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Wat wisten we al op dit gebied? 

 De eerste resultaten van de EDIE trial gericht op het behandelen van mensen met een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose lieten al zien dat cognitieve 

gedragstherapie verergering van klachten in de eerste 18 maanden kon voorkomen. Zodanig 

dat 50% minder patiënten een eerste psychose ontwikkelden. 

 Dat deze behandeling ook kosteneffectief is. Dit betekent dat de kosten van de behandeling 

lager zijn dan de effecten van de behandeling.  

Wat voegt dit onderzoek toe?  

 Patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose hebben baat bij een 
speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde cognitieve gedragstherapie. 

 De gevonden effecten voor 18 maanden blijven aanwezig, ook in een periode van 4 jaar 
follow-up. 

 Patiënten die daadwerkelijk psychotisch werden functioneerden slechter in vergelijking met 

de patiënten die geen psychotische stoornis ontwikkelden. 

 Dit maakt dat het van belang is te investeren in het herkennen en behandelen van jongeren 

met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose 

 

GGZ Friesland biedt deze cognitieve gedragstherapeutische interventie aan voor mensen waarbij 

middels goede diagnostiek is vastgesteld dat er sprake is van een verhoogd risico op het ontwikkelen 

van een psychose, vanuit het Early Detection team (onderdeel van het VIP team). 
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