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1. Inleiding
Schizoaffectieve stoornissen worden in de 
klinische praktijk courant vastgesteld (1). De 
definitie van schizoaffectieve stoornis is, sinds 
ze voor het eerst werd beschreven in 1932, al 
vaak aangepast. Toch is het ook vandaag nog 
een aandoening met vage nosografische con-
touren, die voor heel wat artsen nog steeds 
moeilijk te definiëren is (2-4). Het gebrek aan 
nosografische consensus heeft geleid tot ver-
schillende classificaties, die worden geken-
merkt door een gebrek aan overeenstemming 
tussen de diagnostische criteria. Ook de the-
rapeutische aanbevelingen getuigen van die-
zelfde vaagheid. Het is dan ook niet verbazend 
dat over deze stoornis ook bij de opstelling van 
de DSM-5 nog steeds veel discussie bestond.
Een schizoaffectieve stoornis situeert zich op 
de grens van drie syndromen: de symptomen 
van de stoornis doen denken aan zowel schi-
zofrenie, depressie als manie. Schizoaffec-
tieve stoornissen zijn wel degelijk een reëel 
verschijnsel, dat wordt dagelijks bevestigd in 
de klinische praktijk (5), maar de diagnose 
schommelt vaak tussen schizofrenie en stem-
mingsstoornissen. Daarom is ze ook vaak 
moeilijk te behandelen en is de toekomst van 
de patiënten die eraan lijden onzeker (4). De 
vraag is dus: ‘Kunnen we spreken van een 
syndroom als dusdanig, of is het gewoon een 
vorm van een schizofrenie, of van stemmings-
stoornissen, of iets daartussenin?’ (6,7).

Verschillende reviews en recente studies wijzen 
uit dat schizoaffectieve stoornissen en andere 
stoornissen met psychotische kenmerken, zo-
als schizofrenie en bipolaire stoornis, gemeen-
schappelijke epidemiologische, klinische, cog-
nitieve en genetische kenmerken hebben (8-11). 
Die gemeenschappelijke kenmerken doen ver-
wante etiopathogene factoren veronderstellen, 
die het gezamenlijk bestuderen van deze ver-
schillende stoornissen rechtvaardigen, indien ze 
worden geïntegreerd in een gemeenschappelijk 
spectrum van aandoeningen (12). 

2. Geschiedenis van het concept ‘schi-
zoaffectieve stoornis’
De Kraepeliniaanse dichotomie tussen de-
mentia praecox (of schizofrenie) en manisch-
depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) 

was de hoeksteen van de nosografische in-
deling van psychotische stoornissen (13,14). 
De scheiding van die twee stoornissen was 
gebaseerd op de aanwezigheid van verschil-
lende karakteristieke symptomen en vooral 
op het verschil in de manier waarop de aan-
doeningen evolueerden. Dementia praecox 
wordt gekenmerkt door een progressieve en 
nadelige evolutie (8). Toch beschreef Kraepe-
lin, en later Kurt Schneider, al symptomen die 
in deze twee diagnostische groepen aanwezig 
waren. Ze identificeerden daarmee ‘interme-
diaire of tussengevallen’, die op het vlak van 
hun psychopathologische manifestaties en 
hun evolutie onvoldoende voldeden aan de 
criteria voor schizofrenie of affectieve stoor-
nissen (15). Kraepelin zelf schreef in 1913 in 
zijn ‘Compendium der Psychiatrie’: “We zijn 
ondertussen de overtuiging toegedaan dat 
zelfs bij dementia praecox sommige gevallen 
periodiek evolueren en moeten worden los-
gekoppeld van manisch-depressieve stoornis 
door hun volstrekt specifieke verschijnings-
vorm” (16). 
Het werk van Kraepelin lokte veel kritiek uit. 
Gemengde gevallen en overlappingen zijn 
legio (17): diagnostische concepten zoals 
‘cycloïde psychose’, ‘reactieve of reactionele 
psychose’, ‘atypische psychose’, of ‘la bouf-
fée délirante’ (psychotische decompensatie, 
waarbij de depressieve affecten meestal ver-
schijnen als de episode afneemt), werden ge-
introduceerd in de psychiatrische nosografie 
(13,15,18,19). 
De oude Kraepeliniaanse dichotomie van psy-
chosen begon af te brokkelen met de intro-
ductie van het concept ‘schizoaffectieve psy-
chose’ (20). Dit concept werd voor het eerst 
beschreven door Jacob Kasanin (2,13,21,22), 
die de term ‘acute schizoaffectieve psychose’ 
(acute schizoaffective psychosis) voorstelde 
(8). In 1932 werd het onderzoek van Kasanin 
naar acute schizoaffectieve psychosen voor-
gesteld op een congres van de American 
Psychiatric Association (APA). Later (in 1933) 
werd het gepubliceerd in het American Jour-
nal of Psychiatry (4,23,24). Hij beroept zich 
op de studie van negen patiënten van twintig 
tot dertig jaar, die een zich snel installerende 
episode van schizofrene en affectieve sympto-
men doormaakten. Kasanin stelde geen pre-
morbide toestand vast bij de patiënten, inte-
gendeel: hij benadrukte dat ze sociaal goed 
waren aangepast (1). Volgens hem kwam deze 
stoornis voor “bij vrij jonge individuen, die so-
ciaal zeer goed waren geïntegreerd, die plots 
een acute psychose doormaakten, met een 
klinisch beeld dat kon worden bestempeld 
als schizofreen of affectief, en bij wie een dif-
ferentiële diagnose uiterst moeilijk te stellen 
was.” Zijn diagnostische beschrijving bevatte 
meerdere elementen (23): 1) een mengeling 
van schizofrene en affectieve symptomen; 2) 
een plots begin, op de leeftijd van twintig tot 

dertig jaar, bij personen in goede lichamelijke 
gezondheid, in een context van emotionele 
ontreddering, met in sommige gevallen ver-
vorming van de realiteit en hallucinaties die 
enkele weken tot maanden aanhielden, en 
vervolgens evolueerden naar genezing; 3) de 
afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. 
Volgens Kasanin behoort een acute schizoaf-
fectieve stoornis tot de groep van schizofre-
nieën. Door nadruk te leggen op de gunstige 
evolutie, kon hij aantonen dat bepaalde pa-
tiënten met schizofrenie konden genezen (1).

Sinds de eerste beschrijving door Kasanin is 
de definitie van het concept ‘schizoaffectieve 
stoornis’ al vaak gewijzigd (5,25). Als we de 
evolutie bekijken van de grote internationale 
classificaties, de DSM (Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders) en de CIM 
(Classification Internationale des Maladies), 
stellen we vast dat het begrip ‘schizoaffectieve 
stoornis’ vrij vaag en onduidelijk is. De DSM 
neemt het concept ‘acute schizoaffectieve 
psychose’ van Kasanin over, maar schrapt de 
term ‘psychose’ en vervangt die door ‘stoornis’. 
Vervolgens werd de term ‘acute’ geschrapt en 
vervangen door een chronische stoornis (1). 
De opeenvolgende versies van de DSM tonen 
duidelijk de terugkerende problemen aan om 
de schizoaffectieve stoornis te situeren in de 
nosografie. De DSM-I (1952) en DSM-II (1968) 
beschouwden de schizoaffectieve stoornis als 
één van de vormen van schizofrenie en deel-
den ze in onder de schizofrenieën (2,8,22). 
In de DSM-I (1952) werd de schizoaffectieve 
stoornis opgenomen onder de schizofrene re-
acties (21), maar dan zonder de door Kasanin 
voorgestelde criteria (acuut begin, korte epi-
sode en volledige remissie) (15). De DSM-II 
(1968) introduceerde de categorie schizofrenie 
van het schizoaffectieve type, maar de definitie 
was vaag en omvatte de associatie van schizo-
frene en affectieve symptomen (15,21). In de 
DSM-III (1980) werd het concept ‘schizoaf-
fectieve stoornis’ geïntroduceerd, maar zonder 
enige diagnostische richtlijn en met de opmer-
king dat de term enkel mocht worden gebruikt 
bij gebrek aan een duidelijk onderscheid tus-
sen schizofrene (of schizofreniforme) en af-
fectieve stoornis (21). In de DSM-III-R (1987) 
werd de stoornis opgenomen in de categorie 
reststoornissen (niet anders gespecificeerde 
psychotische stoornissen of psychotic disorder 
not otherwise classified) (22), tussen schizofre-
nie, schizofreniforme stoornissen en affectieve 
stoornissen. In de DSM-IV (1994) en DSM-IV-
TR (2000) kregen schizoaffectieve stoornissen 

De schizoaffectieve stoornis situeert zich 
op de grens van drie syndromen (schizofre-
nie, depressie en manie). Het is nog steeds 
een nosografische entiteit waarover veel 
discussie bestaat en de diagnose is moei-
lijk te stellen.

Recente wetenschappelijke gegevens lij-
ken schizofrenie, bipolaire stoornissen en 
schizoaffectieve stoornissen te situeren in 
een dimensionaal model. 

De klinische beschrijving van de ‘tussenge-
vallen’ lag aan de basis van de introductie 
van verschillende nieuwe diagnostische 
concepten in de psychiatrische nosografie, 
waaronder het concept ‘schizoaffectieve 
stoornis’.
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een onafhankelijke plaats in de groep ‘schi-
zofrenie en andere psychotische stoornissen’. 
Schizoaffectieve stoornissen worden hier gede-
finieerd als het samengaan van het A-criterium 
van schizofrenie, depressieve, manische of ge-
mengde tekens, met in de loop van dezelfde 
episode de verplichte aanwezigheid van waan-
ideeën of hallucinaties gedurende ten minste 

twee weken en de afwezigheid van stemmings-
symptomen (26,27).

3. Betrouwbaarheid van de verschil-
lende nosografische opvattingen
Het gebrek aan nosografische consensus 
heeft geleid tot uiteenlopende classificaties, 

zoals de CIM-10 en de DSM-IV. Er zijn heel 
wat verschillen tussen de diagnostische crite-
ria beschreven in de DSM-IV (1994) en die in 
de CIM-10 (de laatste versie wordt sinds 2011 
gebruikt in de lidstaten van de WGO) (zie Ta-
bel 1). De huidige diagnostische criteria van 
de DSM-IV en de CIM-10 verschillen meer 
specifiek in het accent dat wordt gelegd op de 
aard van de symptomen, meer bepaald de aard 
van de psychotische symptomen, en de over-
lapping in de tijd van deze symptomen en de 
stemmingsstoornissen (25). Volgens de DSM-IV 
(1994) moeten de waanideeën of hallucinaties 
onafhankelijk zijn van de stemmingsstoornis-
sen gedurende ten minste twee weken (24). De 
CIM-10 verwijst niet naar een scheiding in de 
tijd tussen de schizofrene episodes en de epi-
sodes van stemmingsstoornis. Volgens de CIM-
10 zijn de affectieve en de schizofrene symp-
tomen als belangrijkste symptomen gelijktijdig 
aanwezig, tijdens dezelfde episode, doorgaans 
gelijktijdig, maar soms ook gescheiden door 
intervallen van maximaal enkele dagen. Bo-
vendien wordt de schizoaffectieve stoornis in 
de CIM-10 gedefinieerd als een episodische 
stoornis, terwijl het in de DMS-IV gaat om een 
ononderbroken ziekte (8,24).
Uiteenlopende studies brachten een gebrek 
aan overeenstemming tussen de beoordelaars 
aan het licht wat de diagnostische categorie 
van schizoaffectieve stoornissen betreft. De 
overeenstemming tussen twee diagnostische 
evaluaties kan worden gemeten met behulp 
van de berekening van de concordantiecoëf-
ficiënt kappa. De overeenstemming wordt be-
schouwd als zeer goed als kappa > 0,81, als 
goed tussen 0,61 en 0,80, gemiddeld tussen 
0,41 en 0,60, matig tussen 0,21 en 0,40 en 
slecht tussen 0 en 0,20 (28). Tabel 2 geeft een 
overzicht van de kappa-coëfficiënten voor de 
diagnose van schizoaffectieve stoornis volgens 
de diagnostische criteria van de DSM-III-R, 
DSM-IV en CIM-10. De resultaten doen ver-
moeden dat de diagnose van schizoaffectieve 
stoornis niet betrouwbaar is. De overeenstem-
ming tussen de verschillende beoordelaars in 
de studie van Maj et al. (2000) voor schizoaf-
fectieve stoornissen had een kappa van 0,22. 

Dit gebrek aan samenhang in de diagnoses 
die door verschillende artsen worden gesteld 
bij dezelfde patiënten, blijkt problematisch 
in het kader van een epidemiologische be-
nadering, gebaseerd op het verzamelen van 
deze diagnoses (zie boven). Dit gebrek aan 
betrouwbaarheid zou aan de basis kunnen 
liggen van de problematiek omtrent de clas-
sificatie van de schizoaffectieve stoornis. Bi-
polaire stoornis en schizofrenie hebben hoge 
diagnostische concordantiecoëfficiënten, dat 
is in talrijke eerdere studies beschreven. De 
schizoaffectieve stoornis bleek in verschil-
lende studies echter een problematische cate-
gorie te zijn (29). 

CIM-10 DSM-IV-TR

G1 De stoornis beantwoordt aan de 
criteria van een matige of ernstige 
affectieve stoornis.

A Ononderbroken ziekteperiode  
gekenmerkt door de gelijktijdige 
aanwezigheid, op een bepaald mo-
ment, van hetzij een majeure depres-
sieve episode, hetzij een manische 
episode, hetzij een gemengde epi-
sode, en symptomen die beantwoor-
den aan criterium A voor schizofrenie.

G2 Aanwezigheid van symptomen 
van ten minste één van de groepen 
hieronder (6 groepen van sympto-
men identiek aan die van schizofre-
nie), die duidelijk het grootste deel 
van de tijd aanwezig zijn gedurende 
een periode van ten minste twee 
weken.

B In de loop van dezelfde ziekteperiode, 
waren waanideeën of hallucinaties 
aanwezig gedurende ten minste twee 
weken, in afwezigheid van duidelijke 
symptomen van stemmingsstoornis.

G3 Beantwoordt aan criteria G1 en G2 
gedurende dezelfde episode van de 
stoornis, en gelijktijdig gedurende 
ten minste een deel van de epi-
sode. G1- en G2-symptomen moe-
ten het klinisch beeld domineren.

C De symptomen die beantwoorden aan 
de criteria van een thyme-episode zijn 
aanwezig gedurende een groot deel 
van de totale duur van de actieve en 
restziekteperiodes.

G4 De stoornis kan niet worden 
toegeschreven aan een psycho-
organisch syndroom, intoxicatie 
met psychoactieve middelen of 
afhankelijkheid (verslaving).

D De stoornis is niet te wijten aan de di-
recte fysiologische effecten van een stof 
of een algemene medische aandoening.

3 types (manische type, depres-
sieve type, gemengde type)
2 subtypes gebaseerd op de 
evolutie van de stoornis na het 
verdwijnen van de affectieve 
symptomen
- zonder persistentie van schi    
  zofrene symptomen
- met persistentie van schizofrene 
  symptomen

Specificatie van het subtype: 
(1) bipolaire type: als de stoornis 
- een manische of een gemengde 
  episode omvat 
- of een manische episode of een 
  gemengde episode en MDE’s omvat 
(2) depressieve type: als de stoornis 
enkel MDE’s omvat

Tabel 1: Diagnostische criteria CIM-10 en DSM-IV-TR voor schizoaffectieve stoornissen 
(volgens 18).

Diagnostisch criterium Coefficient kappa

Zaudig et al. (1990) CIM-10 (kladversie) 0,54

Sartorius et al. (1993) CIM-10 (aanbevelingen) 0,48

Hiller et al. (1993) CIM-10 (IDCL) 0,24

Hiller et al. (1993) DSM-III-R (IDCL) 0,08

Sartorius et al. (1995) CIM-10 (onderzoekscriteria) 0,63

Maj et al. (2000) DSM-IV 0,22

Richieri et al. (2011) CIM-10 0,48

IDCL: International Diagnostic Checklists

Tabel 2: Graad van overeenstemming voor de diagnose van schizoaffectieve stoornis op 
basis van de DSM of de CIM (29-34).
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De temporele stabiliteit van de diagnose ‘schi-
zoaffectieve stoornis’ is hoogstens middelma-
tig. Er zijn diagnostische transities beschreven 
tussen bipolariteit, schizofrenie en een schi-
zoaffectieve stoornis (35-38) en het is niet on-
gewoon dat bepaalde personen in verschillen-
de levensfasen meerdere diagnoses krijgen. 
Salvatore et al. (35) evalueerden de stabiliteit 
van bepaalde DSM-IV-diagnoses bij 517 ge-
hospitaliseerde patiënten. Bij de schizofrene 
en bipolaire patiënten bleef de diagnose sta-
biel in respectievelijk 75% en 96,5% van de 
gevallen. De schizoaffectieve stoornis was de 
minst stabiele diagnose (53,6% verandering). 
Volgens een studie van Schwartz et al. (37) 
zal 6 maanden na een diagnose van schizoaf-
fectieve stoornis slechts 36% van de patiënten 
die diagnose behouden. Die instabiliteit van 
de diagnoses door de tijd heen, doet vragen 
rijzen over de validiteit van de classificatie- 
systemen. In een retrospectieve studie van 123 
gehospitaliseerde schizoaffectieve patiënten, 
ontdekten Brenner et al. (37) echter dat de sta-
biliteit van deze diagnose (73,1%) hoger zou 
kunnen zijn dan de eerder gerapporteerde. 

4. Epidemiologie: demografische,  
klinische en evolutieve aspecten van 
schizoaffectieve stoornissen
De incidentie en prevalentie van de schizo-
affectieve stoornis zijn moeilijk te bepalen 
wegens het beperkte aantal studies in dit do-
mein (8,22). In meerdere wetenschappelijke 
reviews is er sprake van een lifetime prevalen-
tie van 0,5 tot 0,8% (25). De enige studies bij 
de algemene bevolking die beschikbaar zijn, 
brachten echter een lagere prevalentie aan het 

licht. Volgens deze studies zijn de schattingen 
zeer variabel, met een lifetime prevalentie van 
0% tot 0,32% (zie Tabel 3). In de studie van 
Perälä et al. (39) wordt de schizoaffectieve 
stoornis beschouwd als 3 keer minder courant 
dan schizofrenie, met een lifetime prevalentie 
van naar schatting ongeveer 1 persoon op 300 
(0,87% voor schizofrenie versus 0,32% voor 
schizoaffectieve stoornissen).

De demografische, klinische en evolutieve va-
riabelen werden vergeleken in een review van 
Cheniaux et al. (2008) (zie Tabel 4) (3).

4.1. Demografische aspecten
Volgens de DSM-IV-R en uiteenlopende stu-
dies (44-46) en reviews (8,22) komt een schi-
zoaffectieve stoornis vaker voor bij vrouwen 
(meer specifiek getrouwde vrouwen) dan bij 
mannen. De stoornis begint bij vrouwen op 
latere leeftijd dan bij mannen (44). In een 
studie van Goethe (47) bij 5.102 gehospita-
liseerde patiënten bestond de groep patiënten 
met een schizoaffectieve stoornis in vergelij-
king met die van bipolaire patiënten uit meer 
mannen. In vergelijking met de groep patiën-
ten met schizofrenie telde deze groep echter 
meer vrouwen (OR = 3,06). 

4.2. Klinische aspecten
In vergelijking met vrouwen zijn mannen met 
een schizoaffectieve stoornis meer geneigd 
om antisociaal gedrag of afgestompte of onge-
paste affecten te vertonen (8).

 4.3. Evolutieve aspecten
In het algemeen kent een schizoaffectieve 

stoornis een minder ongunstige klinische evo-
lutie dan schizofrenie en situeert ze zich half-
weg tussen schizofrenie en bipolariteit (21). 
Het aantal hospitalisaties van schizoaffectieve 
patiënten is ongeveer gelijk aan of lager dan 
dat van patiënten met schizofrenie of bipo-
laire stoornis (3). Een schizoaffectieve stoornis 
wordt ook gekenmerkt door een evolutie met 
meer episodes van de ziekte in vergelijking 
met schizofrenie. Bovendien lijken patiënten 
met schizoaffectieve stoornissen een hoger ri-
sico te lopen op suïcidaal gedrag dan patiën-
ten met schizofrenie of stemmingsstoornissen 
(3,49). De comorbiditeit van verslavingen 
is lager dan bij bipolaire patiënten (3). Voor 
de eerste episode hebben schizoaffectieve 
patiënten een minder goede sociale adapta-
tie dan bipolaire patiënten, die evenwel nog 
steeds beter is dan bij patiënten met schizo-
frenie (zie Tabel 4). 

Globaal wijzen de resultaten van tabel 4 erop 
dat de uiteenlopende variabelen van schizo-
affectieve patiënten zich situeren op een in-
termediair niveau, tussen schizofreniepatiën-
ten en bipolaire patiënten, met een klinisch 
onderscheid dat niet altijd helemaal duidelijk 
is (3,24). De geringe overeenstemming tussen 
beoordelaars in de verschillende classificaties 
(zie punt 4) verklaart zeer waarschijnlijk de 
diversiteit van de evolutieve profielen.

5. Genetische gegevens
Kraepelin was de eerste die opmerkte dat 
manisch-depressieve stoornissen een fami-
liale component hadden (50). Daarna bleek 
uit de eerste familiale studies, zoals de studie 
van Baron et al. (6) dat verwanten in de eer-
ste graad van schizoaffectieve patiënten een 
hoog risico liepen op het ontwikkelen van 
stemmingsstoornissen en schizofrenie (zie  
Tabel 5). Erlenmeyer-Kimling et al. (51) ontdek-
ten dat nakomelingen van patiënten met een 

Studie  Instantaneous prevalence(1) Prevalentie over een bepaalde periode(2) Lifetime prevalence(3)

Binbay et al. (2012) 
(N = 4.011) N/A N/A 0,20%

Bogren et al. (2009) 
(N = 3.563) N/A 0,08% (1.947-1.997)

(vrouwen n = 3, mannen n = 0) 0% 

Perälä et al. (2007) 
(N = 8.028) N/A N/A

0,32% (n = 24)
(vrouwen 0,47%, mannen 0,14%) 
(p < 0,05)

Cho et al. (2007) 
(N = 6.275) N/A 0% (12 maanden)* 0%*

Scully et al. (2004) 
(N = 29.542, 1.996)

0,11% (n = 33)
(vrouwen 0,14%, mannen 0,08%) N/A N/A

(1) De meting wordt uitgevoerd op een specifiek moment.

(2) Meting van de prevalentie over een periode en niet langer op een precies moment van die periode.

(3) Het aantal personen dat in de loop van hun leven zal lijden aan een bepaalde aandoening.

* Deze evaluatie zou een onderschatting kunnen zijn.

N/A: niet gerapporteerd

Tabel 3: Prevalentie van schizoaffectieve stoornissen in de algemene bevolking (39-43).

Het probleem met de classificatie zit in 
het feit dat de twee actuele grote systemen 
– hoewel ze conceptuele gelijkenis verto-
nen – duidelijk verschillen op het vlak van 
meerdere diagnostische items. 

Hoewel de precieze prevalentie van de 
schizoaffectieve stoornis niet duidelijk is 
vastgesteld, bedraagt ze volgens studies bij 
de algemene bevolking naar schatting onge-
veer nul tot drie per duizend personen.



8
Suppl. Neuron • Vol 18 • Nr 7 • 2013

affectieve stoornis hetzelfde familiale risico 
voor bipolaire stoornis met wanen en schizo-
affectieve stoornissen liepen.

Steeds meer studies staven de idee dat een 
schizoaffectieve stoornis, schizofrenie en een 
bipolaire stoornis een gemeenschappelijke 
genetische basis hebben. Recente familiale 
studies signaleren duidelijk het gebrek aan 

specificiteit van het risico met betrekking tot 
schizoaffectieve stoornissen (53-56). Laursen 
et al. brachten bijvoorbeeld meer bipolaire 
stoornissen en schizofrenie aan het licht bij fa-
milieleden van patiënten met schizoaffectieve 
stoornissen (55,56). In deze cohortstudie (n = 
2,4 miljoen) werd vastgesteld dat iemand met 
een ouder die lijdt aan een bipolaire stoornis, 
8 keer zoveel risico loopt om een schizoaffec-

tieve stoornis te ontwikkelen dan iemand met 
gezonde ouders (zie Tabel 6).

In genetische associatiestudies blijkt het 
moeilijk om susceptibiliteitsgenen voor de 
schizoaffectieve stoornis te identificeren, 
waarschijnlijk wegens de heterogeniteit in de 
klinische beschrijving van schizoaffectieve  
stoornissen en meerdere fouten in de diagnosti-
sche methoden, die aanleiding kunnen geven 
tot vals-positieven (24). Er zijn afwijkingen  
geïdentificeerd op chromosomen 1q42, 19p13 
en 22q11 (48,57), alsook mutaties op de ge-
nen B3GALT5 (chromosoom 21) en A2BP1/
FOX1 (chromosoom 16p13.3), BSN, PTPRG, 
GRIK2, CDH12 en BDNF, die een verhoogde 
gevoeligheid voor schizoaffectieve stoornis-
sen veroorzaken. Bepaalde genen en chromo-
somen gerelateerd aan schizoaffectieve stoor-
nissen zijn ook significant geassocieerd met 
schizofrenie (24,48), of lijken bij te dragen 

aan de vatbaarheid voor de drie syndromen 
(22). Er is dus waarschijnlijk sprake van een 
overlapping van de genetische kwetsbaarheid. 
Afwijkingen op chromosomen 1 en 22 zijn 
bijvoorbeeld ook aanwezig bij schizofrenie 
en bipolaire stoornis. 

6. Neurocognitieve gegevens 
Het is duidelijk aangetoond dat cognitieve 
stoornissen vaak deel uitmaken van het kli-
nisch beeld bij schizofrenie. Deze deficiënties 
bekleden ook een belangrijke plaats bij bipo-
laire stoornissen. Neurocognitieve gegevens 
over schizoaffectieve stoornissen zijn echter 
schaars (59,60) en leveren geen doorslagge-
vende elementen voor een verband van de 
schizoaffectieve stoornis met schizofrenie, 
bipolaire stoornis of een andere pathologi-
sche entiteit (60). Hoewel er in de literatuur 
gegevens beschikbaar zijn (uit kleinschalige 
studies!), die erop wijzen dat schizoaffectieve 
patiënten beter scoren op neuropsycholo-
gische tests dan patiënten met schizofrenie 
(61-66), leveren de meeste neurocognitieve 

Variabele Resultaten

Demografische gegevens
Vrouw
Nooit getrouwd
Werkloos

SCH ≤ SAS ≤ BS
SCH ≥ SAS ≥ BS
SCH > SAS > BS

Familiale morbiditeit
Risico op schizofrenie
Risico op bipolaire stoornis

SCH ≥ SAS ≥ BS
SCH ≤ SAS ≤ BS

Symptomatologie
Globale evaluatie 
Psychotische
Negatief
Affectieve
Cognitieve deficiëntie
Anosognosie

SCH = SAS = BS
SCH ≥ SAS ≥ BS
SCH > SAS > BS
SCH ≤ SAS ≤ BS
SCH ≥ SAS ≥ BS
SCH ≥ SAS ≤ BS

Andere klinische variabelen
Premorbide sociale adaptatie
Leeftijd waarop de ziekte begint
Aantal episodes
Aantal opnames
Suïcidaal gedrag
Comorbiditeit van middelenmisbruik
Klinische evolutie
Respons op de medische behandeling

SCH < SAS < BS
SCH ≤ SAS ≤ BS
SCH < SAS ≤ BS
SCH ≤ SAS ≥ BS
SCH ≤ SAS ≥ BS
SCH ≤ SAS ≤ BS
SCH ≤ SAS ≤ BS
SCH ≤ SAS ≤ BS

SCH: schizofrenie; SAS: schizoaffectieve stoornis; BS: bipolaire stoornis

 < : minder dan, minder vaak dan, minder goed dan; > : meer dan, vaker dan, beter dan; = : geen groot verschil. 

Tabel 4: Samenvatting van de literatuurgegevens waarin de klinische en demografische 
variabelen worden vergeleken die uitsluitend zijn geassocieerd met een schizoaffectieve 
stoornis, met schizofrenie of met bipolaire stoornis (volgens 3,48)

Risico op schizofrenie Risico op stemmingsstoornis Risico op schizoaffectieve stoornis

Verwanten van schizoaffectieve 
patiënten (schizomanisch)

++ +++ +

Verwanten van schizoaffectieve 
patiënten (schizodepressief)

+++ ++ +

Tabel 5: Risico op stemmingsstoornissen en schizofrenie bij verwanten in de eerste graad van schizoaffectieve patiënten (volgens 6,52).

Geestesziekte bij de moeder
- schizoaffectieve stoornis
- bipolaire stoornis 
- schizofrenie

Relatieve risico (CI 95%)*
10,60 (7,39 -15,21) 
8,19 (6,44 -11,19) 
7,25 (5,19 -10,12)

Geestesziekte van de vader
- schizoaffectieve stoornis
- bipolaire stoornis 
- schizofrenie

Relatieve risico (CI 95%)*
6,38 (3,18 -12,78)
7,89 (5,64 -11,02) 
8,62 (5,61 -13,27)

Geestesziekte van broer of zus
- schizoaffectieve stoornis
- bipolaire stoornis 
- schizofrenie

Relatieve risico (CI 95%)* 
13,96 (9,16 -21,28) 
15,97 (12,04 -21,17) 
7,11 (5,67 -8,92)

* confidentie-interval van 95%

Tabel 6: Relatieve risico op het ontwikkelen van een schizoaffectieve stoornis (55).

De schizoaffectieve stoornis deelt ge-
meenschappelijke genetische factoren met 
schizofrenie en bipolaire stoornis. De ge-
netische gegevens doen dus vragen rijzen 
over de gegrondheid van het onderscheid 
tussen een schizoaffectieve stoornis en 
deze twee syndromen (22,58).
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gegevens (afkomstig van grootschaligere stu-
dies en één meta-analyse) (24,59,60,67-74) 
geen doorslaggevende elementen voor een 
duidelijke scheidingslijn tussen schizofrenie 
en een schizoaffectieve stoornis. Een voor-
beeld: de studie van Fiszdon et al. (67), bij 
199 schizofreniepatiënten en 73 schizoaffec-
tieve patiënten, wees uit dat op neurocognitief 
vlak de schizoaffectieve patiënten even goed 
presteerden als de schizofreniepatiënten en 
dit voor de volgende cognitieve variabelen: 
uitvoerende functies, verbaal en non-verbaal 
geheugen, snelheid van de mentale processen 
en één van de twee metingen van de sociale 
cognitie. Enkel een deficiëntie van het functi-
oneren volgens de theorie van de geest (theo-
ry of mind)1 was zwaarder bij schizofrenie dan 
bij schizoaffectieve stoornissen. Heinrichs et 
al. (72) ontdekten dat het verschil in cogni-
tieve prestaties (verbale en non-verbale cogni-
tieve vaardigheid, auditief werkgeheugen, de-
claratief geheugen, snelheid van de mentale 
processen) tussen de twee groepen ontoerei-
kend was om een onderscheid te maken tus-
sen schizofreniepatiënten en schizoaffectieve 
patiënten. In een recente studie evalueerden 
Amann et al. (60) de executieve functies en 
het geheugen van 45 patiënten met schizo-
frenie, 26 schizomanische patiënten en 51 
bipolaire patiënten, die ze vergeleken met 
die van gezonde proefpersonen. Hoewel alle 
groepen patiënten significant zwakkere resul-
taten neerzetten dan de gezonde proefperso-
nen, was er geen enkel verschil tussen de ver-
schillende patiëntgroepen. In de meta-analyse 
van Bora et al. (74), waarin 31 studies werden 

opgenomen, vergeleken de onderzoekers de 
prestaties van 1.979 schizofreniepatiënten 
met die van 1.314 patiënten met een affec-
tieve psychose of een schizoaffectieve stoor-
nis. De neuropsychologische gegevens van 
deze meta-analyse leveren geen bewijs voor 
een duidelijk onderscheid tussen schizofrenie 
en eenschizoaffectieve stoornis. Een subgroep 
van schizofreniepatiënten met zwaardere ne-
gatieve symptomen zou wel ernstigere cogni-
tieve stoornissen kunnen hebben dan schizo-
affectieve patiënten. Reichenberg et al. (70) 
namen twee jaar na opname bij patiënten met 
een diagnose van schizofrenie (n = 94), schi-
zoaffectieve stoornis (n = 15), bipolaire stoor-
nis (n = 78) of majeure depressieve stoornis (n 
= 48), een reeks tests af, waarin 8 cognitieve 
domeinen werden geëvalueerd. De preva-
lentie van patiënten met een normaal neuro-
psychologisch functioneren, varieerde tussen 
16% en 45% voor schizofrenie, 20% en 33% 
voor schizoaffectieve stoornis, 42% en 64% 
voor bipolaire stoornis en 42% en 77% voor 
depressie, naargelang het gekozen criterium.

7. Beeldvormingsmateriaal
De gegevens van beeldvormingsonderzoe-
ken die tot op vandaag zijn uitgevoerd, stel-
len ons evenmin in staat om een onderscheid 
te maken tussen schizoaffectieve stoornissen 

enerzijds en schizofrenie en bipolaire stoornis 
anderzijds (22).

8. Therapeutische aspecten
Hoe moeten we patiënten met symptomen 
van een stemmingsstoornis (manisch, depres-
sief of gemengd) die worden geassocieerd 
met een beeld van schizofrenie behandelen? 
Moeten we gebruikmaken van een antipsy-
chotische behandeling in monotherapie of 
van bitherapie met een antipsychoticum + een 
stemmingsregelaar, of een antipsychoticum + 
antidepressivum, of van een tritherapie? 
Het lijkt erop dat hiervoor geen duidelijke re-
gels bestaan: de wetenschappelijke literatuur 
geeft geen duidelijke therapeutische aanbeve-
lingen op dit vlak (75) (zie Tabel 7). Dat hiaat 
is te wijten aan de heterogeniteit van het con-
cept en aan het zeer beperkte aantal studies 
(24,76-78). De gegevens over de behandeling 
van een schizoaffectieve stoornis zijn ove-
rigens vrijwel uitsluitend aangebracht door 
analyses van subgroepen uit studies naar schi-
zofrenie (24). Volgens de review van Jäger et 
al. (77): “It is not possible to provide conclu-
sive guidelines for clinical decision making. 
Diagnostic confusion is likely to exacerbate 
therapeutic confusion”. 

In 2010 wijdde het Journal of Clinical Psychi-
atry een supplement volledig aan de nieuwe 
benaderingen voor de diagnose en de be-
handeling van schizoaffectieve stoornissen 
(48,78,84). Volgens deze bron zijn bij een 
schizoaffectieve stoornis van het bipolaire 

Schizomanische of schizobipolaire Schizodepressieve

McElroy et al. (1999) SGA
SGA+TR
NL+TR
AP+TR+AD

SGA
SGA+AD
NL+AD
AP+AD+TR

Levinson et al. (1999) SGA of NL SGA of NL

Baethge (2003) AP, meer specifiek clozapine (schizo-domi-
nant) 
LI (affect-dominant)

SGA (schizo-dominant) 
CAR (affect-dominant)

Royal Australian and New Zealand 
College of Psychiatrists (first episode)

TR+SGA(+BENZO)
Indien zwakke respons: switchen naar een 
ander SGA

SGA+AD (SSRI)
Als de patiënt niet op de behandeling 
reageert, switchen naar een ander SGA
Zonder respons: switchen naar een ander 
AD (SNRI,TCA), ECT overwegen

Marneros (2008) AP (+TR, meer specifiek valproaat) voor de 
acute behandeling 
TR (lithium, valproaat of carbamazepine) of 
SGA voor de onderhoudsbehandeling

SGA of AP+AD

Mensink and Slooff (2004) SGA (olanzapine, risperidon, ziprasidon, clo-
zapine) in monotherapie
SGA+TR

SGA = antipsychotica van de tweede generatie; NL = conventionele neuroleptica; TR = thymoregulators of stemmingsregulerende medicatie AD = antidepressiva; LI = lithium; CBZ = carbama-
zepine; BZD = benzodiazepines; SSRI = selectieve serotonineheropnameremmers; SNRI = gecombineerde serotonine-norepinefrine-heropnameremmers; TCA = tricyclische antidepressiva of 
‘imipramines’; ECT = elektroconvulsietherapie

Tabel 7: Farmacologische aanbevelingen voor de behandeling van schizoaffectieve stoornissen (76,77,79-83).

Neurocognitieve observaties zouden 
niet uitnodigen tot een splitsing van de  
diagnostische categorieën schizofrenie en 
schizoaffectieve stoornis.
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type antipsychotica van de tweede genera-
tie in monotherapie even doeltreffend als de 
combinatie ‘antipsychotica van de tweede 
generatie + stemmingsregulerende medicatie’ 
(zie ook Figuur 1). De toevoeging van een an-
tidepressivum kan nuttig zijn bij patiënten die 
depressieve symptomen ontwikkelen, hoewel 
bijkomende wetenschappelijke gegevens no-
dig zijn om die aanbeveling te staven. Wat 
de onderhoudsbehandeling betreft, moet een 
combinatie van antipsychotica van de tweede 
generatie en stemmingsregulerende medicatie 
worden overwogen, hoewel de antipsychotica 
van de tweede generatie in monotherapie ook 
een mogelijkheid zouden kunnen zijn. Voor 

de depressieve vorm lijken antipsychotica van 
de tweede generatie in combinatie met stem-
mingsregulerende medicatie of antidepressiva 
de beste strategie te zijn. Deze aanbeveling is 
echter niet gebaseerd op resultaten van we-
tenschappelijk onderzoek (78). Het nut van 
ECT is ook aangetoond in het kader van be-
handelingen van refractaire schizoaffectieve 
stoornissen (85,86).

Volgens Baethge (76) is het belangrijk om 
een subcategorie te maken van patiënten bij 
wie de diagnose ‘schizoaffectieve stoornis’ 
zeker is, en wel in functie van twee polen: 
één met affectief overwicht, en één met schi-
zofreen overwicht en schizobipolair versus 
schizodepressief. Voor de vormen met affec-
tief overwicht van het schizobipolaire type en 
het schizodepressieve type, zouden respec-
tievelijk lithium en carbamazepine de eerste 
behandeling moeten zijn. Bij een vorm met 

schizofreen overwicht van het schizobipolaire 
type, lijken antipsychotica de eerste behande-
ling te vormen. Het depressieve type is moei-
lijk te behandelen. 
Bij de keuze van de behandeling met een 
stemmingsstabilisator en/of een antidepressi-
vum, moet rekening worden gehouden met de 
volgende kenmerken:
• het overwicht van manische episodes 

op depressieve episodes tijdens het 
ziektebeloop (76,78);

• het aantal psychotische episodes (78);
• de geassocieerde psychotische sympto-

men (78);
• de ernst van de cognitieve stoornissen (78).

8.1 Antipsychotica en stemmingsreguleren-
de medicatie in monotherapie

8.1.1. Antipsychotica in monotherapie
De veelbelovende effecten van de verschil-
lende antipsychotica (24) die worden gebruikt 
in de behandeling van een schizoaffectieve 
stoornis, moeten nog worden gevalideerd in 
de dagelijkse klinische praktijk, hoewel – om 
eerder besproken redenen – academische 
goedkeuring nog niet waarschijnlijk is. Van de 
antipsychotica van de tweede generatie, is in 
gecontroleerde en gerandomiseerde studies 
de superioriteit van olanzapine (87-89) en ris-
peridon (90) aangetoond ten opzichte van ha-
loperidol. In andere studies bleken ziprasidon 
(91,92) en aripiprazol (93-95) doeltreffender 
te zijn dan placebo. Quetiapine bleek dui-
delijk even doeltreffend te zijn als risperidon 
(96). Studies hebben ook het nut aangetoond 
van clozapine (97-99) en van risperidon met 

verlengde afgifte (100,101) in de behandeling 
van een schizoaffectieve stoornis.
Paliperidon met verlengde afgifte is de eerste 
en enige antipsychotische behandeling die 
is goedgekeurd in de Verenigde Staten (sinds 
2009) en de Europese Unie (sinds 2011) voor 
schizoaffectieve stoornissen. In Europa is het 
aangewezen in de acute behandeling van de 
psychotische of manische symptomen van 
een schizoaffectieve stoornis bij volwassenen, 
hetzij in monotherapie, hetzij als aanvullende 
behandeling in combinatie met stemmingsre-
gulerende medicatie en/of antidepressiva. De 
werkzaamheid van paliperidon in deze indi-
catie is aangetoond in twee placebogecontro-
leerde studies van zes weken bij volwassen 
patiënten (75,102-104). Het effect op de de-
pressieve symptomen is niet aangetoond. Of 
het effect aanhoudt, wordt momenteel onder-
zocht (105-107).

8.1.2. Stemmingsregulerende medicatie in 
monotherapie
Er zijn maar zeer weinig empirische studies ver-
richt naar het gebruik van stemmingsreguleren-
de medicatie bij schizoaffectieve stoornissen. 
Van twaalf geïdentificeerde studies (24,77,108-
117) waren er maar twee gerandomiseerd 
(24,77). In een multicentrische, gerandomi-
seerde open studie werd de werkzaamheid van 
lithium (gemiddelde serumconcentraties van 
0,58mmol/l) vergeleken met die van carbama-
zepine (gemiddelde serumconcentraties van 
6,4µg/ml) in de behandeling van een schizo-
affectieve stoornis (112). In totaal werden 90 
schizoaffectieve patiënten opgenomen in een 
onderhoudsfase (2,5 jaar). De diagnose werd 
gesteld op basis van de RDC-diagnostische on-
derzoekscriteria (Research Diagnostic Criteria) 
en op basis van de DSM-III-R en de CIM-9, met 
indeling in subgroepen. De resultaten wezen 
uit dat er meer non-responders waren onder 
carbamazepine dan onder lithium (p = 0,02). 
Volgens de RDC-criteria reageerden de patiën-
ten van het schizodepressieve type die niet in 
een categorie konden worden ingedeeld beter 
op carbamazepine dan op lithium (p = 0,055 
voor recidief). De twee behandelingen waren 
gelijkwaardig voor schizomanische patiënten. 
In functie van de criteria van de DSM-III-R 
bleek carbamazepine superieur te zijn in de 
groep patiënten met meer symptomen van het 
schizofrene of depressieve type (p = 0,040 voor 
recidief), maar niet in de groep patiënten die 
voldeden aan de criteria van de DSM-III-R voor 
een schizoaffectieve stoornis van het bipolaire 
type. In de andere dubbelblinde studie (111) 
werd het profylactische effect van lithium ver-
geleken met dat van flufenazine bij schizoaf-
fectieve patiënten. De resultaten tonen aan dat 
flufenazine superieur is aan lithium en suggere-
ren dat een combinatie van lithium en conven-
tionele neuroleptica optimaal zou kunnen zijn 
voor dit type patiënten.

Schizofrenie Schizofrenie +
 a�ectieve 

symptomen

SCHIZOAFFECTIEVE
STOORNIS

A�ectieve stoornis
+ psychotische

symptomen

A�ectieve
stoornis

PSYCHOTISCHE

AFFECTIEVE

Antipsychotica

Stemmingsregulerende medicatie

Antidepressiva (in combinatie)

Figuur 1: Gebruiksdomeinen van behandelingen voor psychotische en affectieve stoornissen.
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8.2 Stemmingsregulerende medicatie en/of 
antidepressiva als adjuvante behandeling 
naast antipsychotica
Er werden slechts zeven gecontroleerde en 
gerandomiseerde studies geïdentificeerd 
(102,118-123). De literatuur geeft aan dat een 
combinatie van lithium met haloperidol (121) 
of andere conventionele antipsychotica (120) 
doeltreffender blijkt te zijn dan placebo in de 
behandeling van schizoaffectieve stoornissen. 
Een combinatie van amitriptyline en halope-
ridol lijkt doeltreffender dan risperidon (123). 
In een andere gerandomiseerde studie bleek 
de combinatie clozapine-lithium doeltreffen-
der te zijn dan placebo (119).

9. Plaats van de schizoaffectieve stoor-
nis in de psychiatrische nosografie en de  
DSM-5 
In de literatuur zijn zes modellen voorgesteld 
om de plaats van de schizoaffectieve stoornis 
in kaart te brengen: ze werden voorgesteld in 
de vorm van hypothesen (zie Tabel 8).

Voor sommige onderzoekers zou de schi-
zoaffectieve stoornis duidelijk moeten wor-
den ingedeeld bij schizofrenie (22,124). 
Het zou dus gaan om een atypische vorm 
van schizofrenie met affectieve symptomen 
(3). Volgens anderen zou de stoornis moe-
ten worden ingedeeld bij de stemmings-
stoornissen (125) en worden beschouwd als 
een atypische vorm hiervan (3,22), of als 
bipolaire stoornis met schizofrene symp-
tomen (3,54,126,127). Een andere moge-
lijkheid is deze psychiatrische diagnose te 
stellen in termen van comorbiditeit. In dat 
geval wordt de schizoaffectieve stoornis be-
schouwd als een comorbiditeit, waarbij de 
patiënt tegelijk lijdt aan schizofrenie en een 
stemmingsstoornis (22,24,128). De twee 
eerste hypothesen kunnen zich beroepen op 
klinische, genetische, neuropsychologische 
of therapeutische gegevens om het verband 
tussen de schizoaffectieve stoornis en schi-
zofrenie of bipolaire stoornis te rechtvaardi-
gen. Volgens nog een andere visie (129-132) 
kan men ervan uitgaan dat een schizoaffec-
tieve stoornis niet in verband kan worden 
gebracht met bipolaire stoornissen of schi-
zofrenie, en dus mogelijk een onafhanke-
lijke nosografische entiteit is (2,3,8,22,24). 
Een argument om het klinisch beeld van een 
schizoaffectieve stoornis te beschouwen als 

een onafhankelijke entiteit is het evolutieve 
verschil tussen een schizoaffectieve stoor-
nis en schizofrenie of bipolaire stoornis (zie 
Tabel 4). Een dergelijke hypothese zou zich 
kunnen beroepen op een significant ver-
hoogde prevalentie van dezelfde stoornis bij 
familieleden van schizoaffectieve patiënten, 
maar dit is enkel op een niet-constante ma-
nier teruggevonden. De meest recente stu-
dies ontkrachten deze hypothese (zie gene-
tische gegevens). Nog andere onderzoekers 
(133) denken dat de stoornis zich situeert 
in een tussenpositie, op een continuüm van 
psychose, gaande van bipolaire stoornissen 
tot schizofrenie.

De nieuwe editie van de diagnostische en 
statistische handleiding van psychische 
stoornissen (DSM-5) is verschenen in mei 
2013, die van de WGO – de CIM-11 – ver-
schijnt in het beste geval in 2015 (134). Om 
de uitwerking van de DSM-5 te vergemak-
kelijken, werden in 2006 en 2007 verschil-
lende reeksen conferenties gehouden over de 
indeling van psychosen. Wat psychosen bij 
volwassenen betreft, konden in de internatio-
nale literatuur verschillende trends worden 

waargenomen (17): de diagnose van bepaal-
de psychiatrische stoornissen zou kunnen 
worden geschrapt en de criteria voor andere 
stoornissen zouden sterk kunnen worden 
gewijzigd. De schizoaffectieve stoornis was 
één van de stoornissen die zouden kunnen 
worden geschrapt (8,135). In 2009 formu-
leerde de voorzitter van de werkgroep van 
de APA over psychose, William Carpenter, 
de aanbeveling om bipolaire stoornis onder 
te brengen in de categorie van psychotische 
stoornissen en schizoaffectieve stoornis te 
schrappen. Deze groep wilde dimensionale 
evaluaties van depressie, angst, cognitie en 
vervorming van de realiteit toevoegen. Vol-
gens Carpenter zou de toevoeging van deze 
dimensionale evaluaties het mogelijk ma-
ken om deze vaak gehanteerde diagnose te 
schrappen. Deze diagnose zou kunnen wor-
den vervangen door die van sterk door de 
stemming gemoduleerde schizofrenie (136). 

H1: atypische vorm van schizofrenie met affectieve symptomen. 
H2: atypische vorm van stemmingsstoornis of bipolaire stoornis met schizofrene symptomen.
H3: comorbiditeit van schizofrenie en stemmingsstoornis. 
H4: onafhankelijke nosografische entiteit.
H5: tussenpositie op een continuüm tussen bipolaire stoornis en schizofrenie.
H6: onbestaand syndroom.

Tabel 8: Hypothesen met betrekking tot de plaats van de schizoaffectieve stoornis in de 
psychiatrische nosografie (3,8,22,24).
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Figuur 2: Susceptibiliteitsgenen.

Na afloop van de voorbereidende verga-
deringen voor de DSM-5 werd aanbevolen 
om de categorie ‘schizoaffectieve stoornis’ 
te schrappen in het licht van de nieuwe 
dimensionale evaluaties. Over dit concept 
bestaat echter nog veel discussie: het kan 
dus nog worden gewijzigd of aangevuld.

Talrijke, in de loop der jaren verzamelde 
argumenten bevestigen dat een duidelijk 
onderscheid tussen schizofrenie, een schi-
zoaffectieve stoornis en affectieve stoor-
nissen niet altijd mogelijk is, aangezien 
deze diagnostische categorieën eerder een 
continuüm vormen.
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10. Bespreking
We weten dus dat talrijke klinische, gene-
tische en neurocognitieve argumenten be-
vestigen dat er geen duidelijk onderscheid 
kan worden gemaakt tussen een schizofrene, 
schizoaffectieve en affectieve stoornis. De 
gegevens suggereren dat deze diagnostische 
groepen een continuüm zouden kunnen zijn. 
Dat continuüm zou kunnen berusten op het 
aantal gedeelde susceptibiliteitsgenen. Als we 
uitgaan van de hypothese dat er 10 nodig zijn 
voor een diagnose van schizoaffectieve stoor-
nis, zouden er 5 gemeenschappelijk kunnen 
zijn met een schizofrene etiopathogenie, wat 
een toename van psychotische stoornissen 
aangeeft. Omgekeerd zouden er 5 gemeen-
schappelijk kunnen zijn met een bipolaire 
etiopathogenie (zie Figuur 2) en zo de thyme- 
variabele geven. Het cijfer 5 is misschien 
slecht gekozen. We kennen immers meer genen 
voor schizofrenie dan voor bipolaire stoornis.

Van die 10 geselecteerde genen, kan – zoals 
een pianoakkoord in do of re majeur – de thy-
me (stemming) of de psychotische variabele 
tot ontwikkeling komen. 
Tot slot nog het ultieme maar toch realisti-
sche klinische argument: antipsychotica van 
de tweede generatie worden gebruikt in de 
behandeling van zowel schizoaffectieve als 
schizofrene als bipolaire stoornissen, wat even-
eens suggereert dat dit onderscheid niet lan-
ger van tel is in de huidige klinische context. 
Het gebrek aan effect van stemmingsregule-
rende medicatie op schizofrene stoornissen 
geeft daarentegen duidelijk aan dat het gaat 
om een bijzonder en specifiek mechanisme.
Dan is er nog een andere hypothese, waarin 
op basis van een notie van duur, van een 
evolutief stadium, van een niet-afgerond 
ziekteproces, van een periode met een groter 
ziektespectrum, een soort gemeenschappe-
lijke boom wordt opgemaakt, die nog niet is 
verdeeld in twee takken (bipolaire stoornis en 
schizofrenie) (14).

11. Conclusie
De schizoaffectieve stoornis illustreert perfect 
het grote semiologische en nosografische de-
bat van de eigentijdse psychiatrie: moeten we 
de indeling van de verschillende stoornissen 
in categorieën behouden? Moeten we evolue-
ren naar een dimensionale benadering? 
Het bewijsmateriaal schiet jammerlijk tekort, 
maar in het artikel worden toch verschillen-
de klinische, genetische, neurocognitieve en 
zelfs therapeutische argumenten aangehaald 
voor een dimensionale benadering. 
De discussie gaat door. Zal de zeer recent ver-
schenen DSM-5 al deze visies weerspiegelen? 
De belangrijkste verandering met betrekking 
tot de schizoaffectieve stoornis in de DSM-5 
is het vereiste dat de episode van de stem-

mingsstoornis het langst duurt. Die verande-
ring is doorgevoerd om zowel conceptuele als 
psychometrische redenen. Ze maakt van de 
schizoaffectieve stoornis een ‘longitudinale’ 
diagnose, een concept dat meer vergelijkbaar 
is met dat van schizofrenie, bipolaire stoornis 
en majeure depressie. De verandering werd 
doorgevoerd om zowel de betrouwbaarheid, 
de stabiliteit als de validiteit van de diagnose 
te verbeteren. Tegelijk wordt erkend dat het 
karakteriseren van deze patiënten met psy-
chotische en stemmingssymptomen, gelijktij-
dig of op verschillende momenten van hun 
ziekte, een klinisch probleem blijft (137).
De schizoaffectieve stoornis illustreert ook 
perfect de etiopathogene zwakte van bipolai-
re stoornis. Het bestaan van een dopaminerg 
model voor schizofrenie en monoaminerge 
aminen voor depressie is een grote hulp. Een 
etiopathogeen model van bipolaire stoornis 
hebben we niet. Bij gebrek daaraan kunnen 
we het translationele model van de klassieke 
geneeskunde jammer genoeg niet opstellen.

Nota’s
1. De theorie van de geest (theory of mind) verwijst 

naar het vermogen van een individu om een ‘men-
tal state’ (geestelijke representatie) – gedachten 
ideeën, intentie, wens, spel, kennis, enz. - toe te 
kennen aan zichzelf of aan een andere persoon.  
Dit stelt het individu in staat om zijn eigen gedrag en ac-
ties alsook die van anderen te verklaren en voorspellen. 
Het aanleren van dit vermogen gebeurt onder meer door 
het begrip dat de ander heeft van de verschillende mental 
states van de mensen in zijn omgeving. Deze vaardigheid 
verrijkt de kwaliteit van sociale interacties (zoals commu-
nicatie, samenwerking, competitie, en leren) en behoort 
dus tot de sociale cognitie. Het Theory of Mind-concept 
is iets anders dan het begrip empathie: het is het begrip 
van alle soorten mental states - mentale representaties; 
empathie is enkel van toepassing op gevoelens en emo-
ties (138).
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