse rookt gemid-

deld 62% van de patiënten met schizofrenie (de 

prevalentie schommelt tussen 14 en 88%) (60-

62). Bovendien is de nicotineafhankelijkheid 

groter en vinden we ook een groter percentage 

zware rokers bij schizofreniepatiënten dan in de 

algemene populatie (60). 

Roken wordt in verband gebracht met infertili-

teit (56,63-65) en subfecunditeit bij vrouwen 

en mannen. Het bevruchtingsvermogen van de 

spermatozoïden vermindert bij roken. Roken kan 

de latentietijd van een zwangerschap verlengen, 

een negatieve invloed hebben op het aantal, de 

beweeglijkheid en de morfologie van de sperma-

tozoïden en het risico op chromosomale afwij-

kingen verhogen (56,66,67). Het effect van roken 

lijkt dosisafhankelijk te zijn (68). 

3.4.2. Alcohol
Alcohol is na tabak het product dat het meest 

gebruikt wordt door patiënten met schizofrenie. 

Het verband tussen schizofrenie en alcoholisme 

is weinig betwistbaar (69), ook al variëren de pre- 

valentiecijfers aanzienlijk volgens de studies (70). 

De incidentie en prevalentie 
variëren significant tussen 

landen en regio’s, in 
tegenstelling tot het algemene 

idee dat stelt dat de  
percentages vergelijkbaar zijn,  

onafhankelijk van plaats en 
tijdperk. 

De studies maken het niet 
mogelijk om formeel te 

concluderen dat de  
incidentie echt daalt.
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Een recente review en meta-analyse van de  

prevalentie van alcoholgebonden stoornissen bij 

schizofrenie heeft aangetoond dat bijna 1 op de 

5 patiënten met schizofrenie ook een diagnose 

van een stoornis door alcoholgebruik heeft (71). 

Alcohol drinken vermindert de fertiliteit bij vrou-

wen en mannen. Bij mannen vermindert onmatig 

drinken van alcohol de productie van spermatozo-

iden en de beweeglijkheid ervan (56). In een pro-

spectieve studie was de kans om een kind te krijgen 

met 22% verminderd bij vrouwen die veel alcohol 

dronken (meer dan 14 eenheden per week) en met 

13% bij vrouwen die weinig alcohol dronken (min-

der dan 5 eenheden per week) (72). De gewone 

wachtperiode tot een zwangerschap na stopzetting 

van de contraceptie bleek 2,2 maal langer te zijn 

als de partner meer dan 20 eenheden alcohol per 

week dronk (p < 0,001) (73).

3.4.3. Cannabis
Cannabisgebruik beïnvloedt eveneens de fer-

tiliteit. Het nadelige effect van cannabis wordt 

waarschijnlijk uitgeoefend door tetrahydrocan-

nabinol (THC). Cannabis vermindert het aantal 

en de morfologie van de spermatozoïden. THC 

belemmert de beweeglijkheid van de sperma-

tozoïden en tast het vermogen van de enzymen 

van de spermatozoïden aan om de bescher-

mende laag van de eicel te verteren (‘de acroso-

male reactie’), twee essentiële functies voor de 

bevruchting van de eicel (74-76). Waarschijnlijk 

kan cannabis ook een invloed hebben op de fer-

tiliteit van vrouwen (56).

3.5. Gedwongen sterilisatie
Van de factoren met een negatieve invloed op de 

overdracht van de aandoening, kunnen we niet 

voorbijgaan aan de pogingen om schizofrenie 

uit te roeien. In de eerste helft van de 20e eeuw 

werd in veel landen een geheel van chirurgische 

sterilisatieprogramma’s opgesteld. Bedoeling was 

om de voortplanting te verhinderen van dragers 

van aandoeningen, waaronder psychische aan-

doeningen met inbegrip van schizofrenie. Zwe-

den heeft bijvoorbeeld een uitgebreid sterilisatie-

programma ingesteld tussen 1935 en 1975. Dat 

programma werd geleid door een staatsinstelling 

voor raciale biologie in Upsala. Naar schatting 

werden 63.000 mensen, van wie 95% vrouwen, 

gedwongen gesteriliseerd of gedwongen tot een 

‘vrijwillige’ sterilisatie (47). In Duitsland bevond 

schizofrenie zich in één van de drie belangrijkste 

categorieën die onderworpen werden aan een 

sterilisatie. Volgens de studie van historica Bock, 

werden 400.000 gesteriliseerde mensen geteld 

tussen 1934 en 1945 (77). We kunnen alleen 

maar vaststellen dat die maatregelen, hoe ver-

nietigend ze ook zijn, niet geslaagd zijn in hun 

opzet om de aandoening uit te roeien. 

4. Factoren met een positieve 
invloed op de prevalentie

4.1. Hoge prevalentie van schizofrenie en 
voortplantingsproblemen: hypotheses
Schizofrenie wordt op een niet-mendeliaanse 

manier overgedragen. Als hypothese wordt 

doorgaans aangenomen dat de overbrenging 

multifactorieel bepaald is, met een polygene 

drempelwaarde. Elk gen brengt apart een klein 

effect tot expressie en een omgevingscompo-

nent zorgt ervoor dat de persoon de aandoening 

ontwikkelt als de combinatie van de genetische 

en omgevingseffecten de zogenaamde vatbaar-

heidsdrempel overschrijdt. Dat multifactoriële en 

polygene model met een drempelwaarde intro-

duceert het dimensionale idee tussen normaliteit 

en schizofrenie. De klinische expressie van die 

aandoening zou dus afhangen van het gewicht 

van de genetische factoren, het belang van de 

omgevingsfactoren, maar ook van de eventuele 

aanwezigheid van andere beschermende geneti-

sche en/of omgevingsfactoren. 

4.2. Evolutiehypothese: persistentie van 
schizofrenie, gevolg van een evolutief 
voordeel
Volgens het darwinistische principe van natuur-

lijke selectie zijn ‘storende’ kenmerken gedoemd 

om te verdwijnen. Alleen de ‘nuttige’ kenmerken 

worden bewaard en overgeërfd door de volgen-

de generaties. Schizofrenie heeft op het eerste 

gezicht geen aanpassingsnut. Hoe kan dan wor-

den verklaard dat de aandoening blijft bestaan? 

Hoe komt het dat de genen, die ons gek maken 

en onze fecunditeit aantasten, aan de natuurlijke 

selectie ontsnappen? Hoe moeten we die verras-

sende absurditeit begrijpen? Zou het niet logisch 

zijn om die genen mettertijd uit de genenpool te 

zien verdwijnen (78)?

Psychiaters-evolutionisten veronderstellen dat 

ze deel uitmaken van een algemeen evenwicht 

waarbij de ongemakken van de aandoening min 

of meer gecompenseerd worden door de voor-

delen die ermee gepaard gaan, voor de patiënt 

zelf of voor zijn naasten (‘trade-off model or ba-

lancing selection model’) (79). Dat verklarende 

model werd ontwikkeld vanuit een prototypisch 

voorbeeld van de evolutiegeneeskunde: sikkel-

celanemie. Sikkelcelanemie, een recessieve ge-

netische aandoening, verlaagt de levensverwach-

ting. Anderzijds blijkt echter dat het oorzakelijke 

allel een beschermend effect heeft tegen malaria: 

dragers lopen die aandoening minder op en als 

de aandoening optreedt, zijn hun symptomen 

minder ernstig (79,80). Zo komt sikkelcelanemie 

bijzonder vaak voor in het Middellandse Zeege-

bied of in Afrika omdat het gen dat verantwoor-

delijk is voor de aandoening ook een verhoogde 

resistentie biedt tegen malaria. Sikkelcelanemie 

is dus de prijs die moet worden betaald voor een 

verhoogde resistentie tegen malaria (78).

Veel psychiaters-evolutionisten menen dat de 

evolutie van psychoses een analoog scenario 

heeft gevolgd. Volgens Horrobin (81) zou het 

begin van onze soort te danken zijn aan enkele 

minieme mutaties die het lipidenmetabolisme 

van onze voorouders codeerden, de sleutel voor 

de toename van onze hersenactiviteit. Diezelfde 

mutaties lagen echter ook aan de basis van onze 

kwetsbaarheid voor schizofrenie, de keerzijde 

van onze intelligentie en onze creativiteit (79). 

Een massa anekdotes vermeldt het verband tus-

sen schizofrenie en creativiteit: Newton, Syd 

Barrett (Pink Floyd), John Nash (‘game theory’), 

de zoon van Albert Einstein, deze van Bertrand 

Russell en de moeder van Carl Gustav Jung (80). 

Volgens Crow zou schizofrenie de prijs zijn die 

de mensheid betaald zou hebben om taal te ver-

werven (79,80,82). Crow gaat uit van de stelling 

dat het vermogen van de Homo sapiens om taal 

te ontwikkelen het resultaat is van genetische 

mutaties die geleid hebben tot de lateralisatie 

van de hersenfuncties (83). Schizofrenie zou een 

fenotype zijn van die genetische mutaties die in 

verband worden gebracht met het ontstaan van 

taal.

Nog altijd volgens Crow vertonen schizofrene 

patiënten in vergelijking met de algemene po-

pulatie een beperktere structurele en functionele 

asymmetrie van de hemisferen, die gezien wordt 

als een vergeefse poging om hersendominantie 

voor taal te ontwikkelen (83). Zo zou schizofre-

nie het gevolg zijn van het aanpassingsvoordeel 

die taal betekent (79). 

4.3. Het voortbestaan na de Homo sapiens
De kwestie van het voortbestaan van schizofre-

nie bestaat dus sinds het ontstaan van de mens. 

Hoewel de Homo sapiens de aandoening kende, 

zou die met zijn waaier van niet-adaptieve ge-

dragssymptomen snel hebben moeten verdwij-

nen, met behulp van de meedogenloze natuur-

lijke selectie. 

De hoofdauteur stelt als zwakke poging tot ant-

woord op dit mysterie dat de Homo sapiens wel-

iswaar drager was van de ziekte, maar dat de leef-

tijd van 15-30 jaar waarop de ziekte ontstaat een 

vergevorderde leeftijd was voor die tijd. Door de 

korte levensverwachting ging de voortplanting 

mogelijk vooraf aan de eerste symptomen van de 

aandoening, die in zekere zin verhuld werden 

door het vroege overlijden, het gewone lot van 

onze voorouders.

De levenswijze heeft een significante en cumulatieve invloed 
op de fertiliteit en fecunditeit. Roken, alcohol en cannabis gaan 

gepaard met een afname van de fertiliteit  
en fecunditeit.
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4.4. Telomeren, apoptose en de novo 
genetische mutaties
De novo mutaties in de kiemcellen zouden het 

ontstaan van sporadische vormen in de algeme-

ne populatie kunnen verklaren. Spontane muta-

ties van het desoxyribonucleïnezuur (DNA) van 

de kiemcellen, die in de hand worden gewerkt 

door een gevorderde leeftijd van de verwekker, 

is één van de mogelijke hypotheses. 

Die hypothese wordt ondersteund door het feit 

dat de gemiddelde leeftijd van de vader bij de 

geboorte van het toekomstige schizofrene kind 

zonder familiale antecedenten hoger is. Diverse 

studies bevestigen de invloed van de leeftijd van 

de vader op het moment van de conceptie als 

kwetsbaarheidsfactor (84). Tussen vaders jonger 

dan 25 jaar en vaders van 45 tot 49 jaar verdub-

belt voor de kinderen het risico op schizofrenie, 

en dat zelfs na correctie voor storende factoren 

(geslacht, etniciteit, leeftijd van de moeder, op-

leiding, duur van het huwelijk). Na 50 jaar is het 

risico 3 keer zo groot (in vergelijking met een 

vader jonger dan 25 jaar) (85-87). In een grote 

Zweedse cohort (n = 754.330) en na controle 

voor de andere risicofactoren (zoals verloskun-

dige trauma’s) stijgen het risico op schizofrenie 

en het risico op een niet-affectieve psychose res-

pectievelijk met 1,47 en 1,12 per leeftijdsschijf 

van tien jaar van de vader op het moment van 

de bevruchting en dat vanaf 25 jaar (88). In ver-

schillende studies wordt de leeftijd van de vader 

bevestigd als risicofactor (89-94). In 2011 werd 

een exhaustieve studie gepubliceerd die in De-

nemarken werd uitgevoerd bij 2,2 miljoen men-

sen die tussen 1955 en 1992 geboren werden. 

Daarmee werd de discussie weer op gang ge-

bracht over de correlatie tussen de hoge leeftijd 

van de vader en een schizofrene aandoening bij 

de afstammelingen. De studie bevestigt dat een 

hogere leeftijd van de vader (50 jaar of ouder) 

het risico verhoogt. De belangrijkste parameter 

blijkt de gevorderde leeftijd van de vader bij de 

eerste conceptie te zijn en niet de leeftijd bij de 

conceptie van volgende kinderen. Het risico op 

schizofrenie heeft dus vooral betrekking op eerst-

geborenen. Uit deze resultaten blijkt dan ook dat 

een genetische mutatie door veroudering van de 

gameten naarmate de leeftijd van de vader toe-

neemt, niet de enige mogelijke factor kan zijn 

(94).

Om de problematiek van de leeftijd van de vader 

af te sluiten, signaleert een artikel dat in 2010 

gepubliceerd werd in Medical Genetics, dat die 

leeftijd de morbiditeit van schizofrenie bij zussen 

van schizofreniepatiënten sterk verhoogt. Die 

prospectieve studie is in heel wat opzichten inte-

ressant. Ze toont een negen keer hoger risico op 

schizofrenie bij zussen in geval van een oudere 

vader dan bij broers. Dat grote verschil versterkt 

de hypothese van het X-chromosoom als basis 

van het verschil in ernst en de leeftijd waarop 

de aandoening ontstaat volgens de geslachten. 

Oudere vaders hebben inderdaad de neiging 

om patiënten voort te brengen met ernstigere 

symptomen die de aandoening vroeger krijgen 

dan andere patiënten. Bovendien brengen de 

moeders een grotere comorbiditeit over dan de 

vaders. We kunnen aannemen dat die grotere 

neiging voortkomt van stress tijdens de zwanger-

schap en verloskundige complicaties of door het 

onvermogen van zieke moeders om te voldoen 

als zorgende ouder. Die hypothese benadrukt het 

belang van de omgevingscontext, terwijl de leef-

tijd van de vader eerder een genetisch mechanis-

me oproept. De leeftijd van de vader zou de kans 

op mutaties, op de vatbaarheid kunnen verhogen 

en aan de basis kunnen liggen van de novo epi-

genetische fouten, namelijk methylering en ace-

tylering ter hoogte van het X-chromosoom. De 

toename van epigenetische fouten in de gameten 

van oudere vaders zou aan de basis kunnen lig-

gen van de nadelige rol van de X van vaderskant 

bij de toename van gevallen van schizofrenie bij 

zussen van de patiënten. Die studie bevestigt dus 

het bestaan van gezonde dragers in de directe 

familiale omgeving van de patiënten, die het mo-

gelijke reservoir vormen voor overbrenging van 

de aandoening (95).

Hoewel een hoge leeftijd van de moeder ook 

als risicofactor van schizofrenie werd geïdenti-

ficeerd, blijkt de invloed van de leeftijd van de 

vader groter te zijn dan die van de leeftijd van 

de moeder (94). Hoewel in verschillende studies 

(86,88, 96-99) aangetoond werd dat de leeftijd 

van de moeder niet gepaard gaat met een verho-

ging van het risico op schizofrenie, vermeldden 

sommige auteurs (91,100) een verhoging van het 

risico op schizofrenie als de moeder ouder dan 

40 jaar is. 

Dat significante percentage spontane mutaties 

zou zodoende kunnen bijdragen tot het behoud 

van een hoge prevalentie van schizofrenie in de 

algemene populatie (86). Als mogelijke mecha-

nismen worden replicatieafwijkingen, herhalin-

gen van trinucleotiden en genomische inpren-

ting2 vermeld (85,86).

De telomeren liggen aan de basis van een an-

dere hypothese. Telomeren zijn samengesteld uit 

DNA en liggen aan de uiteinden van de chro-

mosomen. Hun lengte houdt verband met een 

goede afwikkeling van de celdelingen. Ze wor-

den korter bij elke deling. Als ze te klein worden, 

verliest de cel haar vermogen om te vermenig-

vuldigen en sterft ze. Telomerasen behouden de 

optimale lengte van de telomeren en remmen 

zo de verkorting die eigen is aan celveroudering 

(10). Telomerasen worden op volwassen leeftijd 

geïnactiveerd om een wanordelijke groei zoals 

bij kanker te vermijden. De telomerasen zouden 

kunnen helpen om de etiopathologie van schizo-

frenie te begrijpen (101,102). In vergelijking met 

Spontane mutaties zouden kun-
nen bijdragen tot het behoud 

van een aanzienlijke prevalentie 
van de aandoening in de alge-
mene populatie, ondanks de 

beperkte voortplanting van de 
patiënten.

De novomutaties en factoren 
die gepaard gaan met 

een neiging tot een laat 
vaderschap werden vermeld 
als oorzakelijke elementen 
van het bestaande verband 

tussen de leeftijd van de vader 
en het verhoogde risico op 
een schizofrene psychose. 

De mutatiehypothese wordt 
ondersteund door het feit dat 
de gemiddelde leeftijd van 

de vader op het moment van 
de conceptie van een zieke 

persoon hoger is in geval van 
schizofrenie zonder familiale 

antecedenten dan in geval van 
een familiale vorm. 

De leeftijd van de vader 
bij de geboorte van de 
persoon die genetisch 
geanalyseerd werd

De leeftijd van de vader 
bij de geboorte van het 
eerste kind
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Figuur 1: Gecorrigeerde incidentie van schizofrenie volgens de genetische analyse van 1,2 
miljoen mensen, geboren in Denemarken tussen 1955 en 1992, volgens de leeftijd van de 
vader bij de geboorte van de patiënt en de geboorte van het eerste kind van de vader (94).
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gezonde mensen nemen de telomerasen van pa-

tiënten met resistente schizofrenie af, terwijl hun 

telomeren verkorten (101). 

Apoptose (celdood) is een ander mogelijk me-

chanisme dat betrokken is bij de etiopathologie 

van schizofrenie (38). Apoptose speelt een es-

sentiële fysiologische rol tijdens de ontwikkeling 

(103), maar ligt ook aan de oorsprong van diver-

se neurodegeneratieve aandoeningen. Verschil-

lende mutaties van een zeker aantal ‘antiapopto-

tische’ en ‘proapoptotische’ eiwitten kunnen de 

oorzaak zijn van een tekort of een overmaat van 

controlemechanismen. De hoeveelheid proteïne 

Bcl-2 (antiapoptotisch) in de temporale kwab is 

volgens Jarskog et al. (104) 25% lager bij schizo-

frenen dan bij controlepatiënten (105). Waarom 

het apoptotische proces in het verloop van schi-

zofrenie mank loopt, is nog niet achterhaald.

Het is aangetoond dat schizofrenie en bipolaire 

stoornissen samen voorkomen (106-111). Pa-

tiënten met bipolaire stoornissen hebben in hun 

familie een verhoogd risico op schizofrenie (RR 

= 2,08, p = 0,01). Lichtenstein en zijn collega’s 

(107) hebben de registers van 3 decennia (tussen 

1973 en 2004) en de gegevens van ziekenhuizen 

geanalyseerd, die betrekking hadden op 9 miljoen 

Zweden of 2 miljoen gezinnen; 40.487 mensen 

met een bipolaire stoornis werden geïdentificeerd. 

Een bipolaire broer of zus verhoogt het risico om 

schizofreen te zijn met 3,9. Geadopteerde kinde-

ren van wie één biologische ouder een bipolaire 

stoornis had, vertoonden ook een significant ho-

ger risico op schizofrenie. Dat samen voorkomen 

van die twee aandoeningen in families zou dus 

ook kunnen bijdragen tot het ontstaan van nieuwe 

gevallen van schizofrenie.

4.5. Omgevingsfactoren
Naar schatting komen de genetische factoren en 

gen-omgevinginteracties voor 80% tussen in de 

etiologie van schizofrenie (26). Uit die vaststel-

ling kunnen we afleiden dat de omgevingsfac-

toren een grote plaats innemen in de etiologie 

van die aandoening (20% verklarende variantie). 

Het gaat hier dus om externe gebeurtenissen, 

die niets te maken hebben met het genoom van 

het individu. De meeste daarvan treden op in de 

loop van de zwangerschap, in de pre- of peri-

natale periode. De omgevingsfactoren hebben 

vooral betrekking op het domein van de infecti-

ologie (bv. influenza, rodehond, toxoplasmose), 

voeding (bv. voedingstekorten, groter en vroeger 

gebruik van toxische stoffen) en verloskunde 

(bv. verloskundige complicaties), maar ook op 

diverse gebeurtenissen die stress bij de moeder 

en de foetus kunnen veroorzaken. Die toename 

van nieuwe gevallen van schizofrenie zou zo 

de lagere fertiliteit kunnen compenseren en zo 

het gewicht van een niet-sporadische genetische 

overdracht verminderen. 

4.5.1. Infectieuze factoren (112)
De betrokkenheid van een specifieke infectieuze 

factor bij schizofrenie kon niet worden beves-

tigd hoewel de lijst van middelen die de aan-

doening kunnen induceren nochtans bijzonder 

lang is (113). Studies waarin het verband tussen 

prenatale blootstelling aan infecties en de latere 

ontwikkeling van schizofrenie werd onderzocht, 

Blootstelling aan het 
influenzavirus tijdens de 
zwangerschap is één van  

de best bestudeerde  
mogelijke infectieuze 

etiopathogenetische factoren 
van schizofrenie. 

Tabel 4: Studies omtrent het verband tussen schizofrenie en blootstelling aan het griepvirus (115, 117-137).

Auteurs Landen N Trimester Resultaten

Watson (1984) Verenigde Staten 3.246 2e +

Mednick (1988) Finland 1.781 2e +

Kendell (1989) Schotland 18.476 n.v.t. -

Barr (1990) Denemarken 7.239 2e +

O’Callaghan (1991) Engeland 339 2e +

Crow (1992) Engeland 15.098 n.v.t. -

Sham et al. (1992) Engeland
Wales

14.830 1e-3e +

Adams et al. (1993) Schotland
Engeland
Denemarken

16.960
22.021
18.723

2e +

McGrath (1994) Australië n.v.t. +

Selten (1994) Nederland 4.634 n.v.t. -

Susser (1994) Nederland 1.371 n.v.t. -

Kunigi (1995) Japan 1.284 2e +

Takei et al. (1995) Nederland 4.726 2e

Takei (1996) Denemarken 9.462 2e +

Cannon (1996) Ierland 570 n.v.t. -

Morgan (1997) Australië 1.852 n.v.t. -

Izumoto (1999) Japan 941 2e +

Selten (1999) Nederland 1.116 n.v.t. -

Mino (2000) Japan 1.137 2e -

Limosin (2003) Frankrijk 974 2e +

Brown (2004) Verenigde Staten 189 1e +

Selten et al. (2010) Verenigde Staten
Europa
Australië
Japan

13 studies 1e-3e -

Tal van infecties zouden het 
risico op schizofrenie kunnen 
verhogen door te interfereren 

met de antenatale en infantiele 
ontwikkeling.
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leveren niet altijd coherente resultaten op. Pre-

natale blootstelling aan infecties interageert met 

andere risicofactoren voor schizofrenie (114).

Influenza

Er zijn diverse studies uitgevoerd naar een mo-

gelijk verband tussen blootstelling aan het griep-

virus en het ontstaan van schizofrene stoornis-

sen bij kinderen en volwassenen. In die studies 

werden de verbanden tussen opeenvolgende 

griepepidemieën in de loop van de 20e eeuw 

en de maandelijkse distributie van geboortes van 

patiënten met schizofrenie onderzocht. In een 

tiental studies werden specifiek de gevolgen van 

de grieppandemie van 1957 beoordeeld (Tabel 4). 

In een studie van Adams (115) bijvoorbeeld  

die betrekking had op 58.000 patiënten (geboren 

tussen 1956 en 1959) kon een significant ver-

band worden aangetoond tussen een geboorte in 

februari/maart/april 1958 waarbij sprake was van 

een blootstelling aan het virus tussen de vierde 

en zevende zwangerschapsmaand enerzijds en 

het ontstaan van schizofrenie anderzijds. Resul-

taten van andere studies blijken dan weer tegen-

strijdig te zijn (116-118). 

Selten et al. (137) hebben een meta-analyse uit-

gevoerd om te onderzoeken of geboortes tijdens 

de periode van 9 maanden na de pandemie van 

1957 een risicofactor voor schizofrenie vormden. 

De resultaten van de studies die in de Verenigde 

Staten, Europa of Australië werden uitgevoerd, 

toonden geen verhoogd risico op schizofrenie 

aan bij de kinderen die werden blootgesteld tij-

dens hun prenatale leven. Het relatieve risico op 

schizofrenie varieerde niet tijdens het eerste, het 

tweede of het derde trimester van het prenatale 

leven en bedroeg respectievelijk 0,91, 1,00 en 

1,05. De Japanse studies bleken ook negatief te 

zijn. Ondanks de hoge infectiepercentages tij-

dens de pandemie (ongeveer 50%), bevestigen 

de resultaten de hypothese van griep bij de moe-

der niet.

Het mogelijke werkingsmechanisme van het 

griepvirus werd eveneens niet opgehelderd. Zo 

wordt er gesteld dat sommige moeders, die ge-

netisch voorbestemd zijn, een moederlijke anti-

virale antistof zouden hebben die een auto-im-

muunreactie veroorzaakt die schadelijk is voor 

de foetale hersenen. Een andere vooropgestelde 

mogelijkheid stelt dat cytokines een rol spelen 

(26,138).

Rodehond

In een studie van Brown et al. (139) werd een 

duidelijk verhoogde frequentie van niet-affectie-

ve psychotische stoornissen aangetoond bij men-

sen met congenitale rodehond (15,7%) in verge-

lijking met niet-blootgestelde kinderen (3%), met 

een relatief risico van 5,2.

Toxoplasmose

Ook toxoplasmose blijkt het risico op schizofre-

nie te verhogen. Bij dieren kan een toxoplasma-

infectie het gedrag en de cognitie (het leren, 

geheugen) aantasten en de neurotransmissie, in 

het bijzonder de dopaminerge, wijzigen. Een 

besmetting met toxoplasmose zou ook het do-

paminerge systeem bij mensen kunnen versto-

ren: een acute infectie met toxoplasmose kan 

positieve symptomen van het schizofrene type 

veroorzaken (wanen, hallucinaties) (140,141). 

In verschillende studies wordt een hoge con-

centratie antitoxoplasma-antistoffen bij schizo-

freniepatiënten gemeld in vergelijking met de 

controlegroepen (142). Er moet dus ernstig re-

kening worden gehouden met de mogelijke rol 

van toxoplasma in het latere ontstaan van schi-

zofrenie.

4.5.2. Voedingsfactoren, voedingstekorten
Het is duidelijk aangetoond dat ernstige voe-

dingstekorten in de loop van het eerste en 

tweede trimester van de zwangerschap (moment 

waarop het foetale zenuwstelsel differentieert en 

de neuronale interacties ontstaan) ernstige psy-

chische stoornissen kunnen veroorzaken (143). 

Dat werd aangetoond tijdens de hongersnood in 

de tweede wereldoorlog in Nederland. De calo-

rieopname bedroeg toen 900 tot 1.200 calorieën 

per dag. Susser et al. (144) hebben aangetoond 

dat de prevalentie van schizofrenie verdubbelde 

bij hongersnood tijdens het 1e trimester van de 

zwangerschap. Wahlbeck et al. (145) hebben 

een cohortstudie uitgevoerd bij 7.086 mensen 

die tussen 1924 en 1933 geboren werden in het 

Centraal Universitair ziekenhuis van Helsinki. Bij 

114 van hen werd de diagnose van schizofrenie 

gesteld. De auteurs stelden een toename van het 

risico op schizofrenie vast in geval van een laag 

gewicht van de moeder, dat beoordeeld werd 

aan de hand van de Body Mass Index (BMI) (OR 

= 1,09 voor een tekort in de BMI met één punt). 

Bovendien stelden ze een stijging van het risico 

in geval van intra-uteriene groeiachterstand vast 

(OR = 1,48 voor een ontbrekende kilogram foe-

taal gewicht en OR = 1,12 voor een daling van 

de lengte met een centimeter). Deze studies 

moeten echter kritisch worden geanalyseerd 

omdat voedseltekorten tijdens de oorlog kun-

nen samenvallen met de blootstelling aan andere 

evenementen zoals infectieuze factoren.

Omgekeerd lijkt ook ernstige obesitas in verband 

te staan met een verhoging van het risico op schi-

zofrenie. Een hoge BMI (≥ 30) voor de zwanger-

schap verhoogt het latere risico op schizofrenie 

van het kind bijna drie keer (relatief risico van 

2,9), onafhankelijk van de leeftijd van de moe-

der, het opleidingsniveau of roken van de moe-

der tijdens de zwangerschap (146). 

Een vitamine D-tekort tijdens de zwangerschap 

zou een grote risicofactor kunnen zijn omdat vi-

tamine D een rol speelt in de genoomexpressie 

en de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel 

(84,147). Die hypothese was het voorwerp van 

heel wat studies. Diermodellen leveren argu-

menten voor het verband tussen hypovitaminose 

D in de prenatale periode en het ontstaan van 

afwijkingen in de hersenrijping of wijzigingen in 

de genexpressie (148-151). 

4.5.3. Verloskundige complicaties
Verloskundige complicaties gaan gepaard met 

een toename van het risico op de ontwikkeling 

van schizofrenie. Dat risico is goed gedocumen-

teerd. De gecorrigeerde OR’s bedragen ongeveer 

2 tot 3 (26). De mechanismen waardoor verlos-

kundige complicaties een etiologische rol kun-

nen spelen in het latere ontstaan van schizofre-

nie zijn niet bekend, maar de vaakst vermelde 

etiopathogenetische hypothese is die van foetale 

hypoxie (26). Het lijkt duidelijk dat verloskun-

dige complicaties geen noodzakelijke en geen 

voldoende voorwaarde zijn om een schizofrene 

psychose te ontwikkelen. 25% tot 30% van de 

algemene populatie krijgt te maken met verlos-

kundige complicaties, maar de meeste van hen 

ontwikkelen geen schizofrenie. Omgekeerd heb-

ben de meeste mensen met schizofrenie geen 

voorgeschiedenis van verloskundige complica-

ties (114). Ook andere complicaties in verband 

met de zwangerschap en de geboorte worden 

dikwijls in verband gebracht met schizofrenie 

(Tabel 5).

Het risico op schizofrenie blijkt 
lineair te stijgen volgens de 
mate van verstedelijking van 

de omgeving waarin kinderen 
opgroeien.

Tabel 5: Complicaties in verband met de zwangerschap en de geboorte die dikwijls in verband 
worden gebracht met schizofrenie (152).

Complicaties van de zwangerschap en de geboorte Odds Ratio

Zwangerschapsdiabetes OR = 7,76 (BI: 1,37-43,90)

Geboortegewicht < 2 kg OR = 3,89 (BI: 1,40-10,84)

Dringende keizersnede OR = 3,24 (BI: 1,40-7,50)

Congenitale afwijkingen OR = 2,35 (BI: 1,21-4,57)

Rhesusincompatibiliteit OR = 2,0 (BI: 1,01-3,96)

Asfyxie OR = 1,74 (BI: 1,15-2,62)

Bloedingen tijdens de zwangerschap OR = 1,69 (BI: 1,22-2,29)
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4.5.4. Psycho-affectieve trauma’s
Enkele schaarse gegevens suggereren dat bloot-

stelling aan ernstige stress tijdens de zwanger-

schap een risicofactor zou kunnen zijn voor 

schizofrenie. In studies wordt inderdaad aan-

getoond dat blootstelling aan een oorlog (153), 

een sterfgeval van een familielid of een partner 

in de loop van het tweede of derde trimester 

van de zwangerschap (154) en een ongewenste 

zwangerschap (155) factoren zijn die het risico 

op schizofrenie verhogen. In een recente studie 

werd het verband bevestigd tussen het overlijden 

van een familielid in de eerste graad tijdens het 

1e trimester en het risico op schizofrenie (RR = 

1,67) (154). Het verband tussen blootstelling in 

utero aan psycho-affectieve trauma’s en schizo-

frenie zou het gevolg kunnen zijn van de invloed 

van stress, via hormonale mechanismen. Een de-

pressie van de moeder voor de geboorte zou als 

extra risicofactor kunnen werken bij kwetsbare 

mensen met een vatbaarheid voor schizofrenie. 

Mäki et al. hebben het verband bestudeerd tus-

sen een depressieve stemming bij de moeder in 

de loop van de zwangerschap en het ontstaan 

van schizofrenie op volwassen leeftijd bij het 

kind, rekening houdend met het familiale risico 

op een psychose. Het risico op schizofrenie was 

het hoogst bij kinderen met een familiaal risico 

op een psychose van wie de moeder depres-

sief was tijdens de zwangerschap (OR = 9,4 na 

correctie voor het geslacht en de verloskundige 

complicaties). Bij de kinderen met een psycho-

tische ouder, maar van wie de moeder geen 

depressie voor de geboorte had, was het risico 

2,6 keer hoger. Bij de kinderen zonder familiaal 

risico op een psychose, maar met een depressie 

van de moeder, was het risico op schizofrenie 

niet verhoogd. Een depressieve stemming van de 

moeder tijdens de zwangerschap blijkt op zich-

zelf dus geen risicofactor voor schizofrenie bij 

het kind te vormen, maar treft anderzijds mensen 

met een risico op een psychose (156).

4.5.5. Stedelijke omgeving
In verschillende studies werd ook een correlatie 

vastgesteld tussen schizofrene psychoses en ver-

stedelijking. Geboren worden in een stedelijke 

omgeving verhoogt het risico op schizofrenie 

(157) 2 tot 3 maal (158). Mortensen et al. (159) 

hebben vastgesteld dat het relatieve risico op 

schizofrenie voor kinderen die in Kopenhagen 

geboren werden 2,4 keer hoger was dan bij be-

woners van landelijke gebieden (95% BI: 2,13-

2,70). Het relatieve risico op schizofrenie in 

vergelijking met landelijke gebieden vermindert 

naarmate de mate van verstedelijking afneemt. 

Dat lineaire verband tussen de mate van verste-

delijking en het risico op een schizofrene psy-

chose werd ook gerapporteerd door Sundquist 

et al. (160). Deze onderzoekers definieerden 

5 niveaus van verstedelijking en hebben onder 

andere vastgesteld dat het risico om een schizo-

frene psychose te ontwikkelen in de meest ver-

stedelijkte gebieden 68% tot 77% hoger is dan in 

de landelijkste gebieden. Uit een meta-analyse 

van 10 studies, die werd uitgevoerd door Krab-

bendam et al. (161), bleek dat een schizofrene 

psychose ongeveer twee keer frequenter is in ste-

delijke gebieden dan in landelijke gebieden. De 

oorzakelijke verklaring van die vaststelling lijkt 

ons moeilijk te begrijpen. Hoe maakt verstedelij-

king ziek? De auteurs wijden nauwelijks uit over 

dat onderwerp. Gaat het niet om een metafeno-

meen? Een stad trekt immers meer migranten en 

thuislozen en algemeen maatschappelijk kwets-

bare mensen aan, met een niet te verwaarlozen 

groep psychotische patiënten. 

4.5.6. Migratie (162)
Immigrantenpopulaties hebben een 2 tot 3 keer 

hoger risico dan de lokale bevolking (163-167). 

In een meta-analyse van Canton-Graae et al. 

(165) wordt het relatieve risico op een schizo-

frene psychose op respectievelijk 2,7 en 4,5 ge-

schat bij immigranten van de eerste en tweede 

generatie, in vergelijking met de algemene be-

volking. Het verhoogde risico op schizofrenie 

verschilt zowel binnen etnische minderheden als 

tussen die minderheden. Fearon et al. (168) heb-

ben bijvoorbeeld vastgesteld dat in het Verenigd 

Koninkrijk de incidentieratio (‘incidence rate ra-

tio’) voor alle psychoses in vergelijking met de 

blanke populatie varieerde van 1,5 (BI: 0,9-2,4) 

voor de Aziatische immigranten tot 6,7 (BI: 5,4-

8,3) voor de zwarte immigranten uit de Caraïben. 

Dat laat veronderstellen dat in verschillende et-

nische groepen verschillende risicofactoren en 

beschermende factoren zouden bestaan. Een 

lage sociaaleconomische status en stigmatisering 

werden naar voren geschoven als eventuele oor-

zaken (169,170).

4.5.7. Cannabis
We beschikken op dit moment over heel wat 

bewijzen die aantonen dat regelmatig gebruik 

van cannabis tijdens de adolescentie gepaard 

gaat met een verhoogd risico op de latere ont-

wikkeling van schizofrenie (171-174). In een 

grote prospectieve studie werd aangetoond dat 

mensen die meer dan 50 innames van cannabis 

rapporteerden, zes keer meer risico hadden om 

te worden opgenomen wegens schizofrenie dan 

niet-gebruikers. Zelfs na correctie voor andere 

risicofactoren blijft het verhoogde risico om schi-

zofrenie te ontwikkelen aanwezig bij cannabis-

gebruikers (OR = 2,3) (175). In een uitbreiding 

van die studie (176) werd bevestigd dat zware 

cannabisgebruikers van 18 jaar een 6,7 keer ho-

ger risico vertoonden om tijdens een periode van 

27 jaar na het interview opgenomen te worden 

voor schizofrenie. Ook dit keer was het risico op 

een schizofrene psychose verhoogd (OR = 1,2) 

na correctie voor andere risicofactoren. Die his-

torische studies werden bevestigd door een reeks 

recente prospectieve cohortstudies (177-179). 

Verschillende onderzoekers hebben bewijzen 

gevonden van het lineaire verband tussen de 

mate van cannabisgebruik en het verhoogde ri-

sico op een psychose (180-182). Meerdere vast-

stellingen lieten vermoeden dat het COMT-gen 

(Catechol-O-MethylTransferase) betrokken is bij 

psychoses (183). Caspi et al. (184) hebben de in-

vloed onderzocht van het genotype van COMT 

op het risico van een psychose ten gevolge van 

cannabisgebruik. Zo hebben ze vastgesteld dat 

het gebruik van cannabis in de adolescentie het 

risico op psychotische stoornissen of een schizo-

freniforme stoornis duidelijk verhoogt bij homo-

zygoten Val158Val (OR = 10,9), terwijl het dat 

effect niet heeft bij homozygoten Met158Met 

(OR = 1,1) en een zwak effect heeft bij hetero-

zygoten Val158Met (OR = 2,5). Henquet et al. 

(185) hebben de invloed onderzocht van het ge-

notype van COMT op psychotische stoornissen 

die geïnduceerd worden door D9-THC, de be-

langrijkste psychoactieve stof van cannabis, bij 

jonge volwassenen die tijdens het afgelopen jaar 

cannabis hadden gebruikt. Deze auteurs stelden 

vast dat de door D9-THC geïnduceerde psycho-

tische stoornissen ernstiger zijn bij dragers van 

het allel Val158.

5. Conclusie
Het is duidelijk aangetoond dat schizofrenie 

overal voorkomt. Alle populaties, alle landen ter 

wereld worden getroffen, met een stabiele inci-

dentie rond één procent. Die universele vaststel-

ling moeten we naast een ander epidemiologisch 

feit leggen, namelijk een vruchtbaarheidscijfer 

onder het gemiddelde. Als we die twee feiten 

gewoon lezen, zien we al een groot probleem. 

Hoe kan een aandoening blijven bestaan als de 

fecunditeit lager is dan normaal? We zouden 

logischerwijs uit die gegevens moeten afleiden 

dat de incidentie progressief zou verminderen 

en zelfs verdwijnen. Dat is echter niet het geval. 

Alle registers die de laatste honderd jaar werden 

bijgehouden, geven ons buitengewoon constan-

te cijfers. Deze aandoening heeft dus altijd al 

bestaan en de behandelingen zoals die werden 

uitgevoerd vanaf de periode van de middeleeu-

wen tot in Geel bewijzen dat alleen het woord 

schizofrenie nieuw zou zijn.

We hebben geprobeerd om op die duidelijke pa-

radox, verminderde fertiliteit en blijvende over-

dracht, te antwoorden door verschillende studies 

kritisch te analyseren. We hebben vastgesteld dat 

bepaalde epidemiologische gegevens, die als 

waarheid werden beschouwd, op dit moment 

niet meer waar blijken te zijn. Zo varieert de pre-

valentie in feite volgens tal van factoren, waaron-

der de levensfase. Kan het wijd verspreide idee 

van een prevalentie van 1% zonder opmerkelijke 

variaties tussen landen, culturen of tijdsperiodes 

nog worden volgehouden, terwijl een beperktere 

voortplanting niet kan instaan voor een constante 

incidentie en prevalentie? De recente epidemio-

logische studies hebben het concept onverander-

lijke incidentie en prevalentie van schizofrenie in 

culturen en tijdperken aanzienlijk gewijzigd (30). 
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Het geheel van de recentste huidige theorieën 

getuigt van een niet-mendeliaanse genetische 

overdracht, namelijk genetische kenmerken die 

erfelijk zijn, maar waarvan de genetische expres-

sie gemoduleerd zou worden door verloskundi-

ge en perinatale en zelfs embryonale problemen, 

zoals contact met het griepvirus in de derde tot 

zesde maand, dat neurologische ontwikkelings-

stoornissen veroorzaakt. Later zouden andere 

stressfactoren in het leven het uitbreken van een 

schizofrene psychose in de hand kunnen wer-

ken.

De niet-mendeliaanse overdracht werd duidelijk 

aangetoond door de verschillende studies waarin 

coëfficiënten van aanwezigheid van de aandoe-

ning werden gezien volgens de mate van ver-

wantschap met de patiënt. De genetische com-

ponent, een noodzakelijke maar onvoldoende 

oorzaak, blijkt dus duidelijk te zijn vastgesteld.

De paradox om schizofrenie te zien voortbestaan 

ondanks het onvermogen van patiënten om zich 

voort te planten en een darwinistische selectie, 

zou kunnen worden verklaard door een reeks 

bijkomstige factoren. Die zouden tot uiting ko-

men als epigenetische wijzigingen, die het ont-

staan van het pathologische proces in de hand 

werken. De niet-mendeliaanse overdracht van 

schizofrenie kan alleen worden begrepen in het 

licht van de epigenese. De kans op overdracht 

van die epigenetische, erfelijke factoren, in ge-

val van wijzigingen in de kiemstamcellen, kan 

niet worden uitgesloten. Gelukkig zal die voort-

planting in zijn verspreiding worden belemmerd 

door een geheel van sociale en pathologische 

factoren zoals teruggetrokkenheid en afstom-

ping, die de kans van de drager op affectieve en 

seksuele relaties sterk verminderen. Diezelfde 

pathologische kenmerken kunnen echter aan de 

basis liggen van de hogere leeftijd van de vader 

bij een eventuele voortplanting, factoren die de 

overdracht van schizofrenie bevorderen.

Voetnoten

1. IRR = Incidence Rate Ratios; relatieve risico.

2. Genomische inprenting is het biologische proces waarbij 

een gen of een gendomein biochemisch gemerkt wordt 

met informatie over van welke ouder het afstamt. We 

hebben allemaal in onze cellen twee kopieën van elk 

gen: het ene geërfd van onze moeder en het andere 

van onze vader. Voor de meeste genen worden de twee 

kopieën op dezelfde manier tot expressie gebracht. Er 

bestaan echter genen waarvan slechts één van de twee 

kopieën tot expressie wordt gebracht. De andere wordt 

onderdrukt. Die genonderdrukking, afhankelijk van de 

ouderlijke afkomst, wordt genomische inprenting ge-

noemd.
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