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Behandeling psychose en 

Virtual Reality Exposure Therapie bij 

Psychose 

VRET.P 

 
Helen Chadwick (SPV) 

& 
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Psychose 
Een verstoring van de realiteit 

• Positieve symptomen 

– Hallucinaties 

– Wanen 

– Gedesorganiseerd 

spreken 

– Ernstig 

gedesorganiseerd of 

katatoon gedrag 

 

• Negatieve symptomen 

– Motivatieproblemen 

– Cognitieve problemen 



 

Verschillende fasen van een 

psychose 



Vroege detectie 

Screening 

• Afname van de PQ 16 

– “Ik hoor vaak ongewone geluiden zoals gebonk, getik, gesis, geklap 

of gerinkel in mijn oren” 

– “Mijn gedachten zijn soms zo sterk dat ik ze bijna kan horen” 

– “Ik heb vaak het gevoel dat anderen mij kwaad willen doen” 

• Cliënten van 18 tot 35 jaar 

• Verhoogde score: 6< 

 

• En dan… CAARMS afname 



Vroege detectie 

Resultaten 

• Bij uitkomst ARMS (at risk mental state) wordt UHR CGT 

aangeboden.  

• UHR CGT: Ultra High Risk Cognitieve gedragstherapie. 

 

• Het aantal transities van risico naar psychose werd na de 

behandeling met de helft teruggedrongen.  

• = 48% risicoreductie 



(Eerste) psychose 

Behandeling 

• Medicatie 

• Psycho-educatie (dopamine) 

• Vroege Interventie Psychose (VIP) groep 

• Individuele Cognitieve Gedragstherapie 

– Gedachten Uitpluizen (www.gedachtenuitpluizen.nl) 

• Drie protocollen voor mensen die stemmen horen 

• Protocol voor overmatige achterdocht 

• Protocol voor demoralisatie en negatieve symptomen 

• Protocol voor geesten, djinns en magie 

 

http://www.gedachtenuitpluizen.nl/


met 

• Socratisch dialoog 

• Biografische anamnese  

• Heteroanamnese 

• Aandacht voor trauma 

• Betrekken van familie 

• Project Network app  



Basisonderdelen CGT 

• Psycho-educatie 

– Dopamine als misleider 

• G-schema 

• Probleemformulering 

• Gedachten uitdagen en exposure 

• CGT blijkt net zo effectief als medicatie, dit combineren 

werkt sneller.  

• CGW kunnen aanvullend opgeleid worden in CGW bij 

psychose, combinatiebehandeling CGT en CGW wordt 

geadviseerd.  



Stemmen horen 

Specifieke CGT onderdelen 

• Het stemmeninterview 

• COMET 

• Imaginatie – afstand nemen van de stemmen 

 

• TemStem app 

– Dempen 

– Aanpakken 



Visuele Hallucinaties 

• CGT gericht op de gedachten die verbonden worden aan 

de visuele hallucinaties 

 

 

• Voorbeeld: 

Een cliënt die vlekken ziet en spullen ziet vallen: 

Gedachte: “Het zijn geesten die me komen vermoorden” 



Demoralisatie en negatieve 

symptomen 

• COMET 

• Gedragsactivatie 

• Rollenspellen 

Specifieke CGT onderdelen 



Paranoïde wanen 

• Samenzweringsinterview 

• Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) 

Specifieke CGT onderdelen 



Virtual Reality Exposure 

Therapie bij psychose 

VRET.P 

• Onderzoek: 

 Significante resultaten bij paranoïde wanen 
• Afname van paranoïde gedachten in contact met anderen 

• Afname van ervaren angst 

• Dit wordt verklaard door een afname van vermijdings- en 

veiligheidsgedrag en het beter begrijpen van bedoelingen van 

anderen 

 

• Na 6 maanden: 

– Zelfde resultaten 

– En… meer contactmomenten met anderen 



VRET 



VRET in de praktijk 
 

Demonstratie 







Succes maak je samen! 



 

 



 




