Als de rook is opgetrokken: Psychose, roken en cognitie.
Waarom dit onderzoek?
Patiënten met een psychose roken veel vaker sigaretten dan mensen uit de algemene bevolking.
Daarnaast ervaren veel patiënten problemen met de uitvoering van cognitieve taken zoals ordelijk
denken, plannen en het nemen van besluiten. Of roken op lange-termijn samenhangt met cognitieve
voor- of nadelen bij deze groep patiënten is niet eerder onderzocht.
Onderzoeksvragen
i) Hangt roken samen met cognitief functioneren in patiënten met een psychose, broers en zussen
van patiënten en gezonde controles?
ii) Gaat stoppen of starten met roken gepaard met verandering in cognitief functioneren?
Hoe werd dit onderzocht?
In het GROUP project zijn 1094 patiënten met een psychose, 1047 broers en zussen van patiënten
met een psychose en 579 gezonde controles 6 jaar gevolgd. Bij de start van de studie, 3 en 6 jaar
later werd gevraagd naar roken en het aantal sigaretten per dag. Daarnaast werden verschillende
taken getest die horen bij het cognitief functioneren.
Belangrijkste resultaten
In totaal rookten 67% van de patiënten tegenover 38% van de broers en zussen van deze patiënten
en 25% van de controles. Rokers uit alle groepen presteerden cognitief slechter dan niet-rokers.
Bovendien ging stoppen met roken door patiënten gepaard met een verbetering in de snelheid van
informatieverwerking.
Consequenties voor de praktijk
Behandeling van een rookverslaving onder patiënten met een psychose behoeft extra aandacht.
Patiënten roken niet alleen veel vaker, het hangt ook samen met een slechter cognitief functioneren.
Stoppen met roken leidt mogelijk tot een verbetering van de snelheid waarmee patiënten met een
psychose informatie kunnen verwerken.
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