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 Opzet huidig onderzoek

Introductie

 Visuele hallucinatie (VH):

- waarnemingsstoornis
- dingen zien die er niet zijn 
- in wakkere toestand

- geen ‘bron’ ervoor (geen
misperceptie)

Doel onderzoek Auditory hallucinations: 
262 resultaten 

Visual hallucinations:
16 resultaten

Doel onderzoek

 Inzicht krijgen in:
- het voorkomen;
- de emotionele impact; 
- het ontstaansmechanisme

van VH bij psychotische stoornissen
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‘Zien’, hoe gaat dat?

Waarneming

Aandacht

Visuele schors

Model 1: VH bij Parkinson

Waarneming

Aandacht

Visuele schors

Model 1: VH bij Parkinson

Verslechterde   
aandacht (2)

Verslechterde 
waarneming (1)

Incorrect beeld = 
visuele hallucinaties

Aandacht teveel 
beïnvloed door bv. 
locatie en 
verwachtingen

Beeld komt niet 
duidelijk binnen

Perception and Attention Deficit model (3)

Eigen onderzoek: opzet
• GROUP data

• 1119 patiënten met een psychotische stoornis
• 589 controles 

• Voorkomen en emotionele 
impact van VH

• Relatie van VH met 
waarneming en aandacht

Methodiek

 Voorkomen en emotionele impact:
Community Assessment of Psychic Experiences 
(CAPE)

Voorkomen

Methodiek

 Waarneming:

Emoties herkennen: neutraal, 
blij, boos, bang
- Degraded Facial Affect Recognition

Gezichten ‘matchen’
- Benton Facial Recognition Task
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Methodiek

 Aandacht: 
- Continuous Performance test-HQ

300 letters achter elkaar

HQ Spatiebalk

- Response Shifting Task
Schakelen tussen 2 regels:
1: 'links' zichtbaar → toets linkerkant toetsenbord,

'rechts' → toets rechterkant toetsenbord
2: 'links' zichtbaar → toets rechterkant toetsenbord

'rechts' zichtbaar → toets linkerkant toetsenbord

Resultaten

Resultaten

 Emotionele impact patienten:
- 23.0% geen last 
- 34.2% een beetje 
- 22.0% nogal wat
- 20.8% veel 

 De frequentie van de VH verklaart 10% van 
de last die VH veroorzaken

Resultaten

 Waarneming
BFRT: 3 groepen gelijk

DFAR: patiënten 
zonder VH slechter 
dan controles

Resultaten

 Patiënten met VH hebben geen minder 
goede waarneming dan patiënten zonder 
VH!

 Patiënten zonder VH hebben een minder 
goede waarneming dan controles, terwijl 
patiënten met VH niet anders scoren dan 
de controles.

Resultaten

 Aandacht RST: 3 groepen gelijk
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Resultaten

 Aandacht CPT: patiënten
met VH 
minder 
accuraat dan 
patiënten 
zonder VH en 
controles

Resultaten

 Aandacht
CPT: maar.. patiënten met
VH kortere reactietijd dan 
patienten zonder VH en 
meer fout-positieven dan 
beide andere groepen

Resultaten
 Samengevat: 

- patiënten met VH geen minder goede waarneming
dan controles, patiënten zonder VH wél

- patiënten met VH kortere reactietijd op
aandachtstaak, meer fout-positieven, daardoor
accuraat

 Verslechterde waarneming en aandacht verklaarden 
VH in Parkinson, maar dus niet in psychotische 
stoornissen!

 Hoe zit dit nu..??

Model 2: stemmen horen bij 
psychotische stoornissen

Waarneming

Aandacht

Visuele 

schors

Verhoogde aandacht -> betere 
waarneming, maar ook vaker fout-
positieven. ‘Jumping-To-Conclusions’ 

Eigen onderzoek - discussie

 Kan deze ‘verhoogde aandacht’ de kortere 
reactietijd, meer fout-positieven, en de niet 
verslechterde waarneming verklaren?

Huidig onderzoek

 Vragen: 

- Speelt ‘verhoogde aandacht’ ook een rol bij VH in
psychotische stoornissen, net zoals bij stemmen 
horen?

- Is het ontstaansmechanisme van VH in
psychotische stoornissen anders dan bij de ziekte
van Parkinson?
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Huidig onderzoek
De testen

 2 testen over zicht
Dezelfde als gedaan bij VH bij Parkinson

 2 testen over aandacht 
Dezelfde als bij gedaan bij Parkinson

 1 test over gehoor
Dezelfde als bij stemmen horen bij psychotische 
stoornissen

Opzet onderzoek
De groepen

 3 groepen

 17 proefpersonen per groep
 18-55 jaar 
 Patiënten: schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, 

schizofreniforme stoornis, psychotische stoornis NAO

Patiënten met een psychotische 
stoornis met VH

Patiënten met een psychotische 
stoornis zonder VH

Controlegroep

Opzet onderzoek
Procedure

 2 bezoeken aan het UCP

 1e bezoek: 1.5 uur
- geschiktheid
- vragenlijst visuele hallucinaties
- start afname testen

 2e bezoek: 1.5 uur
- vervolg afname testen

We hebben nog proefpersonen nodig.. 
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