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Wat wisten we al op dit gebied? 

 Huisartsen gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij het herkennen en behandelen van 

psychische klachten bij patiënten. Daarmee groeit de behoefte aan goede en snelle 

screeningsinstrumenten. 

 Het tijdig opsporen, herkennen en waar nodig behandelen van vroege tekenen van psychose 

is van groot belang, gezien de grote impact die een psychotische episode kan hebben op een 

persoon.  

 Momenteel zijn er wel screeningsinstrumenten die ingezet kunnen worden hiervoor, maar 

deze nemen nog (te) veel tijd in beslag om in te vullen.  

 

Wat voegt dit onderzoek toe?  

 Het is mogelijk om snel en efficiënt te screenen voor psychose. De auteurs bouwden een 

‘slimme screener’ die de gestelde vragen afstemt op de eerdere antwoorden van de cliënt. 

Zo worden alleen die vragen gesteld die informatief zijn voor deze persoon. 

 Op deze manier kan de huidige screeningsvragenlijst voor psychose (PQ-92) ingekort worden: 

in plaats van 45 vragen over positieve psychotische symptomen (zoals stemmen horen) 

hoeven er nu gemiddeld nog maar 10 gesteld te worden en in plaats van 19 vragen over 

negatieve psychotische symptomen (zoals apathie) hoeven er nu gemiddeld nog maar 9 

gesteld te worden. 

 Wanneer er per domein minder vragen gesteld hoeven te worden om tot een goede 

inschatting van het klachten niveau te komen, kunnen er in plaats daarvan meerdere 

domeinen worden uitgevraagd (met dezelfde tijdsinvestering). Daarom is deze screener voor 

psychose een eerste stap in de richting van het ontwikkelen van een screener voor 

psychopathologie in bredere zin die ingezet kan worden door de POH-GGZ in de 

huisartsenpraktijk. 
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